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SAMMANFATTNING 
Många städer och kommuner har under de senaste decennierna fått omformulera identitet och 
riktning till följd av att industrier flyttat eller lagts ner. För att skapa ny och långsiktig tillväxt för 
städerna till förmån för invånarna har bland annat hållbar utveckling setts som ett begrepp att 
arbeta efter. Efterhand har det påvisats att inte alla gynnas av enbart ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet utan fokus har riktats om på social hållbarhet i en allt större utsträckning.  

Det här arbetet fokuserar på hållbar utveckling och social hållbarhet i förhållande till fysisk 
planering och stadsomvandling. Syftet är att undersöka om och hur en kommun genom 
tolkning och konstruktion av begreppet hållbar utveckling kan verka för en integrerad och 
sammanlänkad stad i stadsutvecklingsprojekt. För att uppfylla syftet har ett antal 
forskningsfrågor framställts. 

Som metod för arbetet har sedan diskursanalytisk ansats använts. Analysmetoden som binder 
samman teori och metod ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv bidrar med verktyg för att 
utläsa och undersöka de diskurser som tolkats från empirin. Analysen görs som en fallstudie 
där den utvalda empirin är Malmö och Norra Sorgenfri.  

Ett antal diskurser om Malmös framtid åskådliggörs och analyseras med teoretiska begrepp i 
arbetet vilka resulterar i hur en kommun framställer social hållbarhet inom stadsplanering. 
Stadsdelen Norra Sorgenfri ses som en viktig del i arbetet med social hållbarhet och visionerna 
om en hållbar samhällsutveckling vilket är ett starkt argument för kommunens val att utveckla 
området.  

En slutsats utifrån identifierade diskurser är att stadsplaneringen bidrar till möjligheter att 
uppfylla målen om en socialt hållbar stad. Då det inte finns en entydig sanning inom den 
diskursanalytiska ansatsen är dock kommunens inställning en tolkning av framtidens stad. I 
de aspekter som analysen lyfter finns alternativa bilder av den planerade utvecklingens utfall.   
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FÖRORD 
Frågan om social hållbarhet har aldrig varit mer aktuell i Malmö. Staden har länge dragits med 
socio-ekonomiska problem och de senaste åren har media rapporterat om ökande 
gängkriminalitet, barnfattigdom och andra negativa fenomen. Det spär på bilden av Malmö 
som en otrygg och otäck plats. Parallellt riktas blickarna framåt på Malmö som kunskapsstad 
med stora satsningar på nya innovativa stadsområden som har en blandning av boende, 
service, verksamheter och kommers. Öresundsbron, Bo01, Hyllie, Citytunneln och Malmö 
Universitet är några av de projekt som ingått i ”det nya Malmö”. Trots det är staden fortfarande 
en delad stad med en uppdelad befolkning. Med utgångspunkt i stadsplanering har det varit 
intressant att undersöka hur kommunen behandlar dessa frågor. Stadsutvecklingsprojektet 
Norra Sorgenfri som bland annat getts rollen som ”läkande länk” för både den fysiska och 
sociala uppdelningen i staden undersöks därför som fall mot denna bakgrund. Arbetet som 
följer är den avslutande kursen på masterutbildningen i Stadsplanering på Blekinge Tekniska 
Högskola och omfattar 30 hp. Arbetet har utförts under 2018 och 2019.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Abdellah Abarkan som insiktsfullt väglett arbetet 
och diskuterat kring de frågor som varit i fokus. Lärarkollegiet på mastern och FP13, klassen 
som jag fick äran att hoppa in i, vill jag tacka för all inspiration och kunskap jag fått under 
utbildningen. Jag vill också tacka alla i min närhet som varit inblandande och bidragit i min väg 
till examen. Slutligen, tack Johan, Elvin och Milla för att ni stått ut med mitt eviga pluggande. 

 

Malmö, maj 2019 

Emelie Gustafsson 
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Kap 1. INLEDNING 
Bakgrund 
Som en följd av både globala och lokala samhällsförändringar har Malmö gemensamt med 
flera före detta industristäder utvecklats till en fysiskt och socialt segregerad stad de senaste 
decennierna när industrierna lagts ned eller flyttat (Fainstein 2010: 1; Möllerström 2011: 19). 
Stora insatser har gjorts för staden, inte minst inom den fysiska planeringen, för att komma 
tillrätta med segregation och de problem som uppstått till följd av det (Dannestam 2009: 130). 
Men att förändra något som vuxit fram under lång tid och bland annat resulterat i en fast 
byggnadsstruktur är en stor utmaning. Stadens byggnadshistoria är dessutom en del av det 
kollektiva minnet och del av människors identitet. Den kan inte raderas ut hur som helst, därför 
behövs lösningar som både bevarar och förnyar. En del av de områden som varit segregerade 
från centrala delar har idag vuxit ihop med sin omgivning och blivit en del av stadens identitet, 
dock finns de mentala avstånden och sociala uppdelningarna kvar. Klyftorna har till och med 
ökat (Fainstein 2010: 1 - 2; Hollands 2008: 314 - 315). Ibland är avstånden inte bara mentala 
utan också fysiska då industriområden som lagts ner varit belägna centralt och därmed skapat 
tomrum. Därför syns ett behov att de tomrum ges en annan mening som kan sägas minska 
mentala avstånd och förhoppningsvis bidra till stadens integration (Marcuse 2012: 30 – 31; 
Schmid 2012: 57). För att kunna tala om polarisering, eller segregation, krävs motpoler som 
exempelvis centrum och periferi (Schmid 2012: 57). Utan någon motsats till marginaliserade 
områden i stadens periferi faller tanken om en fysiskt segregerad stad platt. Motsatsen till 
områdena i periferin är de exklusiva bostadsområdena som växer fram i centrum på attraktiva 
områden. Dock verkar det lättare att se till problemområdena än vad som faktiskt driver dessa 
områden att vara ”problem” för staden. I vissa fall talas det inte ens om problemen heller, utan 
bara hur något ska lösas; bli integrerat (Nylund 2014: 41). Men då måste också motstående 
stadsområden, som centrum eller de välbärgade innerstadsområdena bli del i diskussionen. 
Det vill säga motpolerna. 

I de före detta industristäderna som kan kallas postindustriella, har det alltså vuxit fram en i 
grova drag socialt tudelad befolkning (Fainstein 2010: 1; Florida 2006: 103). Dels en del som 
generellt sett är marginaliserade, bosatta i ”mindre bra områden” långt från stadskärnan med 
svagt socialt och ekonomiskt kapital och svårt att ta sig in på både arbetsmarknad och 
bostadsmarknad. Dels den andra delen av befolkningen som kan ta del av den nya globala 
arbetsmarknaden som vuxit fram och har en helt annan tillgång till både fysiska och sociala 
komponenter i staden. De är eftertraktade av kommunerna då de står för ett stort 
skatteunderlag och i stort bidrar till framgångar och vinster för respektive stad (Florida 2006: 
102; Kärrholm 2011: 104). De är också den köpstarka samhällsgruppen som har tillträde till 
bostadsmarknaden och mer eller mindre kan välja lokalisering av sitt boende. 

I dagens planering är hållbarhet ett begrepp som tar sig långt in i planeringsprocessen. Från 
att ha varit visioner och mål från FN görs många försök att bryta ner och konkretisera dessa 
begrepp, inte minst inom stadsplanering och arkitektur (Portney 2013: 4 - 5). I Sverige har det 
gjorts många försök till att skapa hållbara stadsdelar men ofta är det någon av de tre 
hållbarhetsaspekterna som förbises. Hittills är det den sociala hållbarheten som kan anses 
förlora till följd av ekologi och ekonomisk tillväxt (Kärrholm 2011: 104; Portney 2013: 153). Det 
är ofta de påkostade stadsutvecklingsområdena eller de ”attraktiva” områdena i centrum som 
görs om till flaggskepp för hållbarhet och det är just dessa som står i kontrast till de 
marginaliserade områdena. Efter satsningar på ”hållbara” områden har det blivit tydligt att den 
sociala aspekten fallerat, områden har blivit homogena där bara vissa socioekonomiska 
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grupper har tillträde. Under senare år och i nyare projekt har detta blivit något som kommuner 
försökt lösa. 

Segregation och integration ur ett planeringsperspektiv kategoriseras in under begreppet 
hållbarhet och då främst social hållbarhet. I detta arbete undersöks hur dessa begrepp länkas 
samman och hur hållbarhet är ett led till integration. Hållbarhet som begrepp kan vara abstrakt 
och svårt att definiera. Den valda metoden diskursanalys ger ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv vilket medger att det inte tvunget måste finnas en verklighetsbild av hållbarhet eller 
dess tre aspekter (Burr 1995: 2). För att arbetet ska ha en utgångspunkt har social hållbarhet 
ringats in till att handla om social rättvisa, integration och trygghet (Portney 2011: 187, 189; 
Jenks et al 1995: 99; Marcuse 2012: 34). Integration ses som en rätt till att basala behov täcks 
som bland annat rent vatten, ren luft, sjukvård och skola oavsett lokalisering men även rätten 
att använda och producera stadsrummet (Marcuse 2012: 34; Schmid 2012: 52 - 53). 

Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka om och hur en kommun genom sin tolkning och 
konstruktion av begreppet hållbar utveckling kan verka för en integrerad och sammanlänkad 
stad i stadsutvecklingsprojekt. 

Problemformulering 
Stadsområden som på något sätt utvecklas och förändras blir mer exklusiva och därför bara 
tillgängliga för vissa grupper i samhället (Brenner et al 2012: 3; Fainstein 2010: 5). Malmö har 
i postindustrialismens spår fått en mer uppdelad befolkning där en köpstark medelklass kan ta 
del av det positiva som den nya kunskapsstaden har att erbjuda medan en del invånare lever 
marginaliserade och oförmögna att ta del av denna utveckling. Istället för att 
samhällsutvecklingen gynnar hela befolkningen ökar klyftorna (Möllerström 2011: 214 – 215; 
Stigendal & Östergren 2013: 9). Det är ett problem som blivit mer synligt på senare tid då 
stadens fokus främst varit på ekonomisk tillväxt sedan de stora industrierna lagts ner. Malmö 
Stad arbetar givetvis på olika lösningar för denna utveckling, inte minst inom stadsplaneringen. 
Kommunen visar upp en bild i sina visioner att hållbar utveckling ska lösa integration (Malmö 
Stad 2014b: 6). Med detta menas att en hållbar stad är en integrerad stad och vise versa. Ett 
nybyggnadsområde som Norra Sorgenfri tilldelas också en roll som bärare och förverkligare 
av dessa idéer genom stadsbyggnadens utformning och områdets roll som länk mellan 
stadens centrum och periferi (Malmö Stad 2006: 3, 5). I ett av de senaste utvecklingsprojekten 
har alltså Malmö stad utsett stadsdelen Norra Sorgenfri som en bindande länk mellan Östra 
Malmö och centrum. Norra Sorgenfri har varit ett av Malmös äldsta industriområden och 
stadsutvecklingen i området kan ses som del i den postindustriella omvandlingen av staden 
(Malmö Stad 2008: 73). Till Östra Malmö räknas exempelvis Rosengård som är beläget strax 
nordost om Norra Sorgenfri. Rosengård är en stadsdel som haft mycket problem genom åren 
och räknas till exempel av polisen som ett av landets särskilt utsatta områden (Hjerté, 2016).  

Genom visionsprogrammet för Norra Sorgenfri lyfts de sammanbindande effekterna fram som 
något positivt för staden och som kan bidra till hållbar integration på lång sikt (Malmö Stad 
2006: 12). Stadsdelen ska dessutom utformas på ett visst sätt som sägs bidra till social 
hållbarhet, speciellt kring den gata som blir del i det sammanbindande stråket för staden. De 
östra delarna av Malmö kan betraktas som stadens periferi, en motpol till centrum som 
innerstaden kan räknas till. Kommunens ambitioner är att binda samman centrum och periferi 
(Malmö Stad 2014b: 6, 7). Visionen för hela kommunen sträcker sig fram till 2030 medger att 
förtätning ska ske i huvudsak innanför Yttre Ringvägen (E6) och förtätningen ska ske genom 
att staden ska ”växa inåt”. Detta ska länka ihop staden och skapa ett integrerat Malmö (Malmö 
Stad 2014b: 6, 7). Malmö stad medger att även om utvecklingen gått framåt de senaste 15 
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åren är det en stor grupp människor som inte kan ta del av denna utveckling. den sociala 
utvecklingen har inte varit positiv (Malmö Stad 2014b: 16). Genom stadsbyggnad, tillsammans 
med andra sociala sektorer, ska den negativa trenden nu vändas genom att sammanlänka 
staden där Norra Sorgenfri framstår som ett tongivande projekt (Malmö Stad 2014b: 6). 

Forskningsfrågor 
Mot denna bakgrund och problembild om en uppdelad stad och brist på social hållbarhet i 
stadsutvecklingen har följande forskningsfråga med underfrågor tagits fram för att skapa en 
förståelse för kommunens diskurs om hållbarhet. 

1. Kan den kommunala planeringsdiskursen om hållbar stadsutveckling bidra till 
en integrerad stad? 

För att undersöka denna frågan har följande underfrågor ställts: 

1.1 Hur konstrueras socialt hållbar stadsplanering i kommunens 
planeringdiskurs? 

1.2 Hur appliceras kommunens konstruktion av hållbarhet i praktiken i 
stadsbyggnadsprojekt: Når hållbarhetsarbetet detalj och utförandenivåer?  

Fokus & Avgränsning  
Arbetet undersöker hållbar utveckling inom planering som diskursiv konstruktion och är 
avgränsat till att studera hur ett specifikt planeringsfall konstrueras som hållbart. 
Forskningsöversikten är avgränsad till att presentera teorier kring hållbarhet och social rättvisa 
samt en fördjupning på Malmö som forskningsfokus. För att diskursivt analysera hur en 
kommun konstruerar hållbarhetsutveckling med fokus på social hållbarhet och integration har 
empirin fokuserats på Malmö och Norra Sorgenfri. Sökandet efter diskurser är avgränsat till 
kommunens planhandlingar som berör fenomenen som diskuterats. För att kunna analysera 
empirin har diskursanalys tillämpats och en viss avgränsning av diskurser har gjorts i analysen 
för att möjliggöra ett fokus på arbetets syfte och frågeställning. Resultat och diskussion utifrån 
analysen har även de avgränsats för att hålla en röd tråd genom arbetets senare del och 
koncentreras på de forskningsfrågor som varit gällande för arbetet.    

Disposition 
Kap 1 Inledning. Bakgrund till arbetets ämne och det studerade fallet med syfte, 
problemformulering och forskningsfrågor.  

Kap 2 Forskningsöversikt. Presentation av relevant teoretisk forskning kring arbetets ämnen. 
Kapitlet skapar en djupare förståelse och förankrar arbetets problemformulering i forskningen. 

Kap 3 Metod & Teori. Presenterar diskursanalys som både metod och teoretiskt ramverk samt 
metodiken kring fallstudie. 

Kap 4 Empiri. Skapar en introduktion till fallet och redovisar den empiri som analyserats för att 
svara på arbetes frågor och uppnå syftet med arbetet.  

Kap 5 Analys. Analysen av det empiriska materialet tolkas genom diskursanalytiska verktyg i 
huvudsak från diskursteorin med avsikt att besvara arbetets forskningsfrågor.  

Kap 6 Resultat och diskussion. De diskursanalytiska resultat som framkommit i analysen 
diskuteras i förhållande till begrepp och teorier från tidigare forskning samt utifrån arbetets 
forskningsfrågor.  
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Kap 2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
I följande avsnitt presenteras den forskning och de teorier som kan sägas vara av relevans för 
den diskursiva undersökningen av arbetets empiri. Då avsikten är att undersöka Malmö 
kommuns diskurser kring hållbarhet tar forskningsöversikten avstamp i detta vida begrepp för 
att sedan gå vidare med fokus på aspekten social hållbarhet. I relation till social hållbarhet 
belyses frågan om rättvisa inom staden, integration och medborgarens röst för att sedan 
avslutningsvis relatera detta till forskningskontexten för fallet Malmö. 

Hållbarhetsutveckling 
Efter industrialismens framfart och kanske framförallt det nya konsumtionssamhället som 
manades fram i efterkrigstidens västvärld började skador i naturens kretslopp 
uppmärksammas och bli alltmer synliga (Portney 2011: 187). Detta blev en viktig fråga under 
senare delen av 1900-talet och under FN:s ledning togs Bruntlandrapporten1 fram som ses 
som startskottet för hållbarhetsarbetet i världen med efterföljande utvecklingsarbete som 
exempelvis Agenda 212. I Bruntlandrapporten lyfts de tre aspekterna ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet som tillsammans sägs vara bidragande faktorer till en hållbar framtid. 
Vidare har sedan hållbarhetskonceptet integrerats i politiska och administrativa system för 
respektive land. Dock menar många att begreppet hållbarhet är ett så pass abstrakt begrepp 
att det snarare leder till förvirring och cynism, begreppet kan till och med ses som meningslöst.  

Det är något som bland annat Portney (2013: 3 - 4) diskuterar i Taking sustainable cities 
seriously - Economic development, the Environment, and quality in American Cities men 
abstrakt eller ej så är hållbarhetsarbetet ett faktum inom de flesta sektorer. Portney (2013: 4 - 
5) poängterar att respektive stads definition av begreppet är färgad av sociala och politiska 
faktorer från lokala nivåer och de definitioner som finns överlappar till stor del varandra. Vidare 
menar Portney (2013: 10) att det redan i Bruntlandrapporten menades att lokala myndigheter 
står närmast implementeringen när det kommer till hållbarhetsutveckling. Den lokala 
governancenivån är närmast folket och har en avgörande roll i att utbilda, mobilisera och svara 
för allmänheten i framförandet av en hållbar utveckling (Portney 2013: 10). Portney (2013: 29) 
förklarar governance som en primär influens på stadens lokala policys och program och 
karaktären av olika urbana regimer spelar en roll i bestämmandet och definierandet av policys 
och program och forskaren definierar begreppet som relationen mellan regering, myndigheter 
och företag (Portney 2013: 30). 

Portney presenterar även Stones (1989 i Portney 2013: 29) fyra typer av statsregimer som 
påverkar stadens utveckling vilket kan vara intressant att sätta i relation till Jenks et al (1995) 
och den kompakta staden. Det handlar om en ”underhållsregim” med basal stadsstyrning, en 
”utvecklingsregim” som styr lokala resurser och samordnar den lokala institutionella eliten med 
syfte att lyfta traditionell ekonomisk tillväxt (Portney 2013: 30). En tredje ”progressiv 
medelklassregim” som värnar om miljöskydd, historisk preservering, ”affordable housing”, 
kvalitet av urban design med mera (Portney 2013: 30). Slutligen den fjärde regimen som kan 
översättas som ”möjlighetsutvidgande arbetarklassregim” som söker skapa hållfast rättvisa 
och en resursomfördelning som exempelvis inte återfinns i många amerikanska städer 
(Portney 2013: 30). För att kunna arbeta med hållbar utveckling skulle en myndighet som 
verkar i en ”underhållsregim” gå över till den ”progressiva medelklassregimen” eller 
”möjlighetsutvidgande arbetarklassregimen” vilket gör den politiska utmaningen mycket stor 
(Portney 2013: 30). Det kan alltså tolkas som att den hållbara kompakta staden som diskuteras 

                                                 
1 World Commission of Environment and Developement, 1987, Our common future 
2 UNCED, 1992, Agenda 21 
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nedan får störst gehör inom den progressiva medelklassregimen. Där värnas bland annat 
historisk preservering och urban kvalitet. Det skulle möjligtvis även kunna vara den 
möjlighetsutvidgande arbetarklassregimen som förespråkar förtätning då kompakthet sägs 
kunna skapa större social interaktion som en motor för politiskt deltagande och rättvisa.  

Redan under 90-talet menade Jenks et al (1995:3) på att hållbarhet och hållbarhetsutveckling 
blivit allmängiltigt på kort tid och författarna fokuserar på den kompakta staden i The compact 
city – A sustainable urban form? (1995). Som hållbar utveckling inom stadsplanering har den 
täta staden diskuterats, men resultaten inom både diskurs och praktik är osäkra huruvida täthet 
kan likställas med hållbar stad (Jenks et al 1996: 5). Idealet av den täta staden kommer bland 
annat från de myllrande europeiska gamla stadskärnorna men Jenks et al (1995: 5) ifrågasätter 
om det inte bara är en romantiserande bild. Det finns åsikter om att en hållbar stad måste vara 
i lämplig skala för gång och cykel samt främja hållbara transporter och innehålla en kompakthet 
som främjar social interaktion (Jenks et al 1995: 5). Jenks et al (1995: 11 - 12) lyfter olika 
förslag hur detta ska utformas, från en allmän stadsförtätning till en koncentrerad 
decentraliserade stadsdelar med välfungerande kollektivtrafiklänkar. Det finns också argument 
om att förtätning leder till överbefolkning, förlorade grönytor, högre koncentration av utsläpp 
och lägre urban kvalitet, det vill säga förluster i alla tre hållbarhetsaspekter (Jenks et al 1995: 
12).  

Jenks et al (1995: 341 ff.) visar på att den kompakta staden som koncept är komplext och 
menar att det behövs koncensus kring frågorna om urban form, transport och livskvalitet för 
att finna en riktning i frågan om den kompakta staden. Samtidigt menar författarna att det inte 
kan finnas några färdiga mallar på hur den urbana formen ska vara då varje särskild plats har 
sina förutsättningar och möjligheter, snarare kan en utveckling inom likartade teman 
presenteras (Jenks et al 1995: 344). Författarna menar att förmågan att förstå skillnader och 
svara på dem inom temat för en kompakt stad kan bli till lyckad hållbarhetsutveckling (Jenks 
et al 1995: 344). Jenks et al (1995: 345) menar att sökandet efter en hållbar urban form snarare 
bör bli sökandet efter flera hållbara former. Oavsett visar författarna tydligt att konceptet är 
mycket komplext och interdisciplinärt samt att det behövs mer forskning och förankring i 
praktiken för att dra slutsatser kring den kompakta staden (Jenks et al 1995: 345).  

I följande redogörelse ligger fokus på den sociala hållbarhetsaspekten och dess förhållande 
till planering och stadsutveckling. Då hållbarhetsbegreppet är ett paraplybegrepp och de tre 
aspekterna ska samverka för att uppnå hållbarhet kommer givetvis även ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet att beröras på ett eller annat sätt. Inom social hållbarhet har diskurser om 
bland annat rättvis stad, rätten till staden och samhällets integration identifierats och diskuteras 
således nedan.  

Social hållbarhet 
Hållbarhetsbegreppet har i första hand utvecklats utifrån problem som blivit synliga i de 
ekologiska kretsloppen och i många fall där social hållbarhet behandlas framgår inte 
kopplingen till ekologisk och ekonomisk hållbarhet tydligt enligt Portney (2011: 187, 189). 
Social hållbarhet är ändå något som med fördel kunnat implementeras inom planering då 
professionen mer direkt berör den levda och upplevda boendemiljön. Det vill säga människors 
liv och vardag genom exempelvis rättvise- och jämlikhetsfrågor (Franzén 2003: 55; Portney 
2011: 189). Desto svårare har arbetet varit att förverkliga. Det finns exempelvis fall där den 
sociala aspekten valts bort när en kommun ansett att ett bättre skatteunderlag varit viktigare 
och därmed prioriterat invånare med högre inkomster (Kärrholm 2011: 104).  Det medförde att 
en socioekonomiskt ”blandad” befolkning medvetet valts bort i en ny stadsdel som ändå 
marknadsförs som hållbar (Kärrholm 2011: 104). 
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Portney (2013: 151) söker efter koppling mellan sociala frågor och ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet ur det amerikanska perspektivet. Portney (2013: 153) visar på att de ekologiska 
miljöproblemen ofta kommer i första hand medan social hållbarhet kommer därefter och dessa 
miljöproblem är tydligt presenterade och bör lösas av professionella. Å andra sidan är det den 
politiska viljan som iscensätter dessa problemlösningar och där kommer civilsamhället in och 
påverkar, vilket på så sätt argumenterar för att sociala frågor påverkar beslut om hållbar 
utveckling (Portney 2013: 154). I vissa städer är det dock social hållbarhet som överglänser 
de två andra hållbarhetsaspekterna och det kan tänkas att detta är ett sätt att skapa ett 
samhälle i en viss riktning med en viss typ av mänsklig aktivitet för att på så sätt hitta vägar till 
ekonomisk tillväxt (Portney 2013: 151 - 152). En viktig del i dessa städers hållbarhetsarbete 
blir medborgardeltagandet (Portney 2013:153), som ofta används som argument för att 
rättfärdiga en socialt hållbar planeringsverksamhet även i svensk kontext. Portney (2013: 203) 
finner att städer som redan innan samhällets hållbarhetinriktning arbetat för att främja 
minoriteter använder sig av hållbarhetsaspekterna för att stärka detta arbete. Det finns även 
motsatta exempel i den amerikanska kontexten. Länken mellan hållbarhet och social rättvisa 
verkar snarare byggd på antagande eller social konstruktion och Portney (2012: 191, 204) 
konstaterar att rättvisefrågor inte verkar vara tongivande i amerikanska städers definition av 
hållbarhet. 

Jenks et al (1995: 99) däremot diskuterar den kompakta staden i förhållande till sociala frågor 
tillsammans med den ekonomiska aspekten av hållbarhet. Förespråkare för den kompakta 
staden anser att fler invånare gör platser mer säkra och levande och stärker dem för lokal 
handel och service vilket då ska ge en större social rättvisa (Jenks et al 1995: 99). 
Motargumenten handlar bland annat om att platsernas kontext inte tas till hänsyn (Jenks et al 
1995: 99 - 100). Förtätningen måste också vara vinstgivande för producenterna samt attraktiva 
för konsumenterna vilket troligtvis betyder att de mindre bemedlade inte prioriteras (Jenks et 
al 1995: 99 - 100). I diskussionen om ett gemensamt tema för den kompakta staden är det 
framträdande att sociala och ekonomiska frågor måste ges lika stor plats som de ekologiska i 
hållbarhetsarbetet (Jenks et al 1995: 100). 

Rättvis planering? 
Det är svårt att tala om social hållbarhet, och i förlängningen en integrerad stad, utan att 
komma in på frågan om en rättvis stad. Vad är egentligen en rättvis stad? För vem gör vi 
staden rättvis? Klassiska teorier om ”rätten till staden”3 utifrån kritisk urbanteori står bland 
annat Henri Lefebvre för. I följande avsnitt presenteras dessa teorier kort tillsammans med den 
så kallade rumstriaden4  som teoretikern grundlagt. Varför dessa rum anses viktiga är för det 
första att samhället och rummet går hand i hand, det blir av vikt att se hur samhället är 
konstruerat rumsligt (Franzén 2003: 51). För det andra är det intressant med en förförståelse 
om vem som har rätt till och agerar inom respektive rumslig praktik till föreliggande arbete med 
den empiriska analysen. I många fall diskuteras dialektiken mellan centrum och periferi av 
olika forskare (exempelvis Schmid 2012: 57) och i detta arbetet blir det intressant då det 
studerade planområdet ska anta en roll som brygga mellan dessa ytterligheter. I frågan om en 
rättvis stad lyfts även medborgarnas röst som intressant inslag av medborgardemokrati inom 
stadsutveckling. 

                                                 
3 Från La ville en droit 1968, översatt till Writings on Cities 1996. Här diskuteras begreppet rätten till 
staden av Lefebvre. 
4 Lefebvres klassiska La production de l'espace utgavs 1974. Översatt till The production of space 1991. 
Här presenteras bland annat det som på svenska kallas rumstriaden. I föreliggande arbete är begreppen 
space och place översatta till rum och plats. 
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Rätten till staden och rumslig produktion 
Tolkningar av rätten till staden kopplas oftast samman med kritisk urbanteori. En ansats som 
har sitt ursprung kring Lefebvres, Castells och Harveys teorier, där förståelsen för staden som 
strategisk plats för kommersialiseringsprocesser under kapitalistisk styrning är gemensam 
nämnare (Brenner et al 2012: 3). Enligt dessa teoretiker är staden i sig kommersialiserad, 
alltså inte bara det som sker inom den utan allt från byggnader och den byggda miljön till 
markanvändningssystem, nätverk för produktion och utbyte till infrastruktur. Detta skapar på 
olika sätt orättvisor och ojämlikhet i staden och att se mot alternativa ”post-kapitalistiska” vägar 
för urbanisering kan tolkas som ett huvudsyfte för kritisk urbanteori (Brenner et al 2012: 3). 
Nedan redogörs ett antal teorier som har utgångspunkt i, eller på annat sätt kan kopplas ihop 
med, denna ansats. Det ska dock nämnas att det även finns de som menar att en rättvisare 
stad kan uppnås inom befintliga kapitalistiska system och Fainstein (2010) är en av dem. 

Inom kritisk urbanteori ifrågasätts samhällets uppbyggnad och funktion. Inlägg om 
stadsutveckling utifrån en kritisk syn har exempelvis samlats i volymen Cities for people not 
for profit (Brenner et al 2012). Schmid (2012: 42) diskuterar huruvida det konceptuella 
paraplybegreppet ”rätten till staden”, som berör politiska och sociala krav, har en annan 
mening idag än vad det hade när det först formulerades. Det skulle också kunna innebära att 
staden är på väg in i en ny kris. När Lefebvre myntade uttrycket under sent 60-tal såg samhället 
ut på ett visst sätt. I Frankrike hade fordism och kenyesism förändrat samhället och det var en 
massiv migration till städerna (Schmid 2012: 43). En fundamental modernisering av 
vardagslivet hade skett till följd av massproduktion med nya tekniker. Många sociala rörelser 
startade ur denna ”stadskris” som anses ha förstört stadens specifika kvaliteter och var 
exkluderande för urbant liv (Schmid 2012: 43). Idag tar denna strid tydligare avstamp mot 
gentrifiering och förbisedda områden i staden som förorter, den stora skillnaden mot 
ursprungsbegreppet är alltså kampen mot social exkludering och marginalisering (Schmid 
2012: 44). En avgörande vändning i Lefebvres teorier är skiftet mellan stad och urbant rum 
(Schmid 2012: 45). När rätten till staden först diskuterades analyserades staden, en form, men 
redan två år senare kritiserades detta i ytterligare ett av hans verk La révolution urbaine5 där 
analysen gick över till urbanisering vilket ses som en process (Schmid 2012: 45). Staden ses 
då snarare som ett center där alla punkter, eller rum, har potential att bli attraherande 
sammanstrålande punkter samt som en plats med simultan existens av ord och värdesystem 
samt etiska, kulturella och sociala grupper (Schmid 2012: 47 - 48). Detta leder vidare till teorin 
om rumslig produktion och rätten till staden blir snarare ”rätten till (det urbana) rummet” 
(Schmid 2012: 52 - 53). 

Franzén (2003: 54) är en av de som tolkar och förklarar Lefebvres tankar om att ett rum förstås 
som en social produktion och det sociala rummet delas upp i tre storheter; rumsliga praktiker, 
rummets representationer samt representationernas rum (Franzén 2003: 54, Schmid 2012: 49 
- 53 med flera). Till rummets praktiker hör verksamheter, alltså sådant som görs till vardags. 
Franzén (2003: 55) beskriver att rummets praktiker har starka kopplingar till kroppen, alltså 
den som agerar i rummet vilket ger praktikerna en lokalisering i rummet, detta blir då det sedda 
och uppfattade rummet (Franzén: 55). Rummets representationer beskrivs som föreställningar 
om rum, särskilt de rum som används av arkitekter och planerare. Hit hör till exempel visioner 
och kartor vilka kan användas för att forma och behärska rummet. Till detta rum hör i regel det 
abstrakta och det kan också beskrivas som det tänkta rummet (Franzén 2003: 55). Franzén 
(2013: 55) beskriver Representationernas rum som representationer, eller föreställningar, i ett 
faktiskt rum. Dessa föreställningar är i regel konkreta men kan handla om i princip vad som 

                                                 
5 La révolution urbaine av Henri Lefebvre utgavs 1970 och har översatts till The Urban Revolution 
(2003). 
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helst så länge de är knutna till ett visst rum. Rummet är erfarenhetsgrundat och benämns 
också som det levda rummet (Franzén 2003: 55). 

En annan forskare som också diskuterar rätten till staden utifrån bland andra Lefebvre är 
Marcuse (2012: 24), som menar att detta begrepp är det ultimata syftet med kritisk urbanteori. 
Vems rätt, vilken rätt och till vilken stad är något som författaren lyfter i Whose right(s) to what 
city? (Marcuse 2012: 24). Vem som kräver rätt till staden kan ses som dels krav från de som 
inte är berättigade basala materiella och legala rättigheter. Dels en strävan från de som på ett 
konstlat sätt är integrerade i samhället och därmed inte når sin fulla potential och kan leva sitt 
liv som de önskar. Ett mer kulturellt och socialt utanförskap med andra ord, båda 
nödvändigheter för ett människoliv och ett mänskligare liv (Marcuse 2012: 30 - 31). Det finns 
konflikterande intressen mellan rättigheter och behov och i detta fall rör rätten till staden de 
som ännu inte delges den. Något kritisk urbanteori försöker bidra till att förstå är att veta vem 
som är mest drabbad och mest trolig att driva eller stödja en kamp för dessa rättigheter och 
behov (Marcuse 2012: 32 - 33). Under begreppet rätten till staden sker en sammanstrålning 
av olika typer av grupper som ser kapitalismen som gemensam fiende och rätten till staden 
som gemensamt mål (Marcuse 2012: 34). Vilka rättigheter som avses är i grunden rent vatten, 
ren luft, boende, bra sanitära förhållanden, rörelsefrihet, sjukvård, utbildning, demokratiskt 
deltagande och dylikt men dessa rättigheter måste också prioriteras i direkt och indirekt behov 
enligt Marcuse (2012: 34). Rätten till staden handlar inte heller om en enda rätt utan finns 
också på ett högre moraliskt plan som kräver bättre system där möjligheter för ett urbant liv 
fullt och helt kan realiseras (Marcuse 2012: 34). Det är snarare en rätt till staden som innefattar 
flertalet rättigheter vilket leder till social rättvisa som i sin tur både inrymmer och överstiger 
individuell rättvisa. Det betyder inte heller att alla invånare får del av alla rättigheter utan 
kommer kräva en balansering då de som redan har ”rätt” till staden får backa till fördel för de 
som ges nyvunnen ”rätt” (Marcuse 2012: 34 - 35). Rätten till staden är enligt Marcuse (2012: 
35) ett moraliskt anspråk som grundats på fundamentala principer av rättvisa. 

När det kommer till vilken stad som rätten gäller är Lefebvre tydlig, det är framtidens stad som 
rätten handlar om och inte den konventionella staden utan en plats i samhället där gräns 
mellan stad och land suddats ut (Marcuse 2012: 35). Det ska snarare handla om en rätt till 
omvandlat och förnyat urbant liv än till själva staden (Marcuse 2012: 35). Det är inte heller 
någon mening med att skapa en alltför tydlig bild av denna framtidens stad enligt Marcuse 
(2012: 36) och rätten inbegriper en rätt att konsumera staden eller det urbana livet men också 
en rätt att producera det urbana (i Lefebvres anda). Marcuse (2012: 36, 38) menar även att 
det utifrån ett kritiskt urbanteoretiskt perspektiv inte är någon mening med att måla upp en 
alltför tydlig bild av en önskvärd framtid. Det är istället genom erfarenheten av att forma den, 
med demokratiska processer och beslut, som kan en bättre framtid skapas (Marcuse 2012: 
36, 38).  

Integrerad Stad 
Integration ur ett planeringsperspektiv kan sägas handla om allas rätt till staden oavsett vilken 
stadsdel eller urbant rum som berörs. Marcuse (2012: 34) talar om basala behov som sjukvård, 
utbildning och olika typer av service samt även rättigheter på ett högre plan, att konsumera 
och producera stadsrummen. Det är dessa rättigheter som inte är lika fördelade i en 
segregerad stad där behoven uppfylls olika beroende på stadsdel. Fainstein (2010) inleder 
The just city med en diskussion kring stadens orättvisor vilket kan tolkas som en förstärkning 
av segregation i städer. I början av postindustrialiseringen visades ett väldigt avsmalnat tänk 
kring ekonomiskt tillväxt och uttrycks som ”the greatest good för the greatest number” 
(Fainstein 2010: 1). Det kan tydas som att det ansågs att så länge stadens tillväxt ökade trots 
nerläggningar av industrier, skulle alla stadens invånare tjäna på den positiva ekonomiska 
utvecklingen. De stora utvecklingsprojekten i centrum premierades, där fanns kapital och 
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investeringsmöjligheter, och den kreativa klassen göddes till nackdel för grannskap i periferin 
(Fainstein 2010: 1 - 2). Istället för skolor och arbetsintensiva fabriker prioriterades näringsliv, 
turism eller upplevelsecentrumhandlingar. Det medförde att resurser togs bort eller 
utelämnades från de redan svaga men rationaliserades till att vara för allas intresse och i 
slutändan skulle hjälpa de resurssvaga (Fainstein 2010: 5). Förhållandet mellan centrum och 
periferi är något som bland andra Schmid (2012: 57) belyser vidare och perifer omlokalisering 
från centrum anses stå för en avgränsning och exkludering av urbant liv. Här behövs en 
omprövning av dialektiken mellan centrum och periferi för att åstadkomma en rättvisare stad 
(Schmid 2012: 57). Idag talas det om dialektiken mellan centrum och periferi på ett nytt sätt då 
mindre kontrollerade och kommersialiserade ”mellanrum” i staden så gott som försvunnit. 
Dessa platser och ”länkar” har istället blivit starkt kontrollerade och approprierade av en ”global 
metropolisk elit” enligt Schmid (2012: 57). 

Efterhand har forskning och verklighet visat att resurssvaga grupper, som ofta rent fysiskt 
befinner sig i stadens periferi, i de flesta fall inte kan ta del av ”kunskapsstädernas” tillväxt. 
Istället finns det tecken på att klyftor mellan samhällsgrupper snarare ökar till följd av de nya 
städernas inriktning (Fainstein 2010: 1 - 2; Hollands 2008: 314 - 315). För att skapa en rättvis 
och därmed mer integrerad stad har Fainstein (2010: 171 - 172) arbetat fram en 
kompensationsteori som utformats som en kontextbaserad policy vilken ska tillämpas på lokal 
nivå. Sju punkter ska uppfyllas och den första handlar om att det ska finnas enheter för hushåll 
med lägre inkomster än snittet i alla nya utvecklingsprojekt så att målet blir en bra levnadsmiljö 
för alla (Fainstein 2010: 172). Punkt nummer två avser att hus som avsetts till affordable 
housing (boende som fler har råd med) ska fortsätta vara den typen av boende även i framtiden 
(Fainstein 2010: 172). I den tredje punkten menar forskaren att hushåll eller 
affärsverksamheter inte ska bli omlokaliserade till förmån för stadens ekonomiska tillväxt om 
det inte är väldigt speciella förutsättningar och i så fall ska det finnas en rimlig kompensation 
och möjligheter till omlokalisering inom området (Fainstein 2010: 172). Den fjärde punkten 
innefattar att mindre verksamheter och lokalt förankrade arbetare ska ges prioritet i 
ekonomiska utvecklingsprogram och liknande och all kommersiell verksamhet ska möjliggöra 
plats för allmänhet både fysiskt och socialt genom exempelvis kooperativ (Fainstein 2010: 
173). Det femte steget är att megaprojekt ska granskas extra och myndigheter och aktörer ska 
se till vinster blir direkt omfördelade till mindre bemedlade i form av anställningsprovisioner, 
löner och liknande. Om subvention är aktuellt ska det inkludera publika vinster och detta ska 
om det är möjligt utvecklas stegvis med olika exploatörer (Fainstein 2010: 173). Del nummer 
sex i policyn behandlar trafik då låginkomsttagare enligt Fainstein (2010: 173) är 
oproportionerligt beroende av kommunaltrafik och därför ska byten inom staden hållas till låg 
kostnad och behövande ska erbjudas rabatt samtidigt som de lokala myndigheterna har 
möjlighet att påverka inkomstfördelningen genom avgifter och skatter på biltrafik. Slutligen 
berör punkt sju planerarrollen som ska ta en aktiv roll som rådgivande och pressa för jämlika 
lösningar där de lösningar som förfördelar de redan välbärgade hindras (Fainstein 2010: 173).    

För att vidare knyta an till planeringens roll diskuterar Nylund (2014) medborgardeltagande ur 
olika synvinklar. Förutom en önskan om en mer delaktig planeringsprocess inom teorin lyfts 
även kritik kring medborgardeltagande (Nylund 2014: 44 - 45). Till exempel finns teorier om att 
den medverkande allmänheten snarare legitimerar redan fattade beslut än att faktiskt kunna 
bidra i en demokratisk dialog (Nylund 2014: 58). Det sker också en exkludering i politiska 
diskussioner där vissa inte blir hörda och i detta fall handlar det om marginaliserade grupper 
som ofta kan ha en annan förståelse av problem och effekterna av föreslagna lösningar 
(Nylund 2014: 46 - 47). En annan kritik mot den medborgardialog som finns idag är att den är 
tillbakahållen av identitetspolitik och den som argumenterar och kan tala för sig bäst är den 
som blir hörd (Nylund 2014: 45). Ofta framträder den här sortens ifrågasättande av 
medborgardialog i samklang med argumentet att planerare inte bara är värdar för denna 
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demokratiska dialog utan också för en egen agenda ”för allmänhetens bästa”. Det genom att 
representera planeringsmyndigheter och därmed kan planeraren styra vilken dialog som förs 
och även påverka diskursen (Nylund 2014: 45). Fainstein (2010: 175) prioriterar rättvisa 
framför demokrati i sina teorier då intresset av det praktiska planeringsresultatet och bedriften 
att uppnå en rättvis stad i sig är större än att alla intressen är rättvist representerade. Det skulle 
ge en annan innebörd för dagens medborgardeltagande och forskaren ger vidare förslag på 
att grupper som inte är kapabla att delta i beslutsprocesser ska vara representerade genom 
företrädare, att planer ska utvecklas i konsultation med målgrupp och inte bara befintliga 
boende samt att med bred konsultation utveckla obebyggd mark (Fainstein 2010: 175).  

Kunskap om Malmös utveckling 
För att förstå Malmös utveckling i förhållande till de teorier och forskning som presenterats 
behandlar följande avsnitt hur staden kan ses i sin kontext. Nedläggningar av industrier och 
globalisering har förändrat västerländska städer radikalt och inte minst Malmö har gått igenom 
denna omvandling om än i mindre skala (Fainstein 2010: 1). Det har bland annat skapat en 
stad med olika befolkningsgrupper där den ena sidan tar del av fördelarna med den moderna 
utvecklingen med nya arbeten och bostäder. Den andra delen utgör någon form av 
servicegrupper till de som är kärnan i den ”nya staden” där ytterligheten är de som är 
marginaliserade och exkluderade. Malmö Stad antog efter år av negativ utveckling, på grund 
av nedläggningar, arbetslöshet och utflyttning, stadens nya identitet som grundats på tanken 
om Malmö som kunskapsstad (Dannestam 2009: 130). 

Smarta städer och ”hållbara” stadsdelar  
Den finns många olika uttryck för att beskriva och marknadsföra den nya hållbara 
postindustrialistiska staden vilket är ett globalt fenomen. ”Smart city” är ett av begreppen och 
Hollands (2008: 306) menar i artikeln Will the real smart city please stand up? att en smart 
stad antas innehålla vissa komponenter samt relationen mellan dessa såsom IT, business, 
innovation, statlig styrning, grannskap och hållbarhet. Hollands (2008: 304) menar att det råder 
en terminologisk förvirring bland begreppen men att faktum är att IT och kreativa industrier 
förändrat många urbana områden ekonomiskt, socialt och utformningsmässigt. Det finns olika 
begrepp och definitioner på den nya ”smarta” staden men en sak som blir gemensamt är den 
polariserande sidan av utvecklingen som diskuterats tidigare. Polarisering som enligt Hollands 
(2008: 314 - 315) uppkommit till följd av succén med exempelvis behov av sekundär arbetskraft 
och därmed en obalanserad maktfördelning mellan de som behärskar ”kunskapen” och de 
som inte gör det. Denna kreativa klass beskrivs som en slags elit i de postindustrialistiska 
städerna medan de som inte har möjlighet att ansluta sig till denna elit, av olika anledningar, 
riskerar att hamna i ett utanförskap (Florida 2006: 104 - 105).  

Florida (2006: 101 - 102) beskriver i Den kreativa klassens framväxt den kreativa klassen som 
något som står utanför traditionella samhällsklasser då tillhörigheten är något som förtjänas till 
följd av ansträngande upptäckter som innefattar både nyfikenhet och kreativitet. Grunden för 
den kreativa klassen är ekonomisk och det ekonomiska styr sociala och kulturella livstilsval. 
Även om människor som anses tillhöra gruppen inte ser sig själva som unik grupp, som till 
exempel en arbetarklass, har de flesta ändå samma smak och preferenser och blir alltmer 
samlad (Florida 2006: 102). Florida (2006: 103) beskriver den kreativa klassen som två delar, 
en superkreativ kärna inom olika professioner som är fullt ut engagerade i den kreativa 
processen samt en stor grupp människor som arbetar i många olika kunskapsintensiva 
branscher. Parallellt med den kreativa klassen finns en grupp med betydligt mindre 
avancerade arbeten som Florida (2006: 105) benämner som serviceklassen. I serviceklassen 
har många inte något annat val än vara kvar vid lågavlönade arbeten vilket blir en kamp bredvid 
välbärgade invånare från den kreativa klassen (Florida 2006: 105). Då det ändå finns en viss 
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möjlighet att avancera inom dessa serviceyrken eller att yrkena blir en del av den kreativa 
klassen så är det i slutändan den arbetslösa gruppen som helt saknar möjligheter att ta del av 
det nya samhället (Florida 2006: 104 – 105).  

Denna socio-ekonomiska fråga som kan kategoriseras till social hållbarhet är också något som 
uppkommer i svensk kontext och i Sverige anses en del nya stadsutvecklingsprojekt gå i 
bräschen för en hållbar stadsplanering. Även om hållbarhet i sig är ett komplext och 
svårdefinierat begrepp så krävs det ändå att vissa parametrar uppfylls för att kunna kalla ett 
projekt hållbart (Portney 2013: 3 - 4; Wangel 2013: 3). Därför diskuterar Wangel (2013) graden 
av hållbarhet i stadsbyggnadsprojekten Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden i 
Hållbarhetens villkor med kapitelrubriken Hur hållbara är Hammarby sjöstad och Norra 
Djurgårdsstaden? Projekten är lika ur många aspekter, de är byggda på sjönära industrimark 
som tidigare agerade som avgränsning mellan Stockholms innerstad och ytterområden samt 
är byggda med ett stilideal som innebär en hög exploateringsgrad och funktionsblandad 
bebyggelse (Wangel 2013: 2). Dessa två områden skiljer sig från många andra genom att de 
har en uttalad hållbarhetsprofil, vilket dock har ifrågasatts vad gäller exempelvis Hammarby 
sjöstad i misslyckad uppfyllelse av vissa miljömål. Wangel (2013: 2) menar dock att den 
relevanta frågan borde vara om måluppfyllnaden hade inneburit att stadsdelen blivit hållbar. 
Wangel (2013: 17, 19) diskuterar också huruvida enskilda projekt verkligen kan bära upp 
hållbara städer när dessa är en så liten andel av bostadsbeståndet i landet och att det även är 
lockande att se att miljöteknik är lösningen för hållbar utveckling istället för livsstilsändringar 
med mera. Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden kan varken ses som ekologiskt eller 
socialt hållbara enligt forskaren då båda dessa flaggskepp använder mer energi och ger 
upphov till mycket mer växthusgaser än vad som är rimligt (Wangel 2013: 18 - 19). Exporten 
av miljöteknik och hållbara städer är inte heller neutralt utan bidrar till att hållbara (läs 
önskvärda) livsstilar tillfaller en välbärgad medelklass och skulle hela världen anamma hållbara 
livsstilar skulle miljöproblemen paradoxalt nog förvärras enligt Wangel (2013: 18 - 19).  

I texten The scaling of sustainable urban form: A Case of scale-related Issues and Sustainable 
Planning in Malmö, Sweden beskriver Kärrholm (2011: 103) ett exempel från Malmö där Bo01 
i Västra Hamnen kan sägas vara teknologiskt och ekonomiskt hållbara men inte hållbart ur 
social aspekt trots att projektet är internationellt erkänt som hållbart. I planeringen nämns ingen 
socio-ekonomisk bredd men tanken var att stadsdelen skulle vara mer heterogen och skulle 
därmed även haft potential att vara socialt hållbar, men behovet av rika skattebetalare var 
högre i Malmö enligt Kärrholm (2011: 104). Det är därför intressant att se till de skiftningar i 
diskursen kring rättvisa inom urban planering som synliggörs av Nylund (2014) i Conceptions 
of justice in the planning of the new urban landscape. Här beskrivs en skiftning från att tala 
om strukturell ojämlikhet och segregation och skapa publika platser där mindre privilegade kan 
mötas till att diskutera social samverkan och skapandet av öppna publika platser där olika 
”grupper” kan se varandra vilket ses om att diskussionen kring människors behov och social 
rättvisa har tonats ner (Nylund 2014: 41). Nylund (2014: 51) jämför kommunens visioner och 
strategier med Fainsteins kompensationsteori och ser både behov och en potential att 
distribuera om medel från innerstadsprojekt i Malmö till övriga områden för att även göra dem 
attraktiva ur boendesynpunkt. I artikeln poängteras även att kommunens översiktsplan från 
2012 skulle behöva revideras i frågor om rättvis planering till följd av vad Kommissionen för ett 
socialt hållbart Malmö påvisar (Nylund 2014: 58 - 59). I den slutliga rapporten från 2013 föreslår 
kommissionen en omfördelningsstrategi som skulle beröra två av de stadsdelarna med lägst 
socioekonomisk standard i staden (Nylund 2014: 58 - 59). 
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Malmö som kunskapsstad 
Malmö kunde ha fått en annan inriktning men att det blev kunskapsstaden Malmö menar 
Dannestam (2009: 130 - 135) har att göra med att kommunen tidigt hade bestämt sig för att 
arbeta för en högskola samt att inriktningen hade stöd i större metadiskurser om globalisering 
och kunskapsbaserad ekonomi. Med avseende på Malmös omvandling diskuterar Möllerström 
(2011) stadens utveckling i Malmös omvandling – Från arbetarstad till kunskapsstad och 
undersöker utvecklingen diskursanalytiskt. Möllerström (2011: 19) visar på att Malmö följer 
generella trender i väst för de framväxande kunskapsstäderna som till exempel 
klusterbildningar i städerna där arbetsplatser och forskning inom liknande områden samlas 
samt att staden positioneras i ett regionalt och internationellt sammanhang med andra städer 
som konkurrens. Möllerström (2011: 13, 18) framför att avhandlingen särskilt fokuserar på hur 
skilda aktörer fostras att stödja och hylla omvandlingen av staden för att förankra och göra 
omvandlingsprocessen lättare. En diskussion om den ”entreprenöriella vändningen” förs och 
städer som Malmö blev entreprenörsinriktade platser för en ekonomisk tillväxt vilket skiljer sig 
mot industristaden som i huvudsak var en plats för produktion (Möllerström 2011: 19). I 
Möllerströms (2011: 214 - 215) avhandling återfinns den polariserade staden som uppkommit 
till följd av att de som inte kan ställa om till de ”nya samhället” marginaliserats.  

En annan forskare som undersökt Malmös utveckling är Dannestam (2009) som analyserat 
styrningsprocesser (översättning av governance) bakom Malmös omvandling till kunskapsstad 
i Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet. Här framkommer tre 
diskurser om Malmö vilka är diskursen om ett nytt förvandlat Malmö, kommunen som välfärds- 
och tillväxtfrämjare samt staden som tillväxtmotor (Dannestam 2009). I ovan nämnda 
visionsarbete i Malmö kommun med ”Vision 2000” kan det tydas att det mest centrala temat 
var den förnyade staden, från industristad till kunskapsstad vilket innefattas i 
”förvandlingsdiskursen” (Dannestam 2009: 128). Dannestam (2009: 136 - 149) ser det 
förvandlade Malmö som en diskurskoalition mellan privata och offentliga aktörer vilket också 
är i linje med globaliseringen och postindustrialism och lyfter Västra Hamnen som exempel på 
viktiga utvecklingsområden för denna förvandling.  

Den andra diskursen behandlar Malmö kommun som både välfärdsvärd och motor för 
ekonomisk tillväxt (Dannestam 2009: 169). Detta är en ny roll för kommunen och de 
traditionella kärnverksamheterna får tänja på gränserna genom att de kommunala aktörerna 
går in och koordinerar utvecklingsprocesser, något som kan benämnas med urban governance 
(Dannestam 2009: 170). Ett kärnvärde i den andra diskursen är attraktivitet och Dannestam 
(2009: 173) menar att ordet antagit formen av ett stadpolitiskt modeord och frågar följaktligen 
vad attraktivitet egentligen betyder. För vem och på vilket sätt ska Malmö vara attraktivt 
efterfrågas i avhandlingen vilket därefter tolkas vara attraktivitet i ekonomisk bemärkelse med 
syfte att skapa tillväxt och stärka konkurrenskraft (Dannestam 2009: 173). En attraktiv stad 
skulle locka den välbetalda ”kreativa klassen” och ett genomslag i boendestrategin syntes i 
samband med bomässan Bo01. Etableringen av Malmö Högskola var också en del i 
attraktivitetstanken genom att förändra arbetskraftens sammansättning utifrån näringslivets 
behov (Dannestam 2009: 174 - 175). Handlingsprogrammet ”Välfärd för alla” diskuteras även 
inom denna diskurs vilket medger att de socioekonomiska problemen i staden inte avhjälptes 
av att enbart satsa på tillväxt och ett nytt tag för välfärdsdelen i kommunen gjordes (Dannestam 
2009: 176 - 177).  

Slutligen återfinns diskursen om staden som tillväxtmotor och bakgrunden till det är att Malmö 
tidigare klarat sig själv på en ”egen kant” som industristad vilket inte längre fungerade efter att 
industrin försvann. Förändringen har också öppnat staden mot omvärlden (Dannestam 2009: 
205 - 206). Att klara sig själv beskrivs som att vara ”sig själv nog” och att gå emot det handlar 
enligt Dannestam (2009: 207) om att agera i gränsöverskridande nätverk och vara en del i ett 



   
 

13 
 

större sammanhang för att nå konkurrenskraft och attraktivitet. För kommunen var det ett nytt 
sätt att tänka, vilket här bland annat ges stöd i metadiskursen om globalisering (Dannestam 
2009: 207). Gränsöverskridande ”nätverkssamhälle” och ”flödesekonomi” diskuteras inom 
diskursen och Malmö framställs som en fri aktör skild från nationen med förmåga att agera på 
en internationell arena (Dannestam 2009: 209). 

Kärrholm (2011) som nämnts tidigare diskuterar Malmös hållbarhetsutveckling utifrån plats 
som rumslig enhet, skala och skalprocess (hierarkisk struktur). Utifrån nivån av en plats 
konstateras att staden har stråk som typ av offentligt rum och kan ses som helhetsorienterat 
vilket skiljer sig mot övrig hållbarhetsplanering och -forskning som brukar vara fokuserad på 
”området” vilket är mer detaljorienterat (Kärrholm 2011: 104). Samtidigt skiljer sig vikten på 
sammankoppling och ett finmaskigt stadsnät beroende på var i staden projektet är. Som 
exempel tar Kärrholm (2011: 105) upp Norra Sorgenfri, ett område med gamla industrilokaler 
och ett befintligt gatunät där vikten av stråk tas upp ambitiöst i planeringen till skillnad från 
Hyllie. Hyllie som byggts upp helt från grunden utanför staden har inte fått samma fokus på 
gatunät och sammankoppling med närliggande områden (Kärrholm 2011: 105).  

När det kommer till skala har Malmö kommun ”innerstad” som förebild och normgivande 
begrepp och detta berör alla hållbarhetsaspekterna. Ekologisk hållbarhet ska uppnås genom 
att behålla en kompakt innerstad, ekonomisk genom att förbättra och expandera innerstaden 
och för att uppbringa social hållbarhet arbetas det med ”möten i staden” där innerstadsstruktur 
ses som bäst lämpad (Kärrholm 2011: 105 - 106). Dock menar Kärrholm (2011: 106) att den 
stadsutvecklingen skapar en kommersialiserad och homogen innerstad, något som går emot 
den strävan mot variation och mångfald i bebyggelsen som eftersträvas. I skalprocessen och 
den hierarkiska strukturen redogör Kärrholm (2011: 106 - 107) för fyra skalor som berör Malmö 
på nationell, regional, kommunal och kvartersnivå.  I den kommunala, eller urbana skalan, 
återfinns ett faktiskt delat Malmö. Staden är uppdelad i östra och västra Malmö och detta som 
från början varit en administrativ uppdelning är nu även en socioekonomisk och politisk 
uppdelning. Planeringen för den östra delen inriktas mer på att sammankoppla med västra 
delen och utveckla området vid gränsen mellan de två delarna istället för att utveckla östra 
Malmö i sig (Kärrholm 2011: 107).   

Dannestam (2009: 130) poängterar att en representation av en stad innebär förenkling. Det 
kan innebära att exempelvis segregation utelämnas från en diskurs om framgång eller Malmö 
som förvandlad stad. Stadens framgång definieras av konkurrenskraft, attraktivitet och tillväxt 
som beskrivs med finare ord som kunskap och kreativitet istället för att inkludering eller rättvisa 
är indikatorer på framgång. Det intressanta enligt Dannestam (2009: 130) är vilka kopplingar 
som görs mellan de verklighetsaspekter som lyfts fram och hur det offentliga måste agera 
utifrån dessa snarare än om diskursen är en korrekt återberättelse av verkligheten. 
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Kap 3. METOD & TEORI 
I följande kapitel redogörs för arbetets forskningsdesign, metod och teori. Arbetet betraktas 
som en fallstudie med Malmö och Norra Sorgenfri som fall och den metodologiska ansatsen 
som tillämpas för att analysera detta fall är diskursanalys. Då diskursanalys används som 
metod presenteras metod och teori delvis tillsammans, diskursanalys ses nämligen som en 
paketlösning där teori och metod är sammankopplade. De filosofiska premisser som följer med 
diskursanalys presenteras här samt kritiska diskussioner till arbetets olika delar såsom 
metodkritik och källkritik till litteratur och empiriskt material. En diskussion kring forskarens roll 
och forskningens dilemman förs i detta kapitel. 

Strategier 
Inom forskningstraditioner finns diverse strategier som följs och ställningstaganden som görs 
av forskaren. Bryman (2016: 44) visar på olika abstraktionsnivåer inom forskningsteori och ofta 
kan allmängiltiga teorier med hög abstraktionsnivå vara svåra att härleda till empirin, istället är 
det teorier på en mellannivå som oftast har fokus på empirin och blir en brygga mellan teori 
och praktik. Vidare kan forskningens angreppssätt vara deduktivt, där forskningsresultatet 
styrs av teorin eller induktivt då teorin är ett resultat av forskningen (Bryman 2016: 47, 49). 
Även ett abduktivt tänkande finns där verkligheten beskrivs utifrån det studerade men förklaras 
sedan genom samhällsvetenskapliga perspektiv (Bryman 2016: 478; Fejes & Thornberg 2015: 
27). 

Forskaren står dels inför epistologiska ställningstaganden där det i huvudsak handlar om att 
ta ställning till om forskningen ska anta ett synsätt som den naturvetenskapliga forskningen i 
regel bygger på (positivism) eller en mer samhällsvetenskaplig kritisk inriktning som bygger på 
förståelse och tolkning (interpretativism) (Bryman 2016: 51, 52). Dels ontologiska 
ställningstaganden som främst handlar om att sociala företeelser kan uppfattas som verkliga 
objektiva enheter oberoende av sociala aktörer (objektivism) eller som socialt konstruerade av 
aktörer (konstruktivism) (Bryman 2016: 57, 58). Dessa olika strategier och antaganden formar 
forskningen, till exempel kan ontologiska antagande påverka formuleringen av vetenskapliga 
frågor (Bryman 2016: 60). Ett vägskäl inom ett forskningsarbete är om kvantitativ eller kvalitativ 
forskning ska bedrivas. Den kvantitativa forskningsstrategin betonar kvantifiering där tyngden 
ligger på att pröva teorier (deduktivt), den positivistiska modellen införlivats och den 
objektivistiska uppfattningen antas (Bryman 2016: 61; Fejes & Thornberg 2015: 23 - 28). 
Kvalitativ forskning lägger oftast vikt vid ord där ett induktivt synsätt där generalisering av 
teorier betonas, avstånd från den naturvetenskapliga synen tas och har bilden av den sociala 
verkligheten som föränderligt konstruerad (konstruktivism) (Bryman 2016: 61; Fejes & 
Thornberg 2015: 23 - 28). Det här arbetet tillämpar fallstudie som forskningsdesign med 
diskursanalys som metod och infaller därför under kvalitativ forskning med induktiv relation 
mellan teori och empiri, ett tolkande synsätt samt ett konstruktivistiskt perspektiv. Då 
socialkonstruktivism är en grundpelare inom diskursanalys diskuteras detta begrepp även 
senare i kapitlet. 

Vidare finns det vissa kriterier för samhällsvetenskaplig forskning som reliabilitet, replikation 
och validitet (Bryman 2016: 71 - 74). För att uppnå reliabilitet som också benämns som 
tillförlitlighet ska samma resultat kunna visas om undersökningen görs om, detta handlar 
främst om kvantitativ forskning (Bryman 2016: 72). Replikation handlar om att forskningen är 
genomförd och presenterad på ett sätt så det är möjligt att göra om studien och validitet handlar 
om att bedöma ifall undersökning och slutsatser som genererats utifrån forskningen hänger 
ihop eller ej (Bryman 2016: 72). Reliabilitet och validitet har diskuterats om det går att använda 
som bedömning på kvalitativ forskning då det har en så pass tydlig grund inom den kvantitativa 
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forskningen och alternativa bedömningsformer för kvalitativ forskning beskrivs senare (Bryman 
2016: 75).  

Kvalitativ forskning och forskarrollen 
Den stora skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning brukar vara att kvalitativ 
forskning fokuserar på ord medan den kvantitativa forskningen på siffror men Bryman (2016: 
454 - 455) visar på ytterligare tre skillnader. Det ena är att kvalitativ forskning för det mesta 
har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, det vill säga att teorin genereras 
på en grund av de praktiska resultaten (Bryman 2016: 454, 478). Alternativt finns ett abduktivt 
synsätt där de kontexter eller människor som beforskas grundas på en teoretisk förståelse 
utan att för den sakens skull förlora kontakt med det praktiska (Bryman 2016: 454, 478). Det 
finns också en kunskapsteoretisk ståndpunkt inom kvalitativt forskningsarbete där förståelsen 
för den sociala verkligheten vilar på deltagares tolkning av en viss miljö samtidigt som ett 
ontologiskt ställningstagande även här görs där det sociala livet är en subjektiv konstruktion 
av det sociala samspelet mellan individer (Bryman 2016: 455). Angående den induktiva eller 
abduktiva synen blir det mer och mer vanligt med teoriprövning inom den kvalitativa 
forskningen men oavsett i vilken ordning teori och empiri behandlas prövas teorier under 
arbetets gång (Bryman 2016: 462 - 463). 

Som tidigare nämnts är realibitet och validitet två kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 
men svårt att applicera på kvalitativ forskning. Kriterierna handlar nämligen om trovärdigheten 
på mätningar samt möjligheten att repetera forskningen och få likvärdiga resultat (Bryman 
2016: 465). Kvalitativ forskning kan istället mätas utifrån helt andra kriterier, främst på grund 
av att det inte går att komma fram till en enda bild av den sociala verkligheten (Bryman 2016: 
467). Då skulle tillförlitlighet kunna vara ett sätt och kriteriet är uppdelat i fyra delar (Bryman 
2016: 467). Trovärdighet är en och inom den säkerställs att forskningsregler följts samt att den 
verklighetsbild som presenteras accepteras av andra (Bryman 2016: 467). Graden av 
överförbarhet kan förbättras genom så kallade thick descriptions, där fylligheten blir en slags 
databas i den annars kontextuellt specifika forskningen och pålitlighet skapas då en fullständig 
och tillgänglig redogörelse skapas för forskningen (Bryman 2016: 468). Slutligen ska det finnas 
möjlighet att styrka och konfirmera att forskaren handlat i god tro, med vetskapen att det inte 
går att uppnå fullständig objektivitet inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 2016: 470). 
Utöver dessa fyra kriterier för tillförlitlighet föreslås även äkthet eller autenticitet som ett 
kriterium som handlar om mer generella forskningspolitiska konsekvenser som rör det eller de 
beforskade (Bryman 2016: 470). Alltså de konsekvenser som forskningsresultatet genererar. 

Rollen som forskare är inte neutral eller objektiv som bland annat ovan exempel antyder. I 
detta arbete finns till exempel mer eller mindre bestämda föreställningar om världen och en 
förförståelse för ämnet utifrån rollen som student på en svensk planeringsutbildning, från 
erfarenheter av kommunalt arbete och som uppväxt i staden som studeras som fall. Dessa 
föreställningar påverkar på ett eller annat sätt de val som gjorts och vägar som tagits under 
arbetets gång och påverkar hur empiri och teori med mera tolkas och framställs. Vilka vägar 
som följts bidrar då till vilka resultat som uppstår och därmed också hur dessa resultat 
eventuellt påverkar diskursen och föreliggande forskningsobjekt. Historiskt sett har forskarens 
roll setts som neutral och objektiv men under senare delen av 60-talet började detta 
ifrågasättas, det blev problematiskt att beskriva ”det sanna” (Fejes & Thornberg 2015: 19). Ur 
kritiken mot den objektiva forskningen växte det fram en mer pluralistisk syn på vetenskap 
vilket gjort relationen mellan forskaren och det beforskade mer komplicerad (Fejes & 
Thornberg 2015: 19). Vid kvantifiering av ett fenomen är det något lättare att få fram liknande 
resultat trots olika forskare, kategorisering i kvalitativ forskning blir däremot svårare att göra 
objektiv då det är forskaren som skapar kategorier vilka är beroende av forskarens bakgrund 
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(Fejes & Thornberg 2015: 20). Det i sig behöver inte vara sämre forskning, men det skapar en 
annan sorts relation mellan forskare och det beforskade (Fejes & Thornberg 2015: 19).  

Inom diskursanalys anses det att forskaren är en del av diskursen (Bolander & Fejes 2015: 
92). Forskaren blir ett subjekt bland andra och forskningen medskapande till diskursen men 
även en produkt av diskursen (Bolander & Fejes 2015: 95). Forskningen bidrar till att forma 
sanningar om vad som är möjligt inom ramen för vad diskursen tillåter och frågan om hur 
forskaren påverkar forskningsresultatet kan vara omöjlig att besvara (Bolander & Fejes 2015: 
94). Winter Jørgensen & Phillips (2000: 28) påstår att syftet med diskursanalysen inte är att 
upptäcka bakomliggande orsaker eller meningar utan det ska igenom diskursen framträda hur 
verkligheten ser ut. Med det menas att forskaren betraktar alla utsagor som verkliga och det 
finns ingen mening med att sortera utsagor som sanna eller falska (Winter Jørgensen & Phillips 
2000: 28). Det kan därför uppstå problem om forskaren har starka åsikter om diskursen som 
ska analyseras och för att undvika förutfattade meningar gäller det att egna värderingar lämnas 
åt sidan och att forskaren ställer sig främmande inför materialet (Winter Jørgensen & Phillips: 
28). Att se samhället genom en bestämd teori är ett sätt och detta legitimerar vetenskapligt 
producerad kunskap (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 30). Även Winter Jørgensen & Phillips 
(2000: 29) diskuterar huruvida forskaren är en del i diskursen och då bör klargöra hur 
forskningen påverkar diskursen som en del i att validera forskningsresultaten även om andra, 
exempelvis Bolander & Fejes (2015: 94), ser det som omöjligt. 

Fallstudie 
Vidare är arbetet utformat som en fallstudie inom det som Bryman (2016: 71) benämner 
forskningsdesign. En design vägleder hur en viss forskningsmetod används och även hur data 
som framkommit analyseras. Forskningsdesignen ger en ram för insamling och analys av data 
medan forskningsmetoden utgör en teknik för insamling av data (Bryman 2016: 71). Fallstudie 
som forskningsdesign har den grundläggande formen av ett fall som studeras detaljerat och 
ingående och den vanligaste betydelsen av fall är en viss plats (Bryman 2016: 96 - 97). Det 
som skiljer en fallstudie mot andra forskningsdesigner är att forskningen oftast belyser unika 
drag inom ett specifikt fall vilket är ett ideografiskt synsätt där slutsatser är beroende av tid och 
rum (Bryman 2016: 97, 98). Om fallstudien är kvalitativ tenderar forskningen att anta ett 
induktivt synsätt och deduktivt om forskningen är kvantitativ (Bryman 2016: 98, 101). Forskning 
med fallstudie kan dock förknippas mot både teorigenerering och teoriprövning då det främst 
handlar om kvaliteten på det teoretiska tänkandet som presenteras (Bryman 2016: 98, 101). 

När det gäller reabilitet och validitet inom fallstudier finns det olika ståndpunkter huruvida det 
är användbara kriterier eller ej som sagt och det är givetvis svårt att applicera resultaten av en 
fallstudie på likande fall. Med en kvalitativ inriktning tonas dessa aspekter ner eller bortses och 
det finns ingen uppfattning om att något typfall ska komma fram av forskningen då syftet med 
fallstudie inte är att generalisera till andra fall (Bryman 2016: 98, 101). En fallstudie kan vara 
mer eller mindre representativ och Bryman (2016: 98 - 99) beskriver fem olika typer av fall. Det 
kritiska fallet, det extrema fallet, det exemplifierande fallet, det avslöjande fallet samt fallet över 
tid där det exemplifierande fallet skulle kunna vara närmst denna studien i utformning (Bryman 
2016: 98 - 99). Här väljer forskaren ett fall efter målet att ringa in och beskriva en vardaglig 
eller vanlig situation eller för att fånga och beskriva viktiga sociala processer och fallet som 
väljs representerar en mer generell kategori (Bryman 2016: 99). Dock kan betydelsen av fallet 
mycket väl framkomma i ett sent stadium av forskningen (Bryman 2016: 100).  

Hållbarhet är ett mål som Malmö kommun arbetar mot och det senaste i detta arbete är att 
förbättra arbetet med den sociala aspekten (Malmö Stad 2014b: 16). Fallstudien syftar till att 
undersöka detta fenomen och genom diskursanalys redogöra för vilka narrativ som 
framkommer. Därför är utvecklingen av Norra Sorgenfri ett lämpligt fall att studera då 
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stadsdelen utifrån stadens visioner ska binda ihop staden och därmed bidra till en integrerad 
och socialt hållbar stad. Samtidigt som stadsdelen i sig ska vara socialt hållbar. Då området 
ligger centralt i Malmö har utvecklingen av området möjlighet att påverka rörelsemönster inom 
staden samt främja den planerade utvidgningen av stadskärnan. Området blir därför ett fall av 
intresse på grund av de tänkta positiva effekterna det kan innebära för stadens utveckling. 

Litteratur och material  
Delen i ett forskningsarbete där tidigare forskning och teorier presenteras ser Bryman (2016: 
131) som en narrativ granskning som fungerar som en plattform till arbetet. 
Forskningsöversikten visar forskarens förmåga till urval och betydelsen av området som 
arbetet belyser och är till viss del även ett sätt att styrka forskarens trovärdighet (Bryman 2016: 
133). Den tidigare forskningen används sedan som stöd för argumentation, vilket ger tyngd åt 
arbetet som i sig ska vara ett argument (Bryman 2016: 133). För att ge stöd åt det här arbetet 
har en forskningsöversikt sammanställts för att visa bilden av de postindustriella fysiskt och 
socialt delade städer som kopplas samman med hållbarhet. Olika ingångar till ämnet 
synliggörs och forskningsöversikten ger också belägg till att social hållbarhet och integration 
studeras i anknytning till stadsplanering samt med det valda fallet Malmö som fysisk arena för 
de fenomen som redogörs. 

Den empiriska delen av arbetet som är diskurser om fallet berör i ett första steg kommunala 
dokument som Malmö stads översiktsplan, tematiska planer där hållbarhet och i synnerhet 
social hållbarhet behandlas. Andra avsnittet i empirin är att undersöka planområdet Norra 
Sorgenfri och hur det framställs som socialt hållbart och som integrerande länk i Malmö, alltså 
som både lokal och kommunal socialt hållbar stadsdel. Empirin avgränsas på så sätt att de 
dokument som studeras innehåller de fenomen som redogjorts tidigare i forskningsöversikten 
och som är relevanta för arbetets syfte. Något som också begränsat det empiriska materialet 
är empirisk mättnad som Bryman (2016: 314) beskriver, när samma begrepp och tankegångar 
upprepas fanns det anledning att avgränsa och avsluta insamlingen. Utöver detta gjordes 
urvalet av litteratur och empiri i förhållande till den tid som projektet omfattat samt ur en 
ekonomisk aspekt då materialet med fördel lånats eller lästs som elektronisk upplaga på 
bibliotek. 

En del i det akademiska arbetet är att vara källkritisk. Det kan till exempel innebära att tidigare 
forskning analyseras utifrån forskares intentioner och den tidigare forskningens syfte, hur det 
framställts och vilken typ av institution som ligger bakom vilket kan påverka källans betydelse 
eller trovärdighet (Bryman 2016: 136). Att ta upp olika forskare är i detta arbetet ett sätt att 
vara källkritisk även om narrativa litteraturgenomgångar kan kritiseras för att vara slumpartade 
och inte upprepningsbara (Bryman 2016: 131). Diskursanalys som metod kan i sig vara ett sätt 
att vara källkritisk i det empiriska materialet då ingen berättelse ses som sann, men inte heller 
falsk (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 21). 

Diskursanalys som metod 
En diskurs kan förklaras som ett särskilt sätt att tala om och förstå världen, eller fragment av 
den (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 7). Det som betraktas som sant är en språklig 
konstruktion som ständigt förändras (Fejes & Thornberg 2015: 92). Diskursanalys handlar om 
att dekonstruera texter och visa vad som innesluts och vad som, ofta omedvetet, utesluts 
(Fejes & Thornberg 2015: 90). Detta pekar också på vad som anses vara normalt och 
onormalt, vad som tas för givet och vad som osynliggörs (Fejes & Thornberg 2015: 90).  
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Ontologiskt ställningstagande – Socialkonstruktivism 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet är något som forskningen automatiskt ställs bakom 
när diskursanalys tillämpas. Socialkonstruktivism kan ses som ett paraplybegrepp för en rad 
nyare teorier om kultur och samhälle (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 11). Enligt Burr 
(1995: 2) är det svårt att ge en samlad beskrivning av begreppet då det är mångfacetterat och 
skiftande. Fyra gemensamma nämnare kan dock redogöras; den första är en kritisk inställning 
till kunskap som tas för given, det vill säga att kunskap om världen inte ska behandlas som 
objektiv sanning. Verkligheten är bara en produkt av vårt sätt att kategorisera världen vilket 
betyder att kunskap och representationer inte är direkta reflektioner av verkligheten (Burr 
1995:2). Den andra gemensamma nämnaren är det historisk och kulturell specifika vilket 
innebär att synen på kunskap om världen är produkter av historiskt placerade interaktioner 
mellan människor (Burr 1995: 3) En länk mellan kunskap och sociala processer är den tredje 
gemensamma nämnaren inom socialkonstruktivism, det vill säga att förståelsen av världen 
skapas och behålls genom sociala processer (Burr 1995: 4). Genom social interaktion skapas 
kunskap i vilken gemensamma sanningar konstitueras och konkurrerar om vad som är sant 
eller falskt (Burr 1995: 4). Den fjärde och sista punkten är att i det socialkonstruktivistiska 
perspektivet finns en länk mellan kunskap och social aktion (Burr 1995: 5). Det innebär att 
vissa former av handling blir neutrala medan andra blir otänkbara inom en viss 
världsåskådning. Social konstruktion av kunskap och sanning har sociala konsekvenser då 
olika sociala förståelser av världen leder till olika handlingar (Burr 1995: 5). I det här arbetet 
där diskursanalys används som metod står alltså tanken om att sanningar om samhället kan 
vara skiftande och konstrueras utefter vilken samhällsdiskurs som råder. Det 
socialkonstruktivistiska perspektivet råder genom analysen och verklighetsuppfattningar som 
redogörs i materialet tas inte för givna att vara de enda fixerade sanningarna som finns.  

Diskursanalys  
Winther Jørgensen & Phillips (2000) tar upp tre olika ansatser till diskursanalys i Diskursanalys 
som teori och metod, diskursteori, kritisk diskursteori samt diskurspsykologi, vilka alla vilar på 
socialkonstruktivistisk grund som presenterats tidigare i detta kapitel. Gemensamt för dessa 
diskursanalytiska ansatser är att språket har en aktiv roll i skapandet och förändringar av 
världsförståelsen, identiteter och sociala relationer (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 
Diskursanalys beskrivs som en serie av interdisciplinära ansatser som kan användas för att 
undersöka många olika sociala verkligheter (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 7). Det finns 
alltså olika spår inom fältet diskursanalys där olika teorier och analysmetoder tar plats men 
allmängiltigt ses diskursanalys som ett komplett paket där metod och teori går hand i hand. 
Metoden kan beskrivas med fyra steg där det första steget berör filosofiska premisser som 
gäller rollen av språk i den sociala konstruktionen av världen, den andra teoretiska modeller, 
den tredje metodologiska riktlinjer och den sista specifika metoder för analys (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000: 10). Teori och metod är som sagt sammanflätade och forskaren 
måste acceptera de filosofiska premisserna men det går också att skapa ett eget 
”forskningspaket” genom att kombinera de diskursanalytiska perspektiven med andra 
analytiska perspektiv vilket är positivt värderat inom de flesta former av diskurs (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000: 4). Diskursanalys kan användas i all typ av forskning men inte med 
alla typer av teoretiska ramverk och som metod kan diskursanalys inte heller användas 
avhängd teoretiskt och metodologiskt ramverk (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 3 - 4).  

Språket är en central del i diskursanalys och under 1900-talet skedde en språklig vändning, 
det vill säga att vissa nu menade att det inte finns någon fast relation mellan det som sägs 
(tecknet) och det som tecknet representerar (det betecknade) (Fejes & Thornberg 2015: 91). I 
en stadsbyggnadskontext skulle tecknet kunna vara ordet innerstadsbo men det i sig har ingen 
given relation till personen som bor i innerstaden (det betecknade). Den språkliga vändningen 
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kan sägas vara den stora skillnaden mellan de lingvistiskt filosofiska tänkesätten strukturalism 
och poststrukturalism där språket är något fixerat och oföränderligt enligt strukturalismen 
medan poststrukturalismen frångår detta (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 15). Enligt 
strukturalismen skulle tecken vara låsta i speciella relationer till varandra men den följande 
poststrukturalistiska kritiken menar att dessa länkar mellan tecken kan omfördelas och 
nybildas (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 17). Gemensamt för strukturalismen och 
poststrukturalismen är dock synen på att tillgång till verkligheten alltid sker genom språket. 
Winther Jørgensen & Phillips (2000: 15) beskriver språket som en maskin som genererar och 
därmed också konstruerar den sociala världen, det är alltså inte bara en kanal för information 
utan betyder i förlängningen att diskursiva förändringar blir ett medel genom vilken den sociala 
världen kan förändras. 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000: 19) är det svårt att tala om diskursanalys utan att 
nämna Foucault som anses ha en central roll i forskningsmetodens utveckling. Foucault var 
den som började använda diskursanalys på allvar och antog även den socialkonstruktivistiska 
premissen (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 19). Det vill säga att kunskap är mer än en 
avspegling av verkligheten där sanning snarare är diskursiv konstruktion och framställs olika 
av olika kunskapsregimer. Syftet med forskarens arbete var därför att kartlägga strukturerna i 
de olika kunskapsregimerna (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 19). De tre diskursanalytiska 
angreppssätt som Winther Jørgensen & Phillips (2000) diskuterar bryter mot Foucault då 
denne bara ser en rådande maktregim i varje historisk epok. Det senare arbetet av Foucault 
handlar mer om den så kallade makt/kunskaps relationen och här sätts makten i fokus i stället 
för strukturer (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 20). Makt är det som producerar den sociala 
verkligheten och samtidigt begränsar den vilket senare även diskrusteorin ställer sig bakom 
och enligt Foucault existerar inte heller makt utan kunskap (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 
20). Makt-kunskapsrelationen får också konsekvenser på sanning och att det då skulle vara 
omöjligt att nå fram till en enda sanning eftersom det inte går att kommunicera utanför en 
diskurs, därför finns det heller ingen mening med att fråga sig vad som är sant eller falskt inom 
diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 21). En annorlunda uppfattning om 
subjektet inom den här typen av teori bidrar även Foucault med en utgångspunkt till (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000: 21). Inom diskursanalys ses nämligen inte subjektet som det som 
tänker, känner eller talar utan det är snarare diskursen, kulturen och dess språk, som talar 
genom subjektet (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 21).  

Gemensamt för de tre diskursanalysteorier som Winter Jørgensen & Phillips (2000: 25) 
redogör för ses utövandet av diskurs som en social praktik där människors handlingar får 
dubbelt perspektiv. Det vill säga att handlingar är konkreta, individuella och kontextburna men 
samtidigt institutionaliserade och socialt förankrade och därför har en viss regelbundenhet 
(Winter Jørgensen & Phillips 2000: 25). Inom exempelvis kritisk diskursanalys reserveras 
diskursiva praktiker till vissa fenomen som text vilket innebär att övriga sociala praktiker 
behöver undersökas med andra analytiska redskap. Därav bildas ett dialektalt samspel mellan 
diskursiva praktiken och andra sociala praktiker (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 25). Det 
skulle också betyda att diskurs förändrar eller reproducerar andra sociala praktiker och vice 
versa och tillsammans konstituerar den diskursiva praktiken och de sociala praktikerna 
omvärlden (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 25). Diskursteorin gör i regel inte skillnad på 
diskursiva och icke-diskursiva praktiker vilket då medför att diskursen i sig är totalt 
konstituerande (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 26).  
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Det finns således en del skillnader inom diskursanalys men i stort handlar diskursanalys om, 
som synes i citatet nedan, kampen om teckens betydelse: 

”Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi kämpar 
om hur teckens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 
konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga” - Winter Jørgensen & 
Phillips 2000: 32 

Diskursteori  
Olika fokus finns alltså inom diskursanalysens angreppssätt även om teorierna i många 
avseende överlappar varandra och går att kombinera. Vissa är inriktade på skapandet av 
diskurs i vardagens diskursiva praktiker medan andra angreppssätt kan analysera de stora 
abstrakta diskurserna i samhället (Winter Jørgensen & Philips 2000: 27). Därför blir också olika 
empiri relevant och i detta arbetet där de större sociala diskurserna är av intresse är 
diskursteori en passade metod.  

Diskursteorin som Winther Jørgensen & Phillips (2000: 31 ff.) presenterar bygger i huvudsak 
på Laclau & Mouffes arbete Hegemony and socialist strategy (1985) samt fristående texter av 
Laclau. Inom diskursteorin finns förståelsen att det sociala är en diskursiv konstruktion där i 
stort alla sociala fenomen kan analyseras diskursanalytiskt (Winter Jørgensen & Phillips 
2000:31). Diskursteorin är en bred grund som passar bra med olika socialkonstuktivistiska 
infallsvinklar men då Laclau & Mouffes texter främst fokuserar på teoriframställning kan 
inspiration till praktisk analys tas från andra diskursmetoder (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 
31). Att sociala fenomen aldrig är färdiga eller totala vilket innebär en ständig diskursiv kamp 
är den överhängande tankegången inom diskursteori och teorin bygger i grunden på en 
blandning av marxism och strukturalism/poststrukturalism där det sociala fältet uppfattas som 
en väv av processer som bildar betydelser (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 31, 32). 

Diskurs uppfattas inom diskursteorin som en fixering av betydelse inom ett visst område och 
alla tecken inom diskursen kallas moment vilkas betydelse fixeras genom att de skiljer sig på 
ett bestämt sätt (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 33). I diskursen etableras några 
nodalpunkter vilket är ett priviligierat tecken som de andra tecknen organiseras runt och genom 
att reducera andra möjliga betydelser och relationer fixeras tecknen i en diskurs (Winter 
Jørgensen & Phillips 2000: 33). De möjligheter som utesluts i diskursen kallas det diskursiva 
fältet, eller det konstitutiva yttre (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 34). Diskursens entydighet 
kan alltid rubbas av det diskursiva fältets mångtydighet. Det hindrar diskursiv tillslutning och 
därför används begreppen element som är de tecken som inte fixerats till moment, dock är 
denna tillslutning aldrig helt avslutad (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 34). Flytande 
signifikanter är i diskursteorin en benämning på de tecken som är särskilt öppna för olika 
tillskrivningar, till dessa hör nodalpunkterna men flytande signifikanter hänvisar till kampen om 
viktiga teckens betydelser mellan olika diskurser (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 35). 
Genom att sätta ett element i förhållande till andra tecken får det mening och detta sker genom 
en artikulation (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 35). Något som inte står klart inom 
diskursteorin är dock om det diskursiva fältet är ”ett hav av möjligheter” eller strukturerat av de 
konkurrerande diskurserna (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 37).  

Diskursteorin omfattar inte bara teckensystem utan hela det sociala fältet, vilket kan ses som 
en kritisk läsning av den del av marxistisk teori som kallas historiematerialism (Winter 
Jørgensen & Phillips 2000: 37). Historiematerialismen är en del i marxismen som det 
socialkonstruktivistiska synsättet delvis härstammar ifrån. Här anses historiska förändringar 
vara ett resultat av ekonomin men vissa menar att det också måste finnas en politisk modell 
som påverkar människors medvetande i olika riktningar (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 
38). Det talas även om två motstående samhällsklasser men ingen förklaring till hur maktkamp 
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mellan dessa klasser uppstår och därmed förändrar samhället. Därför visar Winther Jørgensen 
& Phillips (2000: 39) på att det kanske inte ens är samhällsklasser som är de relevanta 
grupperna för analys. Det gör författarna genom att ta upp teoretikern Gramscis teori om 
hegemoni som Laclau & Mouffe (1985 i Winter Jørgensen & Phillips 2000: 39) inspirerats av. 
Hegemoni kan beskrivas som organisering av samtycke, alltså de processer som 
underordnade medvetandeformer konstrueras genom men då utan våld eller tvång (Winter 
Jørgensen & Phillips 2000: 39). Betydelsen är ett viktigt redskap för att stabilisera 
maktförhållanden så att de blir så självklara att de inte ifrågasätts (Winter Jørgensen & Phillips 
2000: 39). Hegemoni är inte klassbaserat och beskrivs som begreppet för ett rådande 
samförstånd som samtidigt döljer verkliga intressen (Winter Jørgensen & Phillips: 39). De 
hegemoniska processerna är överbyggnadsprocesser i ett politiskt fält och utifrån processerna 
kan uppror mot existerande förhållanden bildas (Winter Jørgensen & Phillips: 39). Hegemoni 
visar att det finns processer som är betydelsebindande även utanför det ekonomiska fältet och 
här menar Winter Jørgensen & Phillips (2000: 40) att det finns en koppling till Laclau & Mouffes 
diskursteori som just handlar om betydelsebildning. Till skillnad mot Gramsci bortser dock 
diskursteorin från objektivism och essentialsim som bland annat ser samhällsklasser som 
objektiva grupper som bildas av ekonomin, istället bildas alla grupper i politiska diskursiva 
processer (Winter Jørgensen & Phillips: 40).  

Analytiskt tillvägagångssätt 
Inom diskursteorin har alltså ett antal begrepp utvecklats som används för att undersöka 
följande empiri, dock visar inte diskrusteorin ett tydligt tillvägagångssätt och kan därför 
kombineras med andra analytiska redskap inom diskursanalys (Winter Jørgensen & Phillips 
2000: 31). Med hjälp av de begrepp som diskursteorin ändå bidrar med kommer analysen i det 
här arbetet till största del följa diskursteorin. Det avsteg som görs beror på att diskursteorin 
saknar begrepp som belyser konkurrerande diskurser inom samma sociala område och därför 
används begreppet diskursordning från den kritiska diskursanalysen och som utvecklats av 
teoretikern Fairclough (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 64). Begreppet ger möjlighet att 
kartlägga förhållandet mellan olika diskurser som oftast har olika hierarkier på det diskursiva 
fältet (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 64). Till detta arbete har forskningsfrågan Kan de 
kommunala planeringsdiskursen om hållbar stadsutveckling bidra till en integrerad stad? 
arbetats fram vilken stödjs av två underfrågor. Nedan beskrivs hur dessa frågor undersöks, 
det vill säga sorteras och analyseras, med hjälp av de verktyg som diskursteorin bidragit med 
för att uppnå syftet med arbetet. 

För att förklara hur analysen sker i förhållande till frågorna följer här det analytiska 
tillvägagångssättet. Den första underfrågan tar upp platsen för fallstudien, det vill säga Malmö 
och Malmö kommuns planeringsapparat med dess förhållande till social hållbarhet och lyder 
”Hur konstrueras socialt hållbar stadsplanering i kommunens planeringdiskurs?”. För att 
utröna diskursen eller diskurserna är sökandet efter nodalpunkter som tecken fixerats kring en 
central del i det diskursanalytiska angreppssättet. Underfråga två syftar till Norra Sorgenfri som 
är den specifika platsen för fallet och dess roll som hållbar stadsdel. I underfrågan ”Hur 
appliceras kommunens konstruktion av hållbarhet i praktiken på stadsbyggnadsprojekt: Når 
hållbarhetsarbetet detalj och utförandenivåer?”, finns det alltså en större anledning att söka 
efter flera diskurser inom planering för hållbarhet och eventuell antagonism mellan dessa, samt 
ta språng utifrån det från diskurspsykologin inlånade begreppet diskursordning. Här är också 
diskursteorins syn på aktörer, som subjektspositioner avlagrade av diskurserna, av intresse 
då alla aktörer, individ som grupp, inte har samma tillträde till diskursen (Winter Jørgensen & 
Phillips 2000: 63). Huvudfrågan som knyts ihop med hjälp av de två underfrågorna handlar i 
det här arbetet om stadsutvecklingsprojektet Norra Sorgenfris dubbla roll som både hållbar 
stadsdel och framförallt som avgörande plats för stadens sociala hållbarhet och lyder Kan den 
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kommunala planeringsdiskursen om hållbar stadsutveckling bidra till en integrerad stad? Här 
blir det intressanta inte bara att undersöka vad som ingår i diskursen om Norra Sorgenfri som 
sammanbindande länk utan också se vad som uteslutits ur diskursen kring områdets 
planering. Genom att undersöka dessa frågor diskursanalytiskt skapas en grund för att 
besvara den huvudsakliga forskningsfrågan för arbetet. För att söka dessa nodalpunkter, 
moment och element samt analysera det som utrönts krävs en förförståelse för fenomenen 
som undersöks och därför tar analysen även hjälp av den forskningsöversikt som tagits fram 
för arbetet. 

Metodkritik 
För att medvetandegöra att diskursanalys inte är en perfekt metod utan några fallgropar är det 
lämpligt att lyfta några kritiska punkter som kan vara relevanta i både tillämpning och läsning 
av empiri och analys. Även om diskursanalys innebär en reflexiv roll där forskaren är del i 
diskursen samt bedömer forskningsresultatens konsekvenser går det aldrig att få en korrekt 
avbild av verkligheten trots en konsekvent uppföljning. Det går inte heller att få full kontroll över 
forskningens konsekvenser vilket kan ses som problematiskt (Winter Jørgensen & Phillips 
2000: 56, 148; Bryman 2016: 471). Frågan om hur diskursen ska avgränsas är också öppen 
för kritik och detta är både ett teoretiskt och praktiskt problem för forskaren där ingen av ovan 
nämnda diskursmetoder ger svar. Här menar Winter Jørgensen & Phillips (2000: 136 - 137) 
att frågan om avgränsning bör göras i förhållande till studiens syfte där syftet avgör på vilket 
avstånd materialet ska studeras. 

När det kommer till diskursteori finns kritik om att metoden inte tar hänsyn till de strukturella 
begränsningar som exempel, klass, kön och etnicitet kan innebära för möjligheten att påverka 
diskurser (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 63). Laclau & Mouffe menar nämligen enligt 
Winter Jørgensen & Phillips (2000: 63) att alla möjligheter är öppna och flytande men trots 
detta finns objektivitet där vissa diskurser blivit vedertagna och fixerade, det skulle kunna svara 
på kritiken. Något som saknas inom diskursteorin är som tidigare nämnt också ett område där 
konkurrerande diskurser möts vilket kan lösas genom att låna begrepp från andra 
diskursanalytiska teorier (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 64). 
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Kap 4. PRESENTATION AV FALL 
Tidigare forskningsöversikt avslutades med en beskrivning av Malmö och vilka utmaningar och 
möjligheter som kan sägas finnas för kommunen utifrån en del av den forskning som gjorts på 
staden. I det här kapitlet är det kommunens diskurs kring Malmö och kommunens hållbara 
stadsutveckling som tar vid. En kort introduktion görs i respektive stycke där icke-empiriskt 
material förekommer, i övrigt baseras genomgången på materialet som utgör arbetets empiri. 
I kapitlet görs en uppdelning mellan översiktliga dokument och dokument relaterade till 
stadsomvandlingsprojektet Norra Sorgenfri för att eventuellt utröna en distinktion i hur 
diskursen framställs i de olika planeringsskalorna. 

Malmö som kommunal planeringsarena 
Malmö är en växande stad med över 333 600 invånare (december 2017) med ett 
bostadsbestånd av 46 % hyresrätter, 39 % bostadsrätt och 15 % äganderätt där 83 % av 
bostäderna finns i flerfamiljshus och 17 % i småhus (Malmö Stad 2018). Det är en stor 
arbetspendling in till staden från andra orter samtidigt som den öppna arbetslösheten beräknas 
till 10, 4 % i Malmö (rikssnitt 5, 9 %) (Malmö Stad 2018). Staden har gått från industristad till 
”kunskapsstad” men håller fortfarande på att återhämtas efter krisen från när industrierna 
lämnade staden som föregående litteratur visat. Trots att stadens utveckling vänt på många 
sätt finns det fortfarande många som inte kan ta del av den positiva utvecklingen och skillnader 
mellan olika stadsdelar i till exempel folkhälsa ökar, vilket går rakt emot visionen om hållbarhet 
(Malmö Stad 2014b: 16, Stigendal & Östergren 2013: 9). Demografiskt sett finns det skillnader 
i sysselsättning, inkomster, boendeformer med mera mellan olika delar av staden och 
utanförskap, skillnader i levnadsstandard och folkhälsa mellan stadsdelarna har ökat (Malmö 
Stad 2014b: 16). 

Kommunalt arbete med hållbar utveckling 
Följande text baseras på det material som valts ut till arbetets empiri och presenterar de 
viktigaste resonemangen kommunen för. Hållbarhet som begrepp återfinns i översiktsplanen 
från 2014 som Malmö Stad tagit fram. Enligt kommunen står Malmö inför svåra utmaningar 
som inte kan lösas med traditionella tankesätt och där innovation och nytänkande är 
nödvändigt (Malmö Stad 2014b: 6). En ny berättelse om staden kräver nya mål där fokus ska 
ligga på gemensam potential, kollektiv kunskap och social kapacitet beskrivs det i 
översiktsplanen (Malmö Stad 2014b: 6). Kommunen menar att stadsplanering ska bli en 
bidragande lösning i strävan mot hållbarhet: 

”Rumslig organisation blir en del i framtidens drivkrafter kring miljö och social 
hållbarhet” - Malmö Stad 2014b: 6 

Förtätning och att växa inåt, det vill säga innanför Yttre ringvägen (E6), förespråkas och de 
samverkande hållbarhetsaspekterna presenteras tidigt i översiktsplanen, kommunen menar 
att staden ska läka samman både socialt och fysiskt med hjälp av tydliga prioriterade 
inriktningar (Malmö Stad 2014b: 6, 7). Utöver strävan om förtätning och att växa inåt är de 
prioriterade områdena att staden regionalt ska vara motor för grön tillväxt, en kulturell och 
demokratisk arena där den långsiktiga utvecklingen är i fokus i varje fråga och 
finansieringsmodeller ska anpassas (Malmö Stad 2014b: 7). Översiktsplanen beskriver ett 
Malmö år 2032 som lockar mer liv på stadens gator och torg med hållbarhet som självklar 
grund för planering och beslut och ser hållbara lösningar där ett samspel mellan företag, 
medborgare och kommun finns samt lyhördhet för att anpassa verksamheter efter 
medborgarnas behov (Malmö Stad 2014b: 9). I staden ska det vara lätt att vara olika och 
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Malmö ska vara Norra Europas mest stimulerande och kreativa miljöer med ett rikt kulturellt liv 
med hög livskvalitet (Malmö Stad 2014b: 12).  

Kommunens läge vid vattnet lyfts och här är främst den ekologiska värden som förbättrats 
enligt visionen men att det ska vara gångstråk längsgående hela kanalen lyfts också (Malmö 
Stad 2014b: 13). Staden ska vara tät och grön med nya gröna stadsrum, parker och gaturum 
även i tät bebyggelse, detta främjar den sociala aspekter genom trivsel och trygghet som 
skapas av grönska (Malmö Stad 2014b: 13). Cykeln och cykelvägnätet står än mer i centrum 
i kommunens vision och de vanligaste färdsätten ska vara gående, cyklande eller kollektivtrafik 
(Malmö Stad 2014b: 13). Motortrafiken beskrivs som hel och ren samt har minskat och sker 
på många platser på de gåendes villkor och många av infartslederna som idag ses som 
barriärer har gjorts om till stadshuvudgator med bostäder, butiker och trottoarer. Med dessa 
olika insatser har staden läkts samman såväl mentalt som geografiskt (Malmö Stad 2014b: 
13).  

Vidare är översiktsplanens övergripande mål att staden ska vara attraktiv och socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbar och kommunen redogör att de tre hållbarhetsprinciperna 
samverkar och är ömsesidigt beroende av varandra (Malmö Stad 2014b: 15). Till exempel 
menar de på att för stor skillnad på livsvillkor för invånarna påverkar den ekonomiska 
situationen och social obalans gör att staden så småningom förlorar attraktivitet. Ekonomisk 
tillväxt är en förutsättning för att skapa arbetstillfällen vilket ökar den sociala hållbarheten 
(Malmö Stad 2014b: 15). Översiktsplanen tar sedan upp hur satsningar och prioriteringar ska 
göras inom de tre hållbarhetsaspekterna. 

Fördjupning i planer och program 
För att gå vidare med kommunens hållbarhetsarbete görs här en fördjupning med exempel på 
hur kommunen talar om strategier och lösningar i planer och program. Utifrån stadens 
översiktsplan har de stöddokument till planen vilka berör kommunens arbete med hållbar 
stadsutveckling. Urvalet har skett genom att de dokument som är mest relevanta för den 
fysiska organisering som stadsplanering bidrar med i hållbarhetsarbetet har valts. Skillnaden i 
en plan och ett program är att exempelvis kommunens Grönplan verkar som ett 
planeringsunderlag och presenterar relativt översiktliga utvecklingsförslag (Malmö Stad 2003: 
I). Cykelprogrammet å andra sidan har som syfte att samla alla cykelsatsningar som bör 
realiseras mellan 2012 - 2019 och ska därför fungera som underlag för verksamhets- och 
budgetplanering (Malmö Stad 2012: 9). De står alltså för olika skeden i utvecklingsprocessen. 

Syftet med Fotgängarprogrammet 2012 - 2018 är att sätta fokus på fotgängarna i planeringen, 
det vill säga öka planerarförståelsen, hjälpmedel och riktlinjer för planerare och identifiera 
förbättringsområden och detta ska bidra till kommunens mål om en hållbar och attraktiv stad 
(Malmö Stad 2012a: 5, 9). Målet är ökad mängd gående och programmet tar upp gång som 
miljövänligt, billigt, skapar liv i staden samt ger motion och lyfter att alla är gående vid något 
tillfälle av en resesträcka (Malmö Stad 2012a: 5). Bakgrunden till programmet är att ett ökat 
folkliv bidrar till en attraktiv plats och fler gående bidrar till utvecklingen av ett hållbart 
trafiksystem och visionen är ”den gångvänliga staden” (Malmö Stad 2012a: 9). Barriärer som 
medför att andra resealternativ diskuteras, möjligheter till sittplats, väderskydd samt trygghet 
och säkerhet diskuteras som parametrar för att förändra transportvanor och öka antalet 
gående (Malmö Stad 2012a: 13). I Cykelprogram för Malmö Stad, upprättat 2012 av 
gatukontoret ska det finnas vackra, trygga och rena cykelbanor och kända cykelstråk med 
förhöjd komfort och programmet är centralt för stadens arbete för en hållbar och attraktiv 
stadsmiljö (Malmö Stad, 2012: 2). I Cykelplanen återfinns fem åtgärdsområden vilka är att öka 
profilen som cykelstad, öka trygghet och komfort, övergripande infrastrukturåtgärder, mindre 
infrastrukturåtgärder samt åtgärder för förbättrad parkering (Malmö Stad 2012: 11). De 
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åtgärder som påverkar cykelprofileringen handlar om attitydundersökningar, grafisk profilering, 
öka engagemang i sociala medier och övergripande kommunikationsplan för cykelfrågor och i 
de kampanjer som genomförts har den orangea färgen blivit signifikant med cykeltrafik (Malmö 
Stad 2012: 12). Den andra åtgärden, ökande av trygghet och komfort, handlar om att leda om 
trafik vid vägarbete, förbättrad vinterväghållning, belysningsåtgärder, vegetation i rätt höjd och 
mängd, göra ”mörka tunnlar” tryggare, välja rätt ytmaterial, bra skötsel och minimerande av 
motorfordon för att undvika olyckor (Malmö Stad 2012: 15 - 20). Vidare presenteras i en bilaga 
cykling i olika gatumiljöer, olika fördelar och nackdelar i de olika gatuutrymmen till exempel ur 
trafiksäkerhetssynpunkt (Malmö Stad 2014). 

I Grönplan för Malmö 2003 som ännu verkar som grund för översiktsplaneringen i kommunen 
konstateras det att trots att Malmö är ”parkernas stad” är den gröna markytan mycket 
begränsad, långt under snittet och i det expansiva skede som staden går igenom är det än 
mer angeläget med mål och riktlinjer för den gröna marken (Malmö Stad 2003: I). I 
nedanstående citat presenteras en grönpolicy som tillsammans med planens preciserade mål 
föreslås agera grund för allt arbete med det gröna i kommunen (Malmö Stad 2003: II)   

”Malmö kommun skall erbjuda en god livsmiljö med ett kvalitativt och tillgängligt utbud av olika 
gröna miljöer. Staden, tätorterna och landsbygden skall präglas av en rik och varierad natur- 
och kulturmiljö med höga rekreativa och biologiska värden.” (Malmö Stad 2003: II) 

De generella mål som föreslås är bland annat att öka den sammanlagda arealen grön mark i 
Malmö, uppfylla invånarnas gröna behov och att det finns ett sammanhängande ”grönt” 
nätverk med god tillgänglighet i hela kommunen (Malmö Stad 2003: II). Vidare föreslås att de 
biologiska målen innebär att det skapas ett rikare och mer varierat utbud av arter och biotoper 
och att förstärka kommunens olika landskapstyper med tillhörande karaktärsområde (Malmö 
Stad 2003: II). Gröna värden beskrivs i planen som att den rekreativa och sociala betydelsen 
av gröna områden inte kan värderas nog och olika gröna områden är oerhört viktiga för trivsel 
och välbefinnande och gröna ytor är en förutsättning för biologisk mångfald (Malmö Stad 2003: 
III). I planen organiseras grönytor för rekreation genom grönmodellen med åtta kategorier och 
den biologiska kvaliteten kring biotopkartering där en skiljelinje dras mellan tätort och 
landsbygd (Malmö Stad 2003: IV, V). 

I Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2014 benämns bostadsförsörjningen för den 
ökande befolkningen som en nyckelfråga för stadens utveckling och för att ”klara en hållbar 
utveckling som skapar välfärd och tillväxt” (Malmö Stad 2014a: 4). För att nå dit är det god 
kvalitet, ökat bostadsbyggande samt effektivt nyttjande av befintliga bostäder som lyfts och för 
att bidra till stadens attraktionskraft behöver bostadsproduktionen motsvara 
befolkningsökningen (Malmö Stad 2014a: 4). Arbetet med handlingsplanen utgår förutom från 
tio bostadspolitiska mål också ifrån tre utmaningar som staden arbetat länge med och dessa 
är ökat bostadsbyggande, öka utbudet av bostäder för hushåll med knappa resurser samt 
minska hemlösheten (Malmö Stad 2014a: 5). Långsiktigt hållbar bostadsförsörjning är ett av 
stadens viktigaste planeringsmål enligt programmet (Malmö Stad 2014a: 7). 

Social hållbarhet och integration i stadsplaneringskontext 
Då fokus i detta arbete riktas mot social hållbarhet och en av forskningsfrågorna berör 
integration lyfts dessa teman ut i följande avsnitt från empirin som berör den översiktliga 
kommunala planeringen. Översiktsplanen redogör att rumslig organisation ska bli en del i 
drivkrafterna kring miljö och social hållbarhet (Malmö stad 2014b: 6). Social balans och goda 
livsbetingelser är kommunens övergripande mål för social hållbarhet och här är det möjlighet 
att skapa sig ett gott liv som står i fokus genom att täcka både grundläggande behov som 
försörjning, bostad, utbildning, bra vård och trygghet och mer sociala behov som deltagande 
och tillgång till demokratiska processer, kultur och sammanhang (Malmö Stad 2014b: 15). Med 
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jämställd stad menar kommunen rättvisa, demokrati och delaktighet det vill säga att alla 
(kvinnor och män) ska ha samma makt och möjligheter (Malmö Stad 2014b: 15). Social 
hållbarhet benämns även i de andra planerna och programmen, exempelvis kan rekreativa 
och sociala betydelsen av gröna områden inte kan värderas nog och olika gröna områden är 
oerhört viktiga för trivsel och välbefinnande enlig Grönplanen (Malmö Stad 2003: III). I 
fotgängarprogrammet talas det om trygghet och otrygghet i form av belysning, otrygga 
planskillnader samt barriärer och barriäreffekter som förminskar den sociala hållbarheten ur 
fotgängarperspektiv (Malmö Stad 2012a: 12 - 13, 28). Utifrån frågan om bostadsförsörjning 
berör två av tre utmaningar socialt arbete, öka utbudet för hushåll med knappa resurser och 
minska hemlösheten (Malmö Stad 2014: 5). Programmet redogör att många av de 
bostadspolitiska målen berör sociala värden såsom att staden aktivt ska motverka boende 
segregation, utemiljön ska hålla god standard tillsammans med boendekvaliteten, planeringen 
ska ske med högsta möjliga demokratiska ambitioner och behovet av kommunal service ska 
komma in tidigt i planprocessen (Malmö Stad 2014: 8).   

Eftersom de tre hålbarhetsaspekterna sägs vara sammanvävda även i Malmö kommuns 
tolkning av hållbarhet benämns social hållbarhet i samtliga dokument på ett eller annat sätt. 
Det dokument som enskilt och mest omfattande redogör kommunens fortsatta arbete kring 
social hållbarhet är dokumentet Malmös väg mot en hållbar framtid - Hälsa, välfärd och rättvisa 
som uppförts av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Stigendal & Östergren 2013). 
Dokumentet tar utgångspunkt i folkhälsa när social hållbarhet närmas och kommissionen är 
tillsatt av kommunstyrelsen 2010 i första hand på grund av stadens oskäliga hälsosituation 
men även på grund av en större ambition att arbeta med hållbar utveckling med mer fokus på 
den sociala dimensionen samt att det finns gedigen forskning på hur ojämlik hälsa kan minskas 
(Stigendal & Östergren 2013: 10). Enligt rapporten kan samhälles utveckling bedömas utifrån 
hur befolkningen mår och hur rättvist fördelad hälsan är mellan olika sociala grupper, både i 
Malmö och i resten av världen ökar skillnaderna i hälsa mellan sociala grupper enligt 
kommissionen (Stigendal & Östergren 2013: 9). Samtidigt ökar den genomsnittliga hälsan i 
Sverige men detta kopplas främst till att hälsorelaterade vanor som tobaksrökning förändrats 
över tid och nyckelfaktorn i hälsa sägs vara adekvat utbildning (Stigendal & Östergren 2013: 
17). Kommissionen presenterar fem argument för att sätta hälsa i centrum för 
samhällsplanering och menar att det är en fråga om mänskliga och politiska rättigheter 
(Stigendal & Östergren 2013: 18). I frågan om boendemiljö och stadsplanering kopplat till 
folkhälsa konstaterar kommissionen på att boendemiljö påverkar välbefinnande, hälsa och 
dess sociala fördelning och direkt kopplade till välbefinnande är tillgång till grönytor, inga 
barriärer för gång/cykel och inbjudande utemiljöer (Stigendal & Östergren 2013: 67). Den 
byggda miljön beskrivs som ett ramverk för sociala interaktioner där kontakter, kontroll och tillit 
kan både möjliggöras och förhindras (Stigendal & Östergren 2013: 67). Kommissionen belyser 
att attraktiv plats inte bara handlar om att tillgodose ett område med blandade funktioner utan 
att basala villkor uppfylls som bra skolor och arbetstillfällen, trygga miljöer, goda 
bostadsförhållanden och ren luft samt förutsättningar för goda levnadsvanor och bra 
kommunikationer (Stigendal & Östergren 2013: 67). 

Tillit som ses som en grund för social hållbarhet, alltså det sociala kontraktet i samhället där 
människor har tillit till varandra och samhällsinstitutioner samt deltar aktivt där denna tillit 
skapas (Stigendal & Östergren 2013: 20). Ett försvagat samhällskontrakt, en upplösning av 
samhällets integration, visas i form av ökad kriminalitet, upplopp och tillslut ett sammanbrott 
av samhället alltså en icke-hållbar social utveckling och i förlängningen en ohållbar utveckling 
i samtliga tre hållbarhetsaspekter (Stigendal & Östergren 2013: 20). Inom bostadsmiljön 
handlar tillit främst om att skapa mötesplatser, både spontana och planerade, vilka stimulerar 
socialt deltagande då nätverk, stöd, deltagande i samhällslivet och samhörighet har stor 
betydelse för hälsan (Stigendal & Östergren 2013: 74). För att främja tillit ska interaktion 
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underlättas, attraktiva grön- och rekreationsområden finnas, behovet av trygghet tillgodoses, 
ryktet om utsatta områden förbättras samt balans mellan sammanbindande (starka band med 
gemensam identitet) och överbryggande (svaga band som sammanför från olika nätverk) 
socialt kapital stärkas (Stigendal & Östergren 2013: 74). Målet inom stadsplanering är att bidra 
till att stärka tilliten och främja goda och tillgängliga miljöer och mötesplatser som inbjuder till 
delaktighet (Stigendal & Östergren 2013: 77). 

I översiktsplanens vision beskrivs att Malmö år 2032 uppnått social balans och stora satsningar 
har gjorts och fått staden till att bli en integrerad stad (Malmö Stad 2014b: 12). Det är 
”innovation, experimenterade, lyssnande och tillåtande attityder” som möjliggjort förändringen, 
hela staden har varit delaktig och det medför nu att det är lätt att vara olika och det finns plats 
för alla och för alla att uttrycka sig med inkluderande och trygghetsskapande stadsrum och 
staden präglas av gränsöverskridande möten (Malmö Stad 2014b: 12). Barriärer har brutits 
och gränser har suddats ut mellan stadsdelar och nya stråk har genom förändrade 
rörelsemönster läkt staden både socialt och fysiskt, det vill säga att det finns fler platser som 
främjar möten människor emellan (Malmö Stad 2014b: 13). En mer varierad bebyggelse ska 
finnas i de olika stadsdelarna och nya bostäder kompletterar den befintliga bebyggelsen med 
det (Malmö Stad 2014b: 13). Segregation som allt som oftast är motsats till integration 
diskuteras i några planeringsdokument. Till exempel ses arkitektur och stadsbyggnad i 
Handlingsplan för arkitektur och stadsbyggnad 2005 som en del i att motverka segregation 
vilket på sikt kan bidra till attraktiva icke-kommersiella mötesplatser, boende- och 
upplåtelseformer i olika prislägen i alla stadsdelar (Malmö Stad 2005: 8, 20 - 21). Den mest 
omfattande diskussionen angående segregation i det empiriska materialet förs av 
kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Stigendal & Östergren 2013: 46 - 47) där 
paralleller dras mellan segregation och samhällets så kallade innanförskap och utanförskap. 
Bilden av staden sägs också bidra till att befästa segregationen mellan innanförskap och 
utanförskap när staden beskrivs som tudelad och mer polariserad. Den kreativa hippa staden 
med framgångsberättelser som Öresundsbron och Turning Torso står i kontrast mot den 
negativa sidan med laglösa gator dör myndigheter tappat kontrollen som utgör en liten del men 
ändå bidrar till stigmatisering (Stigendal & Östergren 2013: 47).  

Centralt för integration är tillit som uppstår med socialt kapital och social integration och 
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Stigendal & Östergren 2013: 47 - 48) menar att 
det är kultur som väver ihop staden. De ställer sig bakom ett breddat kulturbegrepp och pekar 
även på vikten av civilsamhället, föreningar med mera bör tas i beaktning vid beslut. 
Boendesegregation kan vara både frivillig och ofrivillig och behöver inte nödvändigtvis vara 
något problem men blir till problem när skillnaderna gäller förutsättningar för delaktighet 
(Stigendal & Östergren 2013: 71). Boendesegregation beskrivs som en relation mellan olika 
geografiska områden som blir motpoler i sociala och ekonomiska avseende men oftast läggs 
fokus på ena sidan, ”förlorarna”, vilket riskerar till att skuldbelägga och förvärra problemen 
(Stigendal & Östergren 2013: 71). Enligt kommissionen visar analys en tydlig samvariation 
mellan socioekonomisk och etnisk uppdelning i Malmö och denna uppdelning ökar. Det 
specifika med staden är att det finns få resursstarka områden på grund av de kranskommuner 
runt staden där resursstarka grupper bor (Stigendal & Östergren 2013: 71). Det upplevda 
utanförskapet blir frustration som tar olika uttryck och finns även diskriminering med kan det 
ta våldsamma uttryck (Stigendal & Östergren 2013: 72). De mål och åtgärder som presenteras 
för att motverka segregationen är att sociala konsekvensbedömningar ska införas vid 
planarbete, utveckla arbetet med blandade upplåtelseformer, bostadstyper, arbetsplatser och 
servicefunktioner, omvandla barriärer till sammanlänkande områden (Stigendal & Östergren 
2013: 73).  
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Bild 1. Norra Sorgenfris placering i Malmö 

Här avslutas den del av empirin som berör den översiktliga planeringen av hållbar utveckling 
för att låta den detaljinriktade empirin ta vid i kommande stycke. Som synes är kommunens 
sätt att framställa hållbarhet inom planering spretigt med många ingångar och lösningsförslag 
men det går dock att hitta en del röda trådar som kan ses som diskurser vilket presenteras 
senare i analyskapitlet. För att undersöka diskursen kring hållbarhet i ett specifikt planarbete 
går nu fallstudien in på en mer konkretiserande och detaljerad del vilken berör 
stadsbyggnadsprojektet Norra Sorgenfri. 

Norra Sorgenfri som hållbar stadsdel 
Den 12 augusti 2004 får stadsbyggnadskontoret i Malmö uppdrag av stadsbyggnadsnämnden 
att göra en översyn av Sorgenfri industriområde och idématerialet till områdets planprogram 
samlas i ett visionsdokument (Malmö Stad 2006: 4). Området som idag är Norra Sorgenfri var 
uppodlad jordbruksmark under 1800-talet men i slutet av seklet blev området industriområde 
bland annat på grund av Kontinentalbanan som anlades 1898 och eftersom en stor del av 
marken var kommunägd byggdes ett antal allmänna institutioner på området istället för tät 
kvarterstad som på övriga lika centrala områden (Malmö Stad 2008: 73). I planprogrammet 
som upprättats för stadsdelen beskrivs att området i nutid är relativt glesbebyggt vilket är bra 
förutsättningar för att ny exploatering och bevarande ska kombineras och den äldsta 
bebyggelsen består av industrilokaler från slutet av 1800-talet och 1900-talets första decennier 
med rött tegel och omsorgsfull utformning samt gasverks- och spårvagnsbyggnader som har 
samhällshistoriska värden för staden (Malmö Stad 2008: 74). Stadsstrukturen ser kommunen 
som ett historiskt skikt och tillsammans med historiebärande gatu- och platsnamn som är det 
faktorer som är viktiga att värna om. Även en del enklare industrilokaler som ersatt den gamla 
bebyggelsen som rivits finns i området och bör bevaras för sitt miljöskapande värde och för att 
visa på områdets utveckling genom tiden (Malmö Stad 2008: 74). Enligt översiktsplanen ska 
Norra Sorgenfri som stadsdel spegla ett diversierat näringsliv för staden och med en brokig 
företagsamhet i kvarteren (läs stora och små företag) ska handel, bostäder och utbildning 
blandas (Malmö Stad 2014b: 12). Småskalighet, mångfald, liv och rörelse ska prägla 
stadsdelen enligt den översiktliga visionen och en viktig punkt är att stadsdelen nu är en 
utökning av stadskärnan (Malmö Stad 2014: 12).  
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Hållbar utveckling i Strategier och program 
Hållbarhetsarbetet genomsyrar även planeringen av att bygga om stadsdelen Norra Sorgenfri 
från industri och verksamhetsområde till en ny levande stadsdel med varierad användning av 
innerstadskaraktär. Ett intressant inspel i planeringen är att kulturell hållbarhet har tillkommit 
som en egen aspekt av hållbarhet. Följande stycke presenterar arbetets empirimaterial för 
planområdet Norra Sorgenfri. 

Idématerialet till Norra Sorgenfris planprogram samlades i Vision för Norra Sorgenfri (2006) 
och den naturliga utgångspunkten ligger i linje med vad översiktsplaneringen presenterar kring 
hållbarhetsmålen (Malmö Stad 2006: 4). Trygghet lyfts som aspekt och kommunen menar att 
den trygga staden har bostäder service, fritid, kultur och verksamheter i mindre skala blandade 
tillsammans, alltså ingen funktionsuppdelning och en hållbar stad ska bli både attraktiv och 
trygg för både boende och besökande till området (Malmö Stad 2006: 4). Redan här talar 
kommunen om området som viktig länk mellan Malmös ”öst” och ”väst” och dokumentet inleds 
med att presentera idéer från forskare och journalister om polarisering, den kreativa klassen 
med mera som varit en del av förarbetet med projektet (Malmö Stad 2006: 3, 5). Visionen har 
namngetts ”Ny innerstad till Malmöborna!” och redovisar 7 punkter (Malmö Stad 2006: 7). I 
visionsdokumentet har fem punkter lyfts vilka är småskalighet och variation, attraktion, stråk 
och platser, privat och offentligt samt grönt. För att bryta upp i den storskaliga bebyggelsen 
menar kommunen att det skapas ett attraktivt område präglat av variation genom att tänka 
småskaligt Här lyfts också idén om att många entrédörrar och tillgängliga verksamheter skapar 
känsla av trygghet och intresse (Malmö Stad 2006: 9). Innerstaden beskrivs som spännande 
på grund av mängden aktiviteter och överraskningstendenser, en sådan miljö bör skapas i 
Norra Sorgenfri utifrån de möjligheter som finns och här är attraktionen folklig snarare än 
finkulturell (Malmö Stad 2006: 10). Unik attraktionskraft kommer locka besökare och underlätta 
för möten och några viktiga platser i området bör även få någon typ av offentlig byggnad 
(Malmö Stad 2006: 10). Stadsdelen ska vara uppbyggd av ett nät av stråk och platser och 
visionen framlägger att det är viktigt att överbygga barriärer och skapa välfungerande samband 
för staden som fungerande helhet (Malmö Stad 2006: 12). Industrigatan ska utvecklas som ett 
huvudstråk som blir själva kopplingen till centrum och mellan östra och västra stadsdelar och 
detaljplaneringen används för att planera utifrån stråk snarare än områden (Malmö Stad 2006: 
12). Samspel mellan storskaligt och småskaligt, privat och offentligt anses vara mycket viktigt 
för planeringen och genom att tänka småskaligt kan något unikt skapas (Malmö Stad 2006: 
13). Som verksamhetsområde klassas Norra Sorgenfri som ett bristområde för gröna miljöer 
men i visionen för området ska parker och platser vara sammanbundna i ett nätverk och 
gaturummen ges en grön profil med tydlig hierarki (Malmö Stad 2006: 15). För visionens 
genomförande är det viktigt att klara förutsättningar skapas så det blir attraktivt att investera 
och att samverkansformer utvecklas, det talas även om att utvecklingen av området troligtvis 
kommer ta lång tid och därför är en etappindelning och hur den görs en strategiskt viktig fråga 
då det är viktigt att de första etapperna blir goda exempel (Malmö Stad 2006: 16, 17). 

Planprogrammet för stadsdelen upprättades 2008 och följer upp det som samlats i visionen 
bland annat området som del av Malmös innerstad med Industrigatan som huvudstråk (Malmö 
Stad 2008: 4). Stadsdelen ska vara tät och blandad med kärnvärdena mångfald, småskalighet 
och variation, det ska vara små fastigheter med verksamheter i botten och ett rikt offentligt liv 
(Malmö Stad 2008: 4). Utifrån de tre hållbarhetsaspekterna presenteras i bildform de 
inriktningar som görs i planprogrammet vilket är följande figur: 
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Bild 2. Hållbarhetsinriktningar för Norra Sorgenfri 

 

I planprogrammet presenteras nycklar för områdets sammanhållna utveckling som ska leda till 
att de övergripande målen uppfylls när många inblandade ska planera många delar. De är 
följande: Offentliga bottenvåningar, små fastigheter, funktionsblandning i fastighet/kvarter!, 
integrerat gatunät!, Stråk mellan centrum och östra Malmö!, Sammankopplade offentliga rum!, 
MÅNGA byggherrar, arkitekter, fastighetsägare, förvaltare, boendeformer, målgrupper, 
aktiviteter!, Offentliga aktiviteter och attraktioner!, Bred planeringsprocess! (Malmö Stad 2008: 
6). Utvecklingen av området beskrivs som ett led i en förtätningsprocess och själva området 
är nu moget för omvandling då det även sker en utveckling i närliggande områden och Norra 
Sorgenfris utveckling har betydelse för hela stadens utveckling mot blandad bebyggelse 
(Malmö Stad 2008: 8). En matris som utvecklats för stadsrummen har som syfte att ge 
platsernas funktion i stadsväven större vikt än själva gestaltningen och hålla visionen levande 
en längre tid, kommunen belyser också vikten av en öppenhet mot framtida förväntningar och 
innehåll i offentliga rum som parker och torg (Malmö Stad 2010: 16) Vidare har de olika 
utvecklingsdelarna delats upp inom rubrikerna Karaktär, Offentligt Liv, Områdets struktur och 
Kvarter/Bebyggelse i planprogrammet.  

Utifrån delen om Karaktär nämns mångfald och här betyder det att Norra Sorgenfri ska vara 
en sektorsblandad stadsdel, att det är viktigt att göra det intressant för olika livsstilar genom 
karaktär, storlek och varierade upplåtelseformer för boende samt att erbjuda god 
kommunikation inom och till området där cykel och gång ska främjas (Malmö Stad 2008: 11). 
När det kommer till arkitektur tar planprogrammet upp de olika tider och uttryck som finns och 
ska förankras men även att det ska ges utrymme för nya uttryck (Malmö Stad 2008: 14). För 
att underlätta variation ska fastigheterna ombildas till minder enheter och utformningen ska 
aktivera gatan med entréer mot både gata och gård, arkitekter och byggherrar ska även ha 
möjlighet att aktivt delta i omvandlingen (Malmö Stad 2008: 14). Stadsrummet ska vara 
omsorgsfullt utformat med visuell kontakt till innergårdar, bottenvåningar ska vara inbjudande 
med klimatskydd och sittplatser främst längst stråken men annars sparsam möblering och 
istället effektfull belysning (Malmö Stad 2008: 14 - 15). Materialet ska vara av god kvalitet där 
långsiktig hållbart tänkande finns i både tillverkning, bruk och återvinnig (Malmö Stad 2008: 
15). Just boendet ska vara långsiktigt ekologiskt hållbart och här ska tredimensionell 
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fastighetsbildning hjälpa (Malmö Stad 2008: 18). Hållbarhet ska vara ledord för den handel 
som bedrivs och därför är det extra intressant att integrera handel och boende samt tänka 
småskaligt (Malmö Stad 2008: 19).  

Offentligt liv har fått en egen rubrik i planprogrammet och det handlar om att locka människor 
till att röra sig i stadsrummet genom en bredd av aktiviteter. Området ska vara spännande 
och inbjudande vilket ska återbefolka stadsrummen som vid dokumentets upprättande 
beskrivs som öde utåt sett men som ändå innehar ett rikt och varierat liv vid närmare studie 
och ett flöde av människor främst dagtid (Malmö Stad 2008: 20). I avsnittet om områdets 
struktur presenteras själva planförslaget och här beskrivs planerna om gatunät, stråk, 
grönstruktur och andra mer praktiska strukturella frågor (Malmö Stad 2008: 26 - 27). Gång- 
och cykelvänligt är avgörande för hälsa och miljö enligt planprogrammet och gör att 
människor är mer fysiskt aktiva, att de känner sina grannar bättre, litar mer på människor i 
området samt engagerar sig mer och cykelnätet är dessutom viktigt för att knyta samman 
olika delar av staden (Malmö Stad 2008: 32). 

Bild 3. Kopplingar i anslutning till Norra Sorgenfri 

Stråken ska vara tillgängliga och attraktiva och fungera för både rörelse och uppehälle, det ska 
gå att ansluta till och avvika ifrån, ha starka målpunkter och inneha en mängd olika funktioner 
för att uppnå goda stadsmässiga kvaliteter (Malmö Stad 2008: 28). Området betraktas vid 
planprogrammets publicering som en barriär även i grönstrukturen och att binda ihop centrum 
med Bulltofta rekreationsområde (nordöstra Malmö) är en avgörande faktor i att omvandla 
området från barriär till länk (Malmö Stad 2008: 34). Det ska inom området finnas olika typer 
av grönstruktur som ger olika funktioner och aktiviteter och i stråkskapandet är tillgänglighet 
till gröna platser avgörande, gröna tak och fasader samt positivt utnyttjande av dagvatten ska 
också bidra (Malmö Stad 2008: 35). Inom kvarter/bebyggelse diskuteras en kombination av 
hyres och bostadsrätter som ska finnas och husen ska bidra till att välkomna offentligt liv 
(Malmö Stad 2008: 37, 38). Norra Sorgenfri ska vara ledande område för hållbar utveckling 
och ”bebyggelse med minimerad klimatpåverkan på olika sätt (Malmö Stad 2008: 39). 
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Hållbarhetsarbetet är också en etapp i något som kallas ByggaBoDialogen Det Goda Samtalet 
och genom samverkan fokuseras det på att prioritera hållbart byggande i Norra Sorgenfri där 
gemensamt arbete med att ta fram planer och processer för ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbart byggande förs (Malmö Stad 2008: 39, 43). Det arbete som ska ta vid efter 
planprogrammet är dialogarbete, detaljplaner samt evenemang och marknadsföring för att 
sätta området på kartan (Malmö Stad 2008: 65). 

Sju år efter planprogrammet publiceras Norra Sorgenfri – Hållbarhetsstrategi. Några 
omprioriteringar har gjorts, bland annat har ”kulturell hållbarhet” tillkommit (Malmö Stad 2015: 
4). Målbilden för Norra Sorgenfri är mångfald, småskalighet och variation. Strategin är 
uppdelad i fyra mål med olika inriktningar där åtgärd, ansvar och när i tid inriktningen ska 
genomföras presenteras (Malmö Stad 2015: 4). 

 

Bild 4. Berörda punkter i hållbarhetsstrategin. Utöver de punkter som syns i figuren behandlas 
även kulturell hållbarhet. 

Det första målet som handlar om att skapa en klimatanpassad stadsdel behandlar 
klimatanpassning och resiliens, det vill säga översvämnings- och dagvattenutredningar, 
grönytefaktor, att undvika urbana värmeöar genom grönstruktur med mera (Malmö Stad 2015: 
7 - 9). Smart och effektiv energi och att främja miljömässiga transporter är också inriktningar 
inom den klimatsmarta stadsdelen (Malmö Stad 2015: 9 - 10). En inkluderande stadsmiljö och 
sociala klausuler i upphandlingar och vid förfrågningsunderlag är det första som presenteras i 
målet om att framtidens stadsmiljö ska finnas i Norra Sorgenfri (Malmö Stad 2015: 11). En av 
fem inriktningar till målet karaktär är sociala aspekter och åtgärder för denna är att de 
upphandlande förvaltningarna ska verka för att sociala klausuler ska användas oavsett om det 
handlar om byggnation eller drift/underhåll och den slutliga inriktningen är attraktiva 
mötesplatser (Malmö Stad 2015: 13). Här poängteras att trygghet, kultur och idrott ska skapa 
möten och gemenskap och för detta ska det finnas trygga och tillgängliga mötesplatser både 
inne och ute, olika småskaliga verksamheter som kan bli målpunkter, social konsekvensanalys 
i detaljplaner eller byggherrredialogen och Norra Sorgenfri ska vara en levande stadsdel där 
kultur är tillgänglig för alla (Malmö Stad 2015: 13–14). Ökad delaktighet är också en inriktning 
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för att underlätta för människorna i Norra Sorgenfri att ha det ”lätt att göra rätt” och åtgärder 
för att uppnå detta är infoplats eller mötesplatsutveckling med möjlighet till synpunkter samt 
mobilitets-management med kommunikationsinsatser (Malmö Stad 2015: 17).   

Hållbar utveckling i gestaltning och detaljplanering 
För att än mer få en uppfattning hur hållbar utveckling tas vidare och når den byggda miljön 
för det här fallet är gestaltningsprogram samt områdets detaljplanering relevant material. Här 
har empirin avgränsats till en detaljplan vilken är över kvarteret Spårvägen. Valet av planen 
beror dels på att det är en av områdets första etapper, dels för att planen innehåller ett äldre 
bussgarage som ses som möjlighet att bli en attraktiv nod och identitet för hela området. I 
anslutning till planprogrammet för Norra Sorgenfri upprättades bland annat ett 
gestaltningsprogram 2010 som döpts till STADSRUM där de nycklar som planprogrammet 
tagit fram verkar som utgångspunkter (Malmö Stad 2010: 6 - 7). För att konkretisera de målen 
för området har en matris av värdeord arbetats fram som baseras på åtta baskaraktärer för 
stadsrum och områdets historia som både industriområde men även landsbygd ska lyftas 
(Malmö Stad 2010: 7). Utöver det som nämnts i visioner och program lyfter 
gestaltningsprogrammet att det är viktigt att locka olika intressenter för att skapa unik prägel 
på respektive plats och att ambitionen om funktionsblandning i kvarter och fastigheter uppfylls 
(Malmö Stad 2010: 7). Kvarteret Spårvägen har planerats bland annat i samarbete med LTH 
Arkitekturskolan för ett bra mikroklimat och med Malmö Högskola för utveckling av 
urbanpedagogiskt centrum med fokus på naturvetenskap, matematik och astronomi (Malmö 
Stad 2010: 19). Samarbetet har påverkat utformningen av platser vad gäller växt och 
materialval samt funktioner och aktiviteter (Malmö Stad 2010: 19). Kring det nämnda 
bussgaraget med stor potential att bli katalysator för hela området finns förhoppningar att 
verksamheterna ska ”spilla ut på platsen” utanför, som benämns Garageplan (Malmö Stad 
2010: 20). Lek ges stort utrymme i kvarteret (se bild 5) men eftersom Garageplan är placerat 
inne i kvarteret behöver platsen annonseras mot sin omgivning, de större stråken (Malmö Stad 
2010: 20).  

Bild 5. Förslag och matris för garageplan i kvarteret Spårvägen 

Detaljplanen ska ”möjliggöra ett förverkligande av intentionerna i planprogram” och planen ska 
också vara vägledande för övriga fastigheter i utvecklingsområdet, genom hög ambitionsnivå 
(Malmö Stad 2013: 1). De nya kvarteren föreslås ha blandad användning där bostäder, skola 
och service (Malmö Stad 2013: 1). De övergripande målen är hög hållbarhetsprestanda, 
blandning av bostadstyper, verksamheter i bottenvåningar, aktiviteter under planerings och 
byggskede, attraktiva offentliga rum, behagligt mikroklimat, bussgaraget som mötesplats och 
attraktion samt att exploateringen ska ske med god ekonomi (Malmö Stad 2013: 2). Ett särskilt 
yttrande från en miljöpartist avseende risken att ambitionen för Norra Sorgenfri inte nås på 
grund av trycket att ta fram bostäder bifogas också till planen (Malmö Stad 2013: 3). 
Detaljplanen bekräftas följa den översiktsplanering som förespråkar mer och bättre innerstad 
och Industrigatan som blivande huvudstråk och omvandlingen av området blir en del av 
blandad stad som är nära, tät, grön och funktionsblandad vilket skulle vara mer resurseffektivt 
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(Malmö Stad 2013 :3). Vidare redogör planen att bristen på grönområden tas i beaktning och 
det industriella arvet i gestaltningen bör tas tillvara på (Malmö Stad 2013: 6, 8). Planen avser 
att uppfylla de bostadspolitiska målen genom att ”staden som markägare stimulerar till ett 
allsidigt bostadsbyggande” med upplåtelseform och storlek samt genom dialog med 
byggherrar (Malmö Stad 2013: 7).  

I planförslaget redogörs mer detaljerat att funktionerna som möjliggörs är en kvarterstad med 
blandning av bostäder, skola, förskola, idrott, kulturinkubator, kontor och centrumfunktioner. 
Ett finmaskigt gatunät av nya allmänna gator föreslås och kvarterstrukturen i planområdet ska 
karaktäriseras av knäckta gator som bryter vindarna och ger ett behagligt mikroklimat. 
Förskjutningarna ska också ge utrymme för mindre platsbildningar som kan inbjuda till socialt 
liv och två nya parker planeras (Malmö Stad 2013: 10). Industrigatan byggs etappvis om till 
innerstadsstråk, de olika platsbildningarna längst gatan förtydligas i egenskap av informella 
mötesplatser. Inom kvarteret Spårvägen utformas fasader mot industrigatan med indragningar, 
planeringar och sittplatser samt möjligheter till uteserveringar så att mötesplatser kan uppstå 
längt Industrigatans solsida (Malmö Stad 2013: 10 - 11). Gestaltningen uppmuntras att vara 
varierad men knyts samtidigt till befintlig utformning genom att fasadmaterial i huvudsak får 
vara tegel, betong, klinker, puts, metall eller natursten (Malmö Stad 2013: 13).  

Bild 6. Illustration till kvarteret Spårvägen  

För småskalighet har fastigheternas storlek reglerats och planen redogör hur ett torg och 
gröningar med olika storlekar och utformning kan bidra till möten och ett levande socialt liv 
med mycket kultur (Malmö Stad 2013: 19 - 20). P-normen är 0,6 för boende och 0,1 för 
besökande och planförslaget presenterar planer för bilpool och redovisar områdets närhet till 
kollektivtrafik och för att ge grönska större yta ska ett parkeringshus ska vara tillgängligt där 
även det sociala livet främjas på vägen mellan parkering och bostad i motsats till parkering 
invid bostad (Malmö Stad 2013: 24 - 25). Utifrån barnperspektivet har social hållbarhet 
prioriterats enligt detaljplanen och då är det ett välutvecklat säkert gång- och cykelvägnät som 
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åsyftas samt att hänsyn tas till barns behov av utemiljö genom en bredd av olika rum (Malmö 
Stad 2013: 27). Hänsyn tas även till lekvärdesfaktor på skol- och förskolegårdar och som 
gemensamt projekt för hela Norra Sorgenfri bedöms att en skola behöver finnas för områdets 
boende, där även lokaler och utomhusmiljö kan samutnyttjas över dygnet för att skapa folkliv 
(Malmö Stad 2013: 27, 28). Bussgaragen från 30- och 40-talet med höga kulturvärden kan 
som sagt bli ”kulturinkubator” och mötesplats tillsammans med omgivande gator och torg, där 
allmän, privat, ideell och kommersiell kultur som tilltalar olika målgrupper möts (Malmö Stad 
2013: 27). Härvid avslutas delen som presenterar arbetets empiri. Det som framkommit i 
kapitlet kommer i följande kapitel att analyseras utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv för att 
tydliggöra kommunens diskurs kring hållbar utveckling och social hållbarhet. 
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Kap 5. ANALYS 
Introduktion till analys 
I följande kapitel analyseras empirin utifrån de diskursteoretiska begrepp som presenterats i 
kapitlet om metod och teori. Från materialet har nodalpunkter identifierats vilka andra tecken 
samlas runt och fixeras till en diskurs (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 33). Även flytande 
signifikanter som är tecken särskilt öppna för tillskrivning har eftersökts och identifierats 
(Winter Jørgensen & Phillips 2000: 35). Som stöd i analysen används en del av de begrepp 
som synliggjorts i forskningsöversikten kring rättvisa och integration. Faircloughs (Winter 
Jørgensen & Phillips 2000: 64) diskursordning är en del av analysen vilket synliggör en hierarki 
i diskurserna där underdiskurser kunnat utrönas inom huvuddiskurserna för staden och fallet. 
Därav möjliggörs en tydligare kartläggning av eventuella konkurrerande diskurser inom samma 
fält, så kallad antagonism mellan diskurserna. Materialet undersöks utifrån en hegemonisk 
organisering av samtycke, det vill säga de rådande samförstånd som kan sägas dölja verkliga 
intressen (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 39). Intressant för analysen är därför också att 
se till det diskursiva fältet där det som utesluts ur diskurserna finns genom att det inte nämns 
(Winter Jørgensen & Phillips 2000: 34). De diskurser som framkommit genom att sortera och 
kategorisera empirins olika begrepp och beskrivningar har skiljts åt i en diskurs för kommunens 
övergripande planering och en för projektet Norra Sorgenfri och respektive överordnade 
diskurs följs av underdiskurser. Diskurserna benämns med följande rubriker: 

Framtidens Malmö – Kunskapsstaden 2.0? 
Den sammanlänkade staden 
Det kulturella navet 
Den attraktiva gröna staden 

Malmö bygger tryggare stad 
Den helande länken 
Kulturskapande innerstad med stark identitet 
Nätverk av grönska i klimatsmart stadsdel 

Det går att utröna en mängd diskurser i olika förändringstakter där betydelser och begrepp 
förskjuts åt olika håll. För att skapa ett material som går att överskåda har den här analysen 
avgränsats till rimligt omfång. Det har skett genom att analysera empirin i förhållande till 
forskningsfrågorna för arbetet och syftets fokus givet att tid och omfattning av ett 
examensarbete också följts. Analysen lyfter delar från empirin för att påvisa olika tillskrivningar 
och kommer inte att ta upp samtliga källor där dessa tillskrivningar finns. Det är snarare de 
dokument där begreppen först synliggjorts som tas med i analysen samt där de mest utförliga 
förklaringar till de olika diskursiva begreppen återfinns. 

Övergripande kommunala diskurser 
Framtidens Malmö – Kunskapsstaden 2.0? 
Den överhängande diskursen som kan utläsas om Malmö i kommunens planering tolkas som 
att en ny framgångssaga ska ta vid och det är tid att ta nästa steg efter att kunskapsstaden 
Malmö etablerats. Denna gång är det med större ödmjukhet inför de brister som inte blivit lösta 
och därför ska fokus riktas på social hållbarhet i betydligt större grad. En ny berättelse ska 
skrivas och nytänkande, nya lösningar och innovationer ska skapa framgång i strävan mot 
hållbarhet samt lösa de svåra problem som kommunen står inför (Malmö Stad 2014b: 6). Det 
går att utröna i översiktsplanen att arbetet med den sociala aspekten är fördjupat och 



   
 

37 
 

omfattande vilket kan ha att göra med rapporten som Kommissionen för ett hållbart Malmö 
framställt. Inte minst på grund av den insikt kommunen visar på att den tillväxtresa som staden 
gjort inte gynnat alla (Malmö Stad 2014b: 16, Stigendal & Östergren 2013: 9). Detta ska nu 
ändras och Malmö stad blickar framåt mot en jämställd stad där alla ska ha samma makt och 
möjligheter att skapa sig ett gott liv (Malmö Stad 2014b: 15). Exempelvis menar kommunen 
att för stor skillnad i livsvillkor för invånarna påverkar den ekonomiska situationen och social 
obalans gör att staden så småningom förlorar attraktivitet. Vidare beskrivs ekonomisk tillväxt 
som förutsättning för att skapa arbetstillfällen vilket ökar den sociala hållbarheten (Malmö Stad 
2014b: 15). För att skapa ett hållbart och attraktivt Malmö förespråkas rumslig organisation 
som framtidens drivkraft (Malmö Stad 2014b: 6, 15). 

Diskursen visar kunskapsstaden Malmös nya inriktning där social hållbarhet ska få större fokus 
och i det närmaste ses som huvudlösning till att uppnå hållbar utveckling. Syftet kan dock 
fortfarande tolkas som att staden ska vara framgångsrik med konkurrenskraft som instämmer 
på staden som kommersialiserad och plats för kommersialiseringsprocesser (Brenner et al 
2012: 3). I diskursen ska i princip samtliga av stadens problem lösas och målet är en attraktiv 
och hållbar stad. Problemet med det är hur och i vilken ordning det ska göras. En mängd olika 
strategier och program har tagits fram men det finns en otydlighet kring vad som går först. Det 
är först på detaljnivå som de verkliga konflikterna uppstår både finansiellt och faktiskt. Till 
exempel kan ett tillgänglighetsmått för gående medföra en minskad grönstruktur. Det kan 
också handla om prioritering mellan olika behov och vilka som behöver backa i frågan om 
rätten till stadens rum (Marcuse 2012: 34 - 35). Kommunen lägger stor vikt vid de sociala 
frågorna men det behöver tydliggöras hur vinster från stadens satsningar faktiskt fördelas på 
ett rättvist sätt i planeringen, inte bara genom tillgängliga stråk och attraktiva mötesplatser 
(Fainstein 2010: 171 - 172). Även om det nämns att stadsbyggande inte kan stå som enskild 
lösning i arbete för social hållbarhet så är det ändå svårt att se kopplingen till andra relevanta 
arbetsområden i dessa dokument. Bryggan mellan stadens representationer i form av 
föreställningar i planer och stadens praktiker, det uppfattade rummet som ger de praktiker som 
är i direkt kontakt med socio-ekonomiska frågor en lokalisering, är i det här fallet svag (Franzén 
2003: 55). 

Den överordnade diskursen ”framtidens Malmö” tolkas som en flytande signifikant då 
diskursen om en hel stad definitivt är öppen för en mängd olika tillskrivningar. Det som också 
identifierats som flytande signifikanter är nodalpunkter för denna hierarkiskt överordnade 
diskurs där de tre underordnade diskurserna kan ses som särskilt öppnade för olika 
tillskrivningar och därför är både nodalpunkter och flytande signifikanter (Winter Jørgensen & 
Phillips 2000: 35).  

Den sammanlänkade staden  
Diskursen om den sammanläkta staden, alltså en integrerad stad, har både social och fysisk 
förankring. Den sociala förankringen handlar om att staden är en integrerad stad som är trygg 
och tillgänglig och inte längre socialt polariserad. Den fysiska förankringen handlar om 
sammanlänkning genom infrastruktur och förtätning. I stort talas det om att överbygga barriärer 
och skapa mötesplatser för det sociala sammanlänkandet. Malmökommissionen kopplar 
boendemiljö till folkhälsa och i den fysiska planeringen handlar det främst om att barriärer för 
gång och cykel ska minimeras (Stigendal & Östergren 2013: 67). Den byggda miljön beskrivs 
som ett ramverk för sociala interaktioner där kontakter, kontroll och tillit både kan möjliggöras 
och förhindras därför är det viktigt att undvika barriärer (Stigendal & Östergren 2013: 67). Tillit 
som blir ett nyckelord beskrivs som ett socialt kontrakt och om det försvagas blir det en 
upplösning av samhällets integration (Stigendal & Östergren 2013: 20). Främjande av tillit är 
att interaktion ska underlättas, attraktiva grön- och rekreationsområden ska finnas, behovet av 
trygghet ska tillgodoses, ryktet om utsatta områden ska förbättras samt att det finns balans 
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mellan sammanbindande och överbryggande socialt kapital (Stigendal & Östergren 2013: 74). 
Inom bostadsmiljön handlar tillit främst om att skapa mötesplatser, både spontana och 
planerade, vilka stimulerar socialt deltagande då nätverk, stöd, deltagande i samhällslivet och 
samhörighet har stor betydelse för hälsan (Stigendal & Östergren 2013: 74; Malmö Stad 2005: 
8, 20 - 21). Fysiskt tar sammanbindandet i uttryck att staden ska växa inåt där utöver 
bebyggelseförtätning barriärskapande trafikleder görs om till stadsgator och fokus läggs på 
utpekade stråk (Malmö Stad 2014b: 6, 7, 13). Människan är i centrum i stadsrummet och gång, 
cykel och kollektivtrafik prioriteras, mentalt och geografiskt (Malmö Stad 2014b: 13). I 
framtiden har barriärer brutits och gränser suddats ut mellan stadens delar och nya stråk har 
genom förändrade rörelsemönster läkt staden både socialt och fysiskt så att det finns fler 
platser som främjar möten människor emellan (Malmö Stad 2014b: 13). Följande moment kring 
nodalpunkten ”sammanlänkad stad” kan identifieras: 

o Integration – Kring denna nodalpunkt knyts tecken som integration i motsats till 
segregation, offentlig service och jämställdhet, att binda samman staden genom stråk 
samt skapa mötesplatser. 

o Tillit - Kommunen knyter tecken som socialt kontrakt till denna nodalpunkt, liksom 
attraktiva och icke-kommersiella mötesplatser, sociala interaktioner, socialt deltagande 
och trygghet. 

o Stråk – Kring nodalpunkten stråk knyts tecken som nätverk, bygga bort barriärer, sudda 
ut gränser, tillgänglighet samt att liv och rörelse skapar en tryggare stad. 

Diskursen lutar mot en problembild av staden som fragmenterad, uppdelad och polariserad 
med mentala och fysiska barriärer och lösningen till detta är att sammanlänka stadens delar 
och stärka upp olika stadsrum för möten i anknytning till dessa stråk. Det är problematiskt att 
de konkreta lösningarna återigen mynnar ut i fysiska strukturer likt de tidigare projekten för 
kunskapsstaden. Integration handlar snarare om ett jämlikt samhälle där basala behov täcks i 
alla stadens delar. Det handlar också om att de som är integrerade på ett konstlat sätt med 
kulturellt eller socialt utanförskap får ta del av samhället (Marcuse 2012: 30 - 31). En påtvingad 
struktur kan även den tolkas som konstlad integration. När stråken förbättras görs också fler 
delar av staden kommersiella vilket faktiskt kan ha en undanträngande exkluderande effekt 
desto högre markpriser blir och det är också kärnan av vad kampen om rätten till staden 
handlar om idag (Schmid 2012: 57). För att överhuvudtaget använda stråken behövs dessutom 
en anledning som exempelvis arbete och utbildning. Av de tre diskurser som presenteras 
under stadens huvuddiskurs kan den om en sammanbunden stad ses som mest rådande, 
kanske av den anledningen att det i planeringen ges störst utrymme för förändring i stadens 
struktur. En konflikt mellan en sammanbunden stad och staden som kulturellt nav är den 
mellan stråk och plats. Platserna inom stråken sägs komplettera varandra men det kan också 
betyda att de konkurrerar med varandra och ska Malmö bli ett kulturellt nav kan behovet av 
koncentrering strida mot tanken om utvidgning av stadskärnan via stråk. 

Det kulturella navet  
Om kunskapsstaden främst förknippas med ekonomisk tillväxt och Malmös återhämtning är 
det nu sociala värden och kultur som planeringen inriktas på. Översiktsplanen beskriver en 
stad med liv på gatorna, kreativa miljöer, där det är lätt att vara olika och pekar på staden som 
demokratisk arena (Malmö Stad 2014b: 7 - 9). Som nämndes i den överordnade diskursen ska 
staden figurera som norra Europas mest stimulerade och kreativa miljö där det finns ett rikt 
kulturellt liv med hög livskvalitet (Malmö Stad 2014b: 12). Kulturen ska alltså genomsyra 
staden lokalt och samtidigt vara dragningskraft utåt sett. Social balans och goda livsbetingelser 
är kommunens övergripande mål för social hållbarhet. För att skapa sig ett gott liv menar 
kommunen att tillgång till demokratiska processer, kultur och sammanhang utöver mer basala 
behov som sysselsättning och vård (Malmö Stad 2014b: 15). Kommissionen för ett socialt 
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hållbart Malmö (Stigendal & Östergren 2013: 47) menar att det är kultur tillsammans med 
civilsamhället som väver ihop staden och ställer sig bakom ett breddat kulturbegrepp och 
beskriver att människors hälsa, delaktighet och känsla av sammanhållning påverkas av 
kulturen. 

”Kommissionen sluter sig till det breddade kulturbegreppet, vilket innefattar både 
eget skapande, konstnärliga uttryck och natur och miljö.” - Stigendal & Östergren 
2013: 76 
 
”Kultur betyder alltså i den här meningen lika mycket deltagande i traditionella 
kulturevenemang som eget kulturproducerande i olika former; kultur handlar om 
delaktighet, involvering, trygghet och tillit.” - Stigendal & Östergren 2013: 47 

Fotgängarprogrammet kan tolkas som ett hjälpmedel att göra staden till demokratisk och 
kulturell arena då det offentliga livet berörs. Staden har som vision ”den gångvänliga staden” 
och ett ökat folkliv bidrar till en attraktiv plats där fler gående är förknippat med ett hållbart 
trafiksystem (Malmö Stad 2012a: 9). Arkitekturprogrammet talar om mångfald, möten, 
attraktiva gemensamma rum samt blandad stad och något stadsbyggande kan göra för att 
motverka segregation är att skapa attraktiva icke-kommersiella mötesplatser (Malmö Stad 
2005: 8, 20 - 21). Moment med tillhörande tecken som identifierats kring nodalpunkten ”Det 
kulturella navet” är följande: 

o Kultur – Dragningskraft och lokal tillgång, mångfald, rikt kulturellt liv, hög livskvalitet, 
väver ihop staden, breddat kulturbegrepp innefattande civilsamhället, delaktighet och 
möjlighet till att producera kultur, känsla av sammanhang. 

o Möten/Interaktion - Mötesplatser, gångvänlig och inte minst delaktighet och involvering, 
skapar tillit, staden som demokratisk och kulturell arena. 

o Trygghet - Tillit som balans i socialt kapital och väg till trygghet, social integration och 
deltagande, liv på gatorna genom att främja oskyddade trafikanter i första hand. 

Här artikuleras kultur och kulturliv som meningsskapande för trygghet och tillit men också som 
dragningskraft i staden. Det som beskrivs är att det finns förutsättningar för olika typer av kultur 
men att de inte främjas tillräckligt och därför görs olika kultursatsningar. Det kan dock 
ifrågasättas för vem denna kultur blir tillgänglig och på bekostnad av vem, för även om syftet 
är att skapa mötesplatser ”för alla” finns det nästan alltid någon form av kostnad till exempel 
inträde eller medlemskap. Kultur som underhållning kan också ses som kommersiellt då det 
finns en grupp som producerar kultur medan en grupp som konsumerar, även om diskursen 
tyder på att skapandet av kultur ger makt i form av rumslig produktion (Schmid 2012: 52 - 53). 
Det kan också tolkas som att den ”outnyttjade kulturen” som finns i Malmö ska synliggöras och 
kommersialiseras för syften att locka folkliv på en global marknad där städer konkurrerar om 
besökare och invånare (Brenner et al 2012: 3). Diskurserna om den sammanlänkade staden 
och staden som kulturellt nav konkurrerar om begreppet möten och interaktion. Här handlar 
möten om kultur, tillit och demokrati medan i den sammanbundna staden är det snarare fysiska 
strukturer diskursen landar i.   

Den attraktiva gröna staden 
Den tredje diskursen om kommunen som framkommit kan bäst förankras med den inriktning 
som staden tog när tillskrivelsen ”industristaden Malmö” inte längre var brukbar, det vill säga 
kunskapsstaden. Kunskapsstaden finns kvar som grund även om diskurser om kultur och 
social hållbarhet också ska ta plats i berättelsen om framtidens Malmö. Diskursen om den 
attraktiva gröna kommunen skulle kunna smälta ihop med tidigare nämnda diskurser, till 
exempel underbyggs attraktivitet av mötesplatser, stadsliv, kultur och tillit enligt kommunen. 
Då det är tillväxt och ekologisk hållbarhet som träder fram här, vilket starkast förknippas med 
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kunskapsstaden, Bo01, Hyllieprojektet, utvecklingen av Högskolan med mera, finns det 
anledning att förstå inriktningen som en egen diskurs. Hållbar och attraktiv är ledorden för 
översiktsplaneringen och kommunen vill se staden som regional motor för grön tillväxt samt 
som Norra Europas mest stimulerande och kreativa miljöer (Malmö Stad 2014b: 7, 12). 
Kommunen talar om hållbara lösningar med samspel mellan företag, medborgare och kommun 
samt lyhördhet för medborgarnas behov (Malmö Stad 2014b: 9). 

I beskrivningen av det hållbara Malmös fysiska miljö är staden tät och grön, motortrafiken har 
minskat samt blivit hel och ren, och de stora utfartslederna är nu stadshuvudgator (Malmö Stad 
2014b: 13). Strategier för grönare stad är bland annat att öka ytan av grön mark och skapa ett 
varierat utbud av natur samt att det också skapas ett rikare och mer varierat utbud av arter och 
biotoper. Kommunen pekar på en rekreativ och social betydelse av gröna områden som inte 
kan värderas nog då olika gröna områden är oerhört viktiga för trivsel och välbefinnande samt 
en förutsättning för biologisk mångfald (Malmö Stad 2003: III). Kommunen förespråkar 
miljövänliga transportsätt som gång och cykel vilket också ger incitament till att skapa attraktiva 
stadsrum då dessa resor sker i lägre hastigheter med fler stopp samt befolkar stadsrummen 
mer (Malmö Stad, 2012: 2; Malmö Stad 2012a: 9). 

Bostadsförsörjning anses vara nyckelfråga för stadens utveckling. För att skapa välfärd och 
tillväxt och för att bidra till stadens attraktionskraft behöver bostadsproduktionen motsvara 
befolkningsökningen (Malmö Stad 2014: 4). Samtidig handlar attraktiv plats inte bara om att 
tillgodose ett område med bostäder och blandade funktioner utan att basala funktioner uppfylls 
som bra skolor och arbetstillfällen, trygga miljöer, goda bostadsförhållande och ren luft samt 
förutsättningar för goda levnadsvanor och bra kommunikationer (Stigendal & Östergren 2013: 
67). Moment med tillhörande tecken som identifierats kring nodalpunkten ”Den attraktiva gröna 
staden” är följande: 

o Ekonomisk hållbarhet - Grön tillväxt, samspel mellan aktörer, medborgarna involveras. 
o Ekologisk hållbarhet - Trafiklösningar ”gångvänliga staden”, grönare stad, biologisk 

mångfald.  
o Attraktivitet - Kreativa och stimulerande miljöer, ett ökat folkliv på gatorna, 

bostadsförsörjning i rätt takt, mångfald.  

Denna tredje diskurs kan ses som en underordnad diskurs i riktningen om Malmös framtid, 
dock är det denna grund som planeringen står på i skapandet av kunskapsstaden. Diskursen 
har riktningen att skapa grön tillväxt i en stad som tidigare decennier haft en dålig och ohållbar 
tillväxt och tanken att tillväxt är för allas intresse finns oavsett vilka satsningar som görs 
(Fainstein 2010: 5). Det vill säga att undvika att social hållbarhet missgynnas som tidigare. Här 
lutar det snarare åt att något måste nedprioriteras till förmån för stadens sociala utmaningar, 
alternativt att en tydligare kompensationsstrategi skulle behövas som bland annat möjliggör 
att vinster från stora projekt kan omfördelas (Marcuse 34 – 35; Fainstein 2010: 171 - 172).  Det 
finns en konkret konflikt inom diskursen och det är den mellan tillgänglighet och komfort. En 
avvägning i den täta staden måste göras mellan att öka andelen gång- och cykeltrafikanter 
samt kollektivtrafik eller att skapa fler ytor för grönska och biologisk mångfald. På ett mer 
generellt plan handlar konflikten mellan diskurserna om att social hållbarhet ska överordnas 
de övriga två hållbarhetsaspekterna eller som i den här diskursen läggas till i efterhand.  

 



   
 

41 
 

Diskurser kring stadsförnyelseprojektet Norra Sorgenfri 
Malmö bygger tryggare stad 
Ett genomgående tema för utvecklingen av stadsdelen är att Norra Sorgenfri ska vara en trygg 
miljö att bo i, verka i och besöka. För att åstadkomma detta använder kommunen vissa 
begrepp som kan ses som noder för planeringen av en tryggare stad. Mindre skala och 
funktionsblandning är två av dessa och Malmö Stad menar att den trygga staden har bostäder, 
kultur och verksamheter blandade tillsammans i ett småskaligt utförande (Malmö Stad 2006: 
4). En annan återkommande nod är offentliga bottenvåningar som skapar liv och rörelse samt 
möten mellan människor i större utsträckning där idén finns att många entrédörrar och 
tillgängliga verksamheter skapar känsla av trygghet och intresse (Malmö Stad 2006: 7, 9). 
Mångfald, småskalighet och variation är ledorden för områdets planprogram och för 
småskalighet har fastigheternas storlek reglerats (Malmö Stad 2008: 4). Detaljplaneringen 
redogör hur torg och gröningar med olika storlekar och utformning kan bidra till möten och ett 
levande socialt liv med mycket kultur (Malmö Stad 2013: 19 - 20).  

Att stadsrummet är gång- och cykelvänligt är också en aspekt som förutom uppmuntrar till mer 
fysisk aktivitet också gör att boende lär känna sina grannar bättre, litar mer på människor i 
området samt engagerar sig mer enligt kommunen. Dessutom är det viktigt för att knyta 
samman staden (Malmö Stad 2008: 32). Rent säkerhetsmässigt ska stråket som bildas i 
området ha upphöjda lågfartsområden, inga förekommande passager av farligt gods samt att 
stråket ska vara fysiskt och visuellt tillgängligt genom tydlig riktning så att barriäreffekter 
undviks (Malmö Stad 2008: 29, 32). Det offentliga livet ska välkomnas med ”inbyggd 
generositet” i området genom utformning, sittmöjligheter och platsbildningar (Malmö Stad 
2008: 37, 38). Det går att utläsa ur materialet att det finns en positiv dualism där inte bara 
möten och folkliv skapar trygghet och tillit utan också att trygghet genom att exempelvis kultur 
och idrott skapar möjlighet till möten och gemenskap (Malmö Stad 2015: 13 - 14). För att uppnå 
det uttrycker kommunen att Norra Sorgenfri ska vara en levande stadsdel där kultur är 
tillgänglig för alla och planerar för trygga och tillgängliga mötesplatser både inne och ute 
(Malmö Stad 2015: 13 - 14). Olika småskaliga verksamheter kan bli målpunkter men även 
social konsekvensanalys i detaljplaner eller bygghettredialogen ska verka för dessa mål 
(Malmö Stad 2015: 13 - 14). Det framförs också att stadsdelen planeras med hänsyn till 
barnperspektiv där säkerhet i trafiken och hänsyn till barns behov av utemiljö tas i utvecklingen 
av stadsdelen (Malmö Stad 2013: 27).  

Varför diskursen ses som överordnad har i stort att göra med att stadsdelen ska bli trygg vilket 
den inte bedöms vara innan exploatering, inom diskursen för trygg stad. Det handlar också om 
att den otillräckliga integrationen skapar en otrygghet i hela staden. Om Norra Sorgenfri ska 
bli framgångsrikt som bostadsområde och integrationsbärande länk måste det vara tillräckligt 
tryggt för att människor ska kunna vistas där. Även om området ses som länk till hela staden 
kan just länk-görandet bidra till otrygghet beroende på vem som bosätter sig där. Eftersom tillit 
idag kan antas saknas mellan vissa delar i staden kan närheten till gränsande områden vara 
ett orosmoment. I alla fall innan ”grannen” blivit bekant. En del i kommunens väg att göra 
platsen trygg handlar om ett konkurrensskapande och kommersialisering av ett ”mellanrum” i 
staden för att skapa målpunkter till det önskade folkflödet som ska bidra till känslan av trygghet 
(Schmid 2012: 57; Brenner et al 2012: 3). Även om kommersialiseringen i detta fallet beskrivs 
som kultur. Det finns då en risk att otrygga eller icke-kommersialiserade platser, beroende på 
hur platsen betraktas, förskjuts någon annanstans när Norra Sorgenfri blivit en del av 
innerstadsbebyggelsen. 
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De huvudsakliga moment som ska bidra till en trygg stad är så pass omfattande att de utläses 
som egna diskurser och handlar om området som sammanbindande länk, kultur och identitet 
för området samt det ekologiska och klimatanpassade lösningarna. 

Den helande länken 
Genomgående i det empiriska materialet från översiktsplan ner till detaljplan finns det beskrivet 
att Norra Sorgenfri ska bidra med social hållbarhet inte bara inom stadsdelen utan ge effekt 
för hela Malmö. För att tala om Malmös polarisering, den kreativa klassen i kunskapsstaden 
med mera presenterar kommunen dessa fenomen genom forskares och journalisters texter i 
visionsdokumentet (Malmö Stad 2006: 3, 5). Stadsdelen ska binda ihop öst med väst och 
därmed också hjälpa till med att överbrygga stadens polarisering (Malmö Stad 2006: 8). En 
viktig parameter för sammanbindandet är det huvudstråk genom området som Industrigatan 
utvecklas till och fokus ligger som påpekat på att överbygga barriärer och skapa samband för 
staden som fungerande helhet (Malmö Stad 2006: 12). Istället för att planera utifrån området 
ska detaljplaneringen användas för att planera utifrån stråk (Malmö Stad 2006: 12). 
Gångavstånd mellan olika starka målpunkter ska helst inte vara över 1000 meter och det gör 
bland annat att Industrigatan har potential att utvecklas till ett välfungerande unikt stråk (Malmö 
Stad 2008: 28). Om kopplingen mellan centrum och Rosengård stärks kan det ha god potential 
att bidra till att göra Malmö till en sammanlänkad stad, därför ska Industrigatan utvecklas till 
ett tryggt och intressant stråk tidigt i processen (Malmö Stad 2008: 22).  

Gestaltningsprogrammet beskriver att både stora och små platser längst stråket förtydligas 
som informella mötesplatser och gatan ska brytas upp i olika sekvenser och karaktär (Malmö 
Stad 2010: 6). Inom kvarteret Spårvägen utformas fasader mot industrigatan med 
indragningar, planeringar och sittplatser samt möjligheter till uteserveringar så att mötesplatser 
kan uppstå längst Industrigatans solsida (Malmö Stad 2013: 10 - 11). Att ta sig till och från 
området beskrivs som en förutsättning för ett levande och variationsrikt område och därför ska 
alla typer av platser komplettera andra befintliga platser i anslutning. Därför har också 
kopplingar till stråket stor betydelse och fokus blir att bryta upp fysiska barriärer kring området 
(exempelvis kontinentalbanan och en kyrkogård) (Malmö Stad 2010: 7). Ett rikt offentligt liv 
ska finnas i området enligt planprogrammet och området tolkas också som en nod i diskursen 
om den sammanbundna staden (Malmö Stad 2008: 4). Som framgångsrik integrationsbärare 
ska kraft läggas på det offentliga livet (Malmö Stad 2008: 5). Området betraktas vid 
planprogrammets publicering som en barriär i grönstrukturen och att binda ihop centrum med 
Bulltofta rekreationsområde (nordöstra Malmö) sägs vara en avgörande faktor i att omvandla 
området från barriär till länk (Malmö Stad 2008: 34). Det kommande arbetet innebär också att 
knyta samman östra staden med centrum och lösa de utmaningar som Kontinentalbanan och 
andra trafikbarriärer skapar för att bland annat bättre integrera miljonprogramsområdet 
Rosengård (Malmö Stad 2008: 68). De noder som framkommit är följande: 

o Länk i staden – Stråkplanering, mötesplatser.  
o Sammanbunden stadsdel – Industrigatan som huvudstråk, finmaskigt gatunät, 

offentligt liv, levande bottenvåningar.  
o Barriäröverbyggande – Skapa kopplingar, motverka polarisering. 

Målet med diskursen om länken Norra Sorgenfri är att hela staden ska bindas ihop för ett syfte 
att skapa en integrerad stad och området som länk artikuleras som den fysiska planeringens 
bidrag till integration. Området har länge betraktats som en barriär och lösningen är att 
exploatera området. I praktiken kommer mycket att handla om trafiken då det medför ett stråk-
perspektiv. Diskursen om Norra Sorgenfri som länk beskrivs som samverkande med området 
som kulturell nod men det kan också ses som konflikterande. Ska området ses som en 
passage eller ska det vara ett uppehälle. En annan fråga som inte besvaras är om länken 
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verkligen knyter samman öst och väst eller bara knyter samman området med centrum, det vill 
säga en förlängning av västra Malmö. Kan det fysiska överbyggandet släta över den mentala 
barriär som skapats under många år mellan östra och västra Malmö. Kan det till och med 
medföra en större mental barriär i människors sökande efter lokal identitet när en aktör försöker 
forcera gränser mellan områden. Integrationen blir då konstlad där det kulturella och sociala 
utanförskapet kvarstår även om basala behov täcks (Marcuse 2012: 34 - 35). Frågan är också 
om det räcker att de integrerande aspekterna inom området uppfylls för att påverka resten av 
staden utan att någon form av omfördelning av projektets vinster görs i staden (Fainstein 2010: 
171 - 172). 

Kulturskapande innerstad med stark identitet 
I den senare planeringen av området lyfts kultur ytterligare som begrepp och ”kulturell 
hållbarhet” läggs till som Malmö stads egen aspekt i hållbarhetsstrategin (Malmö Stad 2015: 
4). Den kultur som finns idag tillhör områdets identitet likväl som de historiska värden som 
berättar om industriverksamheten som varit på platsen. Planförfattarna trycker på att områdets 
specifika identitet ska lyftas och den byggda miljön ska vara unik för området och passa 
områdets historia och karaktär även om skalan ska lyftas ner till mindre enklaver (Malmö Stad 
2008: 5). Verksamheterna som tillhör områdets historia lyfts som identitetsskapande, därför 
ska befintliga byggnader och verksamheter från olika tidsepoker bevaras och främjas (Malmö 
Stad 2008: 13). Det framgår också att Malmö varit en av industrialismens städer och det därför 
finns ett riksintresse för kulturmiljön i området (Malmö Stad 2013: 3). Mångfald är ett värdeord 
som används frekvent och detta för att göra området intressant för olika livsstilar genom bland 
annat karaktär, storlek och varierade upplåtelser och inte minst god kommunikation (Malmö 
Stad 2008: 11). Målet är att skapa en unik prägel på respektive plats där vissa är viktiga för 
området medan andra för hela Malmö (Malmö Stad 2010: 7). Ett återkommande exempel är 
de gamla bussgaragen på en av områdets fastigheter som beskrivs ska ”spilla ut på platsen”. 
Garaget beskrivs som tänkbar aktivitetsblandad mötesplats och möjlig katalysator för hela 
området vilket bidrar till platsens identitet (Malmö Stad 2010: 20).  

En annan identitet som området förväntas ha är den som innerstadsstadsdel vilket inte minst 
förmedlas genom visionen ”Ny innerstad till Malmöborna” (Malmö Stad 2006). 
Planprogrammet medger vidare områdets centrala läge och utvecklingsmöjligheter men 
kommunen ger omvandlingen en lång tidshorisont med olika tidsetapper för att klara visionen 
och i det skapa goda exempel (Malmö Stad 2008: 4; Malmö Stad 2006: 16, 17). Det är 
mängden aktiviteter och överraskningstendenser som sägs göra innerstaden spännande och 
en sådan miljö eftersträvas i Norra Sorgenfri och attraktionen beskrivs som folklig snarare än 
finkulturell (Malmö Stad 2006: 10). Kommunen menar på att vissa platser bör lyftas genom en 
offentlig byggnad som badhus, bazar, allaktivitetshus och konsthall vilka då blir attraktioner 
(Malmö Stad 2008: 22). Det som ska sätta området på kartan under utvecklingstiden är 
evenemang och marknadsföring och de befintliga småskaliga kreativa verksamheterna ska 
stöttas (Malmö Stad 2008: 65, 66). 

o Kultur – Trygghet, kultur, idrott, kulturell hållbarhet. 
o Historisk identitet – Industriområde, storskaligt, tegelbyggnader. 
o Framtida identitet – Innerstad, historiebärande gestaltning. 
o Attraktivitet - Mångfald och variation, attraktioner. 

I denna diskursen artikuleras området som nod i staden med egen attraktionskraft. Det ska 
stärka identiteten och även få andra utifrån att lockas till platsen. Problembilden idag är den 
otrygga, obebyggda platsen och den nya stadsdelen tillskrivs olika egenskaper, befintliga som 
planerade, för att inte bli identitetslös. Att tala om aktiviteter och förbättrad attraktionskraft ger 
också en bild av vad området inte är innan exploatering. Det blir också tydligt att det är ett sätt 
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att stärka stadsdelens rykte i samband med omvandlingen. En aspekt i diskursen är att om 
innerstad är idealet blir Norra Sorgenfri ännu en kommersialiserad plats mellan centrum och 
periferi (Schmid 2012: 57, Brenner et al 2012: 3). Samtidigt förstärker bilden av 
innerstadsidealet också bilden av periferins stadsideal som oönskat. Det kan tolkas som en 
risk att centrum och periferins kontraster sätts på sin spets och synliggör motsättningar allt 
tydligare om Norra Sorgenfri inte blir en neutral mötesplats utan snarare en förlängning av 
centrum. Kommunen är medvetna om risken för gentrifiering vilket påverkar de kulturella 
verksamheterna som finns i området (Malmö Stad 2008: 66). Kultur är en meningsbärare för 
områdets utveckling som faktiskt kan sägas medföra en värdeökning och gentrifiering av 
området i kampen om rätten till staden (Schmid 2012: 44). Därför kan verksamheterna också 
ses som en resurs vilket legitimerar kommunens anledning att lyfta frågan och visa ett intresse 
för att stötta verksamheterna. Diskursen om området som kulturell innerstad kan tolkas som 
en konflikt med diskursen om området som länk, här ska människor dras till och stanna på 
platsen och platsen blir konkurrerade mot andra stadsrum även om den beskrivs som 
”kompletterande”. Området som länk ska i första hand bära upp ett flöde av människor även 
om kommunen gärna vill se området som neutral mark för möten. Diskursen om kulturell 
innerstad kan ses som underordnad då diskursen om området som länk har en större tyngd i 
materialet för att stödja huvuddiskrusen om den trygga staden. 

Nätverk av grönska i klimatsmart stadsdel 
För att knyta ihop den ekologiska aspekten till den sociala hållbarheten talar kommunen om 
grönska och biodiversitet i stråk med olika funktioner på olika platser i området. Varje plats ska 
vara unik och ha en egen identitet och det skapas bland annat genom en mångfald av arter. 
(Malmö Stad 2008: 35). Med utgångsläge som bristområde för grönt uttrycker visionen att 
parker och plaster i området ska vara sammanbundna i ett grönt nätverk och gaturummen ges 
en grön profil med tydlig hierarki. Att förbättra och integrera både den intilliggande kyrkogården 
och skolgårdar i områdets gröntillgång samt skapa en botanisk trädgård ges också som förslag 
(Malmö Stad 2006: 15). Vidare beskrivs tillgänglighet till gröna platser avgörande i 
stråkskapandet och även funktioner som gröna tak och fasader samt utnyttjande av dagvatten 
ska bidra till detta (Malmö Stad 2008: 35). För att återkomma till social hållbarhet ser 
kommunen parken som underskattad plats för möten och samvaro och i förnyelsearbetet 
presenteras en grönskala där allt mellan torg till oas ska finnas inom området (Malmö Stad 
2008: 36). Detta för att så många som möjligt ska kunna hitta sitt urbana rum och därmed 
anser Malmö Stad att tillgänglighetsbegreppet breddas. Genom att kategorisera 
grönstrukturen efter åtta baskaraktärer med inspel från historien om området som både 
lansbyggd och industri ska en unik prägel skapas på respektive plats, vissa viktiga för området 
andra för hela Malmö (Malmö Stad 2010: 7). I planeringen sker samarbete med LTH 
Arkitekturskolan för ett bra mikroklimat och med Malmö högskola för ett urbanpedagogiskt 
centrum (Malmö Stad 2010: 19). Norra Sorgenfri sägs även bli ett ledande område för hållbar 
utveckling och bebyggelse med minimerad klimatpåverkan där en låg energianvändning, 
utfasning av farliga ämnen, fuktskyddade byggnader och hög urban biologisk mångfald är 
viktiga ekologiska aspekter (Malmö Stad 2008: 39). Identifierade nodalpunkter med tillhörande 
element för denna diskurs är följande: 

o Ekologisk hållbarhet – Reciliens, grönytefaktor, öppna dagvattensystem, biologisk 
mångfald 

o Framtidens stadsmiljö – klimatsmart och anpassad för värme och skyfall 
o Lätt att göra rätt – ökad delaktighet  

Även här finns kunskapsstadens första inriktning med som diskurs vilken lägger störst fokus 
på ekologisk hållbarhet men på ett mer praktiskt plan där klimatanpassningen fyller en konkret 
funktion. Dock handlar det återigen om prioriteringar i stadsrummet och ska exempelvis 
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diskursen för stråk och sammanbindande länk följas behöver troligtvis en stor del av 
stadsrummet tillägnas trafik och tillgänglighetslösningar vilket i en småskalig stadsbild kan 
tränga bort gröna ytor. För att jämföra denna gröna diskurs med den kommunala diskursen 
om grön tillväxt så lägger planeringen på projektnivå mindre fokus på tillväxt och ekonomisk 
hållbarhet. Finansiella möjligheter är en viktig parameter till ojämlikheter inom social hållbarhet 
och ekonomi och tillväxt bör inte förringas, snarare ändra fokus (Fainstein 2010: 5). Här görs i 
alla fall ett försök att skapa en stad för alla genom ett varierat utbud av gröna rum, dock är det 
svårt att tyda möjligheten för brukarna av rummen att utforma dem vilket kan ses som del i 
rumslig produktion och rätt till det urbana rummet (Schmid 2012: 52 - 53). Det kan konstateras 
att dessa offentliga rum vid sidan av de kommersiella verksamheterna ger plats för 
allmänheten både fysiskt och förhoppningsvis socialt om de boende ges möjlighet att 
organiseras för att värna om grannskapets gårdar (Fainstein 2010: 171 - 172). 

Hegemoni & antagonism 
Det är således dessa diskurser som är den hegemoniska berättelsen till den kommunala synen 
på hållbar utveckling ur planeringsperspektivet (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 39). De 
verkliga intressena bakom dessa diskurser går inte att utläsa ur själva materialet men med 
vetskapen om att kommunen är en politisk styrd organisation finns en anledning att anta att 
politiska intressen ligger bakom mycket. Arbetet med hållbar utveckling är ur både politiskt och 
marknadsperspektiv kommunens sätt att bli attraktiv i det globala samhället. Dokumenten är 
beställda av politiken och framarbetade av tjänstepersoner där sedan politiken igen har 
godkänt dem som styrdokument. De kan ses som ett maktinstrument att forma staden och i 
de positiva visioner och framtidsbilder kan inställningen till staden formas genom språket i sann 
socialkonsruktivistisk mening (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 20; Burr 1995:2). En positiv 
utveckling skapar också intresse och incitament till att finansiera projekt och satsa på staden 
med olika medel vilket också blir en maktförskjutning till exploatörer och byggherrar samt de 
som kan konsumera den renoverade staden. Detsamma gäller projektet Norra Sorgenfri där 
sättet att tala om området legitimerar språkets konstruktion om stadsutveckling och utformning 
som en självklar del inom social hållbarhet.    

Det är införstått redan utifrån Bruntlandkommissionens dokument att de tre 
hållbarhetsaspekterna ska samverka men i praktiken finns bara möjlighet för ett begränsat 
antal satsningar. Samtidigt som kommunen på något sätt väljer att ”byta spår” genom att ge 
social hållbarhet större fokus släpps inte de andra hållbarhetsaspekterna. Därav kan 
antagonism ses mellan de olika diskurserna som framkommit i denna analys då de olika 
hållbarhetsaspekterna i viss mån medför olika prioriteringar och satsningar. Det finns många 
tecken som gör anspråk på den kommunala berättelsen och dessa berör en stort spektra. I 
stort verkar dock kommunens övergripande diskurser förankras på planeringsnivån i arbetets 
studerade projekt. Kommunen möjliggör även att hållbarhetsarbetet kan följas i vidare 
projektering i den mån kommunen har medel exempelvis genom en bred dialog och att planera 
för att utvecklingen ska ske över en lång tidsperiod. 

Det diskursiva fältet  
Även om materialet täcker ett brett spektrum inom hållbarhetsutveckling som tillsammans 
skapar berättelsen om framtidens Malmö finns det tecken utanför diskurserna, det vill säga i 
det diskursiva fältet (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 34). Dessa tecken tillhör det som inte 
nämns eller finns med som knutna till diskurserna och genom att se vad som uteslutits kan 
exempelvis det hegemoniska samtycket förtydligas. Genomgående i planeringsmaterialet 
nämns visioner och målbilder om hur staden och det offentliga livet ska se ut och upplevas. 
Det kan därmed tolkas att nuläget inte är något eftersträvansvärt eftersom målbilderna är något 
som inte uppnåtts än. I de kommunalövergripande dokumenten kan det tillexempel ses att det 



   
 

46 
 

talas om staden som segregerad främst i de äldre dokumenten men i det senare materialet 
talas det främst om att staden ska bli integrerad. Tecknet segregation kan därför sägas ligga 
utanför diskursen om framtidens Malmö. Eftersom diskurserna beskriver praktiska åtgärder för 
strävan mot hållbarhet vilka inte uppfyllts än innebär det även att Malmö idag ses som ohållbart 
men detta är något som inte implicit nämns utan istället får härledas utifrån materialet. 
Exempelvis att tidigare satsningar på kunskapsstaden inte gynnat alla Malmöbor och därmed 
inte uppfyller de kriterier som ställts inom social hållbarhet. Ett annat exempel på det ohållbara 
Malmö är sättet att tala om integration som lösning i hållbarhetsarbetet. Således kan det tolkas 
att den ohållbara kommunen och dess framställning som ohållbar finns i det diskursiva fältet. 
Sett till hållbarhetsbegreppet och dess aspekter kan en viss dämpning av den ekonomiska 
aspekten ses till förmån för exempelvis social hållbarhet vilket kan ifrågasättas. Därav kan 
delar av den ekonomiska hållbarhetsaspekten räknas till diskursens konstitutiva yttre. Att 
rumslig organisation ska bli framtidens drivkrafter mot hållbarhet tyder också på att det inte 
skulle vara det idag. Överlag är det nulägets ”problem” som ofta undviks i berättelserna till 
förmån för vad som ska vara lösningen och visionen. Stadens problembild går att tolka från 
fakta men då krävs en demografisk och statistikorienterad förförståelse och det går även 
genom ovan nämna exempel att anta att det som ska finnas i morgondagens stad inte finns 
idag. Då det är relativt dolt kan det ses som att möjligheten att berätta om problem och 
utmaningar på ett mer sakligt sätt än vad den mediala bilden av Malmö ger har hamnat i det 
diskursiva fältet.  

Gällande projektområdet Norra Sorgenfri ges det tillskrivningar att i framtiden vara tryggt och i 
mindre, mänskligare skala. Innan projektstart skedde rörelse i det offentliga rummet i princip 
bara under dagtid och upplevdes fortfarande som industriområde på grund av byggnadernas 
utformning, ett flöde av tyngre trafik på områdets gator och få noder i området. Utifrån den 
nulägesbeskrivningen kan det konstateras att området känns otryggt och omänskligt men i de 
delar av dokumenten där framtidsbilden presenteras är det återigen lösningar och visioner som 
diskuteras. Problem och utmaningar presenteras oftast inte tillsammans och ges inte samma 
dignitet inom diskurserna även om de är en del av grunden till visioner och mål. Därför görs 
tolkningen att det otrygga och omänskliga Norra Sorgenfri finns i det diskursiva fältet. Något 
som också kan ses ligga utanför de identifierade diskurserna är konkreta förslag där 
exempelvis byggherrar eller marknadskrafter tar över. Även om kommunen inte kan påverka 
allt här kan det ändå ges förslag hur vissa frågor kan lösas. Exempelvis hur de befintliga 
verksamheterna konkret kan stödjas för att motverka gentrifiering eller hur delaktigheten i 
dialogen kring projektet ska främjas. Alltså mer eller mindre vem som kommer till tals och vem 
som har rätt att verka i området (Nylund 2014: 46 - 47). Här handlar det direkt om social 
hållbarhet och rätten till rumslig produktion men dessa frågor hamnar ändå utanför i det 
diskursiva fältet (Schmid 2012: 52 – 53). 
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Kap 6. DISKUSSION  
I detta avslutande kapitel återkopplas det som framkommit av analysen med arbetets 
frågeställning och teoretiska utgångspunkter vilket betraktas som arbetes slutsatser. Därefter 
diskuteras föregående resultat i ett bredare perspektiv med bakgrund mot det teoretiska 
ramverk som inledningsvis presenterats i arbetet. Kapitlet avslutas med reflektioner och 
kommentarer kring arbetet och arbetes framställning. 

Slutsatser 
Syftet med arbetet var att undersöka hur en kommun kan verka för en integrerad och 
sammanlänkad stad genom kommunens tolkning och konstruktion av hållbar utveckling. För 
att uppfylla syftet har diskursanalys med tillhörande metod och teori tillämpats på utvalda 
dokument. Utgångspunkt har varit i de forskningsfrågor som genererats utifrån arbetets 
problemformulering och syfte och nedan presenteras arbetets resultat genom att besvara 
dessa frågor. För att svara på huvudfrågan Kan den kommunala planeringsdiskursen om 
hållbar stadsutveckling bidra till en integrerad stad (1)? presenteras först de två 
underbyggande frågorna för att med hjälp av dessa sedan komma med en slutsats i arbetets 
huvudfråga. 

Socialt hållbar stadsplanering  
För att undersöka hållbar stadsutveckling som verktyg för integration formulerades två 
underfrågor till huvudfrågan och den första lyder Hur konstrueras socialt hållbar stadsplanering 
i kommunens planeringdiskurs? (1.1).	

Utifrån empirin har en huvuddiskurs med tre inriktningar synliggjorts vilka har gjort det möjligt 
att förstå kommunens tolkning och konstruktion av social hållbarhet. I den rådande diskursen 
om det nya Malmö - kunskapsstaden 2.0 visar kommunen på en insikt att social hållbarhet inte 
prioriterats tillräckligt då det fortfarande finns en polarisering i staden. Därav är integration och 
rättvisa eller demokratiska rättigheter begrepp som artikuleras inom social hållbarhet. En 
jämställd stad där alla ska ha samma makt och möjligheter att skapa sig ett gott liv förespråkas 
för att nå social hållbarhet (Malmö Stad 2014b: 15). Den största inriktningen, eller 
underdiskursen, till berättelsen om det Nya Malmö är den om en sammanlänkad stad. En enad 
stad ses här som integrerad och då också socialt hållbar.  En sammanlänkad stad skapar tillit 
och trygghet vilket kan arbeta bort både fysiska och sociala barriärer. Den fysiska miljön ses 
nämligen som ett ramverk för sociala interaktioner (Stigendal och Östergren 2013: 67).  

En annan inriktning till huvuddiskursen är den om staden som kulturellt nav. Här tangeras en 
del av de begrepp från ovanstående diskurs om mötesplatser som platser för kultur. Kultur 
sägs påverka människors hälsa, delaktighet och känsla av sammanhållning och kommunen 
talar till och med om ett breddat kulturbegrepp eller kulturell hållbarhet då kulturen kan väva 
ihop staden (Stigendal & Östergren 2013: 67). En attraktiv och grön stad, som är ännu en 
underdiskurs, har ett större fokus på ekologisk hållbarhet.  Här handlar de sociala värdena mer 
om basala funktioner som en hälsosam miljö och klimatlösningar, det vill säga överlevnad, till 
skillnad från de andra diskurserna som tar upp rätten till rumslig produktion och rätten till det 
urbana rummet i större utsträckning (Schmid 2012: 52 - 53). Gemensamt är att alla ska gynnas 
och få plats i planeringen och den sociala hållbarheten ska verka parallellt med andra 
intressen. Konkreta prioriteringar ses inte på den här nivån utan det är först på detaljnivå i varje 
enskilt stadsrum som konflikterna får hanteras och det är inte tal om att någons behov ska 
prioriteras bort till fördel för någon annans (Marcuse 2012: 30 - 31).  Det går inte heller att 
utläsa någon omfördelningsretorik, de fysiska lösningarna kommunen föreslår för social 
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hållbarhet ska verka organiskt utan någon ekonomisk omfördelning mellan stadens områden 
och projekt (Fainstein 2010: 171 - 172).   

Hållbarhetsutveckling i projekt 
Hur appliceras kommunens konstruktion av hållbarhet i praktiken i stadsbyggnadsprojekt: Når 
hållbarhetsarbetet detalj och utförandenivåer (1.2)? är den andra underfrågan i arbetets 
frågeställning.	 Denna fråga studerar hur kommunen tagit vidare hållbarhetsarbetet till 
stadsbyggnadsprojektet Norra Sorgenfri. Huvuddiskursen för området har att göra med social 
hållbarhet, nämligen stadsdelen som trygg. Konkret behandlas de genom att möjliggöra för ett 
rikt stadsliv med många mötesplatser, noder och entréer för någon form av informell social 
kontroll och en förhoppning att skapa trygghet och tillit till sina medmänniskor. Projektområdet 
behöver få ett rykte som tryggt men tanken att den förnyade stadsdelen ska stärka trygghet i 
hela staden finns också.  Om kopplingen mellan periferi och centrum stärks finns god potential 
att få Malmö till en sammanlänkad stad, därför anses det vara viktigt att stärka områdets 
huvudstråk (Malmö Stad 2008: 22). Stråket ska vara tryggt och intressant med många noder 
och attribut samt stärkas tidigt i processen och det är också när kopplingen finns som den 
fysiska integrationen blir möjlig. Malmö Stad vill alltså bryta upp barriärer för att knyta samman 
staden (Malmö Stad 2010: 7). I praktiken landar stadsutvecklingen för diskursen i 
trafiklösningar och frågor om det offentliga stadsrummet. Det är också det rummet som 
kommunen kan påverka mest som markägare och förvaltare av allmän platsmark.  

Kulturell hållbarhet närmas även i projektet Norra Sorgenfri som ett led i hållbar utveckling om 
än diffust definierat. Diskursen om kultur och identitet kan dock sägas vara viktigt i den hållbara 
stadsdelen för att möjliggöra en dragningskraft som genererar folkliv och därmed trygghet. 
Diskursen som handlar om nätverk av grönska i klimatsmart stadsdel är den som innehåller 
mest konkreta förslag för hållbarhet. Här är det dock främst ekologi och i viss mån ekonomi 
som har fokus även om dessa satsningar i förlängningen sägs gynna social hållbarhet. I 
projektet Norra Sorgenfri talar man om mångfald och variation med ett nätverk av grönska i de 
olika stadsrummen (Malmö Stad 2010: 19; Malmö Stad 2008: 39). Det ska finnas ett bra 
mikroklimat och minimerad klimatpåverkan men också ökad delaktighet från boende för en 
hållbar livsstil (Malmö Stad 2015: 15). Genomförandet framgår inte i detta material, men den 
studerade detaljplanen för kvarteret Spårvägen visar ändå på en styrning för att fastställa att 
de från kommunen definierade hållbarhetsmålen för Norra Sorgenfri uppfylls.	

Hållbar stadsutveckling som integrerande för fallet Malmö och Norra Sorgenfri 
Den huvudsakliga frågan lyder alltså Kan den kommunala planeringsdiskursen om hållbar 
stadsutveckling bidra till en integrerad stad? (1) och de diskurser som studerats visar på en 
förvissning från kommunens sida att det är möjligt. Diskurserna som förs i fallet Norra 
Sorgenfri, vilka också förankras i de större kommunala diskurserna, ger en övertygelse om att 
en hållbar utveckling av stadsdelen kommer att bidra till integration. Då det inte finns en entydig 
sanning inom den diskursanalytiska ansatsen är kommunens inställning en tolkning av 
framtidens stad medan de kritiska aspekter som analysen lyfter finns alternativa bilder av den 
planerade utvecklingens utfall.  Precis som i den översiktliga planeringen framgår det inte på 
projektnivå vilka eventuella prioriteringar som görs inbördes mellan dessa olika lösningar även 
om de prioriteringar eller konflikter nu närmas. Länk-görandet, som är den tydligaste 
inriktningen under huvuddiskurserna på båda skalnivåerna, kan ställa polerna närmre och 
skapa en större konflikt. Istället för ”neutral mark” skapas mer innerstad vilket mentalt förskjuter 
periferin ännu mer. Den underbyggda verkligheten kan också tolkas som en chans för 
kommunen att kommersialisera platsen och använda den tillsammans med en mer attraktiv 
stad i den globala konkurrensen. Då passar det bra att använda värdeord inom hållbar 
utveckling som trygghet, integration och social hållbarhet för att legitimera projektet. 



   
 

49 
 

Diskussion 
I denna diskursanalys om planering för hållbar utveckling där Malmö och Norra Sorgenfri valts 
ut som fall framkommer berättelser om stadens framtid som på ett eller annat sätt kan relateras 
till forskningen som presenterades i början av arbetet. Det görs genom följande diskussion 
som tar utgångspunkt i det som framkommit i analysen och sedan kopplas samman med en 
del av den forskning som gjorts tidigare. Det som bör nämnas är att kommunens arbete delvis 
baseras på forskning vilket kan ses som redundant. Myndigheten har dock ett 
tolkningsföreträde och kan använda fakta på ett sätt som överensstämmer med kommunens 
diskurser och ta ställning i olika frågor som den politiskt styrda organisation kommunen är. 

Fallet i forskningskontexten 
Det finns exempel på stadsdelar i Sverige som prisats för att vara hållbara men faktiskt helt 
saknar den sociala aspekten (Wangel 2013: 2; Kärrholm 2011: 103). En risk för att misslyckas 
när ett projekt utses som hållbarhetsprojekt är alltså överhängande, speciellt om alla tre 
hållbarhetsaspekterna ska uppfyllas och samverka. I det här fallet har Malmö antagit den 
utmaningen. Dessutom kanske den stora frågan borde vara om de hållbarhetsmålen nås, kan 
stadsdelen räknas som hållbar då (Wangel 2013: 2). De svenska stadsdelsprojekten sägs 
också fokusera på miljöteknik i stället för en förändrad livsstil. Skulle dessutom hållbara städer 
utföras som exempelvis Hammarby Sjöstad och hela världen sedan ta efter den livsstilen skulle 
vi haft betydligt mer miljöproblem (Wangel 2013: 18 - 19). Fallstudien visar att Malmö Stad har 
tänkt om genom att prioritera social hållbarhet, det vill säga en trygg stadsdel med den gående 
människan i centrum. Kommunen vågar dock inte riktigt släppta tanken om de innovativa 
miljötekniska lösningarna som skapar attraktivitet och tillväxt men som tidigare nämnts ska 
samtliga hållbarhetsaspekter samverka och detta är ett sätt för det. 

Eftersom berättelsen om det nya Malmö grundas i kunskapsstaden blir teorin om den kreativa 
klassen som därmed mer eller mindre främjats intressant. Grunden för den kreativa klassen är 
ekonomisk och det ekonomiska styr sociala och kulturella livsstilsval (Florida 2006: 102). Även 
om Norra Sorgenfri ska innehålla olika upplåtelseformer och varierad storlek på bostadshusen 
är det inte alla som kommer ha råd med de nya bostäderna. Kanske är det inte lika långt mellan 
den kreativa klassen och den serviceklass som Florida (2006: 102) menar understödjer den 
kreativa eliten i Sverige. Frågan är om de sociala värdena som gynnas i form av allmänna 
platser, kultur och andra funktioner blir något som främjar den marginaliserade 
samhällsgruppen som inte ens kan komma in på bostadsmarknaden. En av framtidsbilderna 
av Malmö är att staden ska vara norra Europas mest stimulerande och kreativa miljöer. Lokal 
forskning visar att staden följer generella trender för de uppkommande kunskapsstäderna där 
klusterbildning och stadens globala positionering är det främsta exemplen (Malmö Stad 2014b: 
12, Möllerström 2011: 19). Vidare forskning om kunskapsstaden Malmö visar exempel på 
kommunen som välfärds- och tillväxtfrämjare och staden som motor för tillväxt (Dannestam 
2009: 169, 205 - 206). Tillväxt är något som nu tonats ner i arbetet med hållbarhet, snarare är 
det välfärd som eftersträvas även om andra begrepp används för att uttrycka det. Det kan 
möjligtvis handla om att välfärd förknippas med folkhemmet och industrialism medan den ”nya 
välfärden” tillhör en ny tid i ett mer liberalistiskt samhälle. 

I planeringen av Norra Sorgenfri lyfts stråket omgärdat med ett finmaskigt gatunät som 
sammanknyter och möjliggör fysisk integration mellan centrum och periferi. Samtidigt fanns 
exempelvis inte samma tonvikt på sammankoppling när Hyllie utanför Malmö började växa 
fram (Kärrholm 2011: 105). Norra Sorgenfris läge i staden gör det lätt att legitimera att 
sammanbindande rum och stadsdelar bidrar till social hållbarhet, det är inte säkert att det hade 
varit möjligt att arbeta på samma sätt för social hållbarhet med Hyllie eller Västra Hamnen om 
de projekten startats idag. Dessutom menar Kärrholm (2011: 106) att Malmös 
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hållbarhetsarbete som innebär en kompakt stad, expansion av innerstaden samt fokus på 
möten kan göra Malmö till en kommersialiserad och homogen plats vilket är motsatsen till det 
som lyfts i framtidsberättelsen om Norra Sorgenfri. Att Malmös haft en administrativ uppdelning 
i öst och väst som sedermera blivit en politisk och socioekonomisk uppdelning styrks i det här 
arbetet då området utses till sammanbindande länk (Kärrholm 2011: 107). Det som kan sägas 
tillhöra det diskursiva fältet i den här diskursanalysen är redogörelser om vad som brister idag, 
till exempel är Malmö som en segregerad och polariserad stad eller Norra Sorgenfri som otrygg 
och omänsklig plats, begrepp som gärna undviks. Nylund (2014: 41) visar också på att det 
talas mindre om strukturell ojämlikhet, segregation och att bilda mötesplatser för mindre 
priviligierade och mer om att skapa öppna publika platser där olika grupper kan se varandra, 
alltså har diskussionen om människors behov och social rättvisa tonats ner. Kommunens linje 
verkar vara att framställa en bättre bild av staden genom att överglänsa det dåliga och negativa 
ryktet med en bättre framtidsberättelse. Malmö blir vad människor gör staden till men ur en 
skeptisk synvinkel kan det lätt ses som att problem och behov ignoreras.  

Fallet och teorierna 
Hållbarhetsutveckling är något som antagits på global nivå men det är lokala myndigheter som 
står närmast implementeringen i hållbarhetsarbetet vilket blir synlig inom stadsplanering i det 
här materialet (Portney 2013: 10). Det är kommunen som har planmonopol att utfärda 
detaljplaner om markens användning. Det är också kommunen som bryter ner nationella 
hållbarhetsvisioner till konkreta planer och bestämmelser men detta med en insyn från 
medborgare och beslutstagande av folkvalda politiker. Detta är vad Portney (2013: 10) 
benämner som den lokala governancenivån vilken har en avgörande roll i att utbilda, engagera 
och svara för allmänheten. 

Tanken om den täta staden genomsyrar Malmö stads hållbarhetsarbete och strategier för 
förtätning är bland annat att bygga utifrån och in samt planera och förtäta utmed utvalda 
huvudstråk i staden. Jenks et al (1995: 344) som diskuterar den täta staden pekar på att det 
inte finns någon idealbild av en tät stad utan varje särskild plats har sina förutsättningar och 
hur förtätningen sker i detta fallet kan mycket väl ha att göra med de förutsättningar som just 
Malmö har. Jenks et al (1995: 344) menar att en förståelse för skillnader och svara på dem 
inom temat för en kompakt stad blir till lyckad hållbarhetsutveckling inom de urbana frågorna. 
För Malmös del är en sammanbunden hel stad en avgörande fråga och utifrån det planeras 
förtätning stråkvis med ett stort fokus på sociala frågor. Även att föra en transparent dialog i 
hållbarhetsarbetet för en rättvis och demokratisk process kan räknas till sociala värden men 
detta framkommer inte lika tydligt. Det främsta som framkommer i fallet är att de verksamma i 
området ska värnas så de har möjlighet att vara kvar men då ingen plan för detta syns i 
materialet landar det i ovisshet. Kunskapsstaden, som det nya Malmö döpts om till efter 
industri-eran, kan sättas i relation till de regimer Portney (2013: 30) presenterat och följer till 
en början traditionell ekonomisk utveckling likt städer under ”utvecklingsregimen”. När det blev 
tydligt att inte alla kunde ha nytta av den ekonomiska tillväxt som Malmö hade övergick fokus 
till att behandla mer sociala frågor likt den ”progressiva medelklassregimen” som värnar 
miljöskydd, historiska spår i staden, kvalitet i den urbana formen samt lobbar för ”affordable 
housing”. I vissa fall kan en antydan till en arbetarregim med resursomfördelning och hållfast 
rättvisa antydas men oavsett är en kompakt och socialt fungerade stad i fokus när det kommer 
till bilden av det framtida Malmö.  

Social hållbarhet i stadsplanering 
Fortsatt finns tanken om att en tät stad ger en större social hållbarhet då folkliv ger en tryggare 
stad som stärker platser, lokal handel och service vilket genererar större social rättvisa (Jenks 
et al 1995: 99 - 100). Detta verkar vara något som tas tillvara på när berättelsen om det nya 
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Malmö och Norra Sorgenfri stakas ut i planeringsdokumenten. Även motargumentet att denna 
planering bara gynnar de som har tillgång till den ekonomiska marknaden är något som Malmö 
Stad är medvetna om och vill motverka. I det fallet är det Norra Sorgenfri som 
sammanbindande länk som ska vara lösningen för en mindre polariserad stad men det 
förutsätter att området fungerar som trygg och myllrande plats. Att hitta en koppling mellan de 
tre hållbarhetsprinciperna, som alla är en förutsättning för att utvecklingen är hållbar, är inte 
självklart. Jenks et al (1995: 99) ser på den kompakta staden där social och ekonomisk 
hållbarhet knyts samman och Portney (2013: 154) finner att även i städer där ekonomi och 
miljö har mest fokus kan ändå social hållbarhet räknas in. Det beror på att sociala frågor i 
samhället påverkar beslut och den politiska viljan i hållbara prioriteringar. Samtidigt använder 
vissa städer hållbarhetsbegreppet för att stärka arbete med sociala frågor (Portney 2013: 203). 
Malmös nya arbete med hållbarhetsutveckling med stort fokus på social hållbarhet visar att det 
folkvalda styret representerat invånarna och prioriterat dessa frågor. Det kan också tydas att 
ett stort behov av arbete med sociala frågor och trygghet krävs i staden och därmed fungerar 
det att implementera social hållbarhet som begrepp i det rådande planeringen och Norra 
Sorgenfri hade bebyggts som det görs idag oavsett hållbarhetsarbete eller ej.  

Genom analysen går det att se att det förs ett ständigt påtalande om att alla ska ha rätt till 
Norra Sorgenfri och det är dokumenten som i stor omfattning styr hur det sker. Det som inte 
kan påverkas är den slutliga utformningen av husen men även där finns många önskemål som 
blir mer eller mindre tvingande genom exempelvis gestaltningsprogram och detaljplan. Även 
om dialog uppmuntras är det inte tydligt hur dialogen förts och vem som hörts vid upprättande 
av de olika dokumenten och demokratiska processer och beslut ses som viktigare än att skapa 
specifik framtidsbild inom den kritiska urbanteorin som diskuterats i tidigare kapitel (Marcuse 
2012: 36, 38). För att återknyta till rumstriaden är det rummets representationer som arbetet 
berör med en framställning av rummet genom visioner, planer och kartor (Franzen 2003: 55). 
Där finns också en kunskapsmakt utifrån vem som producerar dessa framställningar och därför 
är det intressant hur framställningen av rummet har kopplats till dem som lever i Norra 
Sorgenfri idag och ska leva i området efter ombyggnaden.  

Det förs en linje om områdets karaktär och identitet där värdet att bevara både spåren av 
industristaden men också de kulturella verksamheter som finns i området idag ska kunna vara 
kvar. Om platsens nuvarande och framtida användare varit delaktiga i bedömningen om vad 
som är bevarandevärt står oklart och är troligtvis också direkt omöjligt. Detta kan jämföras med 
de teorier som pekar på att den deltagande allmänheten legitimerar redan fattade beslut istället 
för att påverka. Relevant är också den exkludering som sker där marginaliserade grupper som 
inte hörs i medborgardialog kan ha en annan förståelse för problem och effekter (Nylund 2014: 
46 - 47, 58). Gentrifieringsproblematiken kvarstår också även om viljan finns att de som verkar 
på platsen ska kunna vara kvar. Social exkludering och marginalisering sägs vara nutidens 
frågor i kampen om rätten till staden och gentrifiering är en del i detta (Schmid 2012: 44). En 
annan del är den marginalisering som finns i staden som området Norra Sorgenfri ska vara del 
i att lösa. I en rättvis stad ska mer än de basala behoven täckas av infrastrukturen (Marcuse 
2012: 34) och det är i högsta grad något som tas i beaktning i planerandet av Norra Sorgenfri. 
Avsikten är att skapa en socialt hållbar stadsdel men hur detta bistår närliggande områden och 
i förlängningen hela staden går bara att planera för, inte bestämma. Kommer kulturen, folklivet 
och funktionerna spridas och försörja stadens ytterområden eller är det snarare en 
centrumförskjutning som blir av där det redan försörjda får ännu större del av stadens utbud. 
Mindre kontrollerade och ej kommersialiserade mellanrum mellan centrum och periferi blir allt 
färre och likt Norra Sorgenfri menar vissa att dessa ”länkar” är starkt kontrollerade och 
approprierade av en global stadselit (Schmid 2012:57). Hur det inverkar på den tänkta 
slagkraften av områdets utveckling blir intressant att följa. 
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Fainstein (2010) är en av dem som menar att en rättvis stad kan uppnås inom det demokratiska 
spelrum som finns idag och det är premisser som Malmö Stad arbetar efter. Kommunen 
anpassar bilden av framtidens Malmö i många fall till den liberala kulturen för att kunna 
tillmötesgå den politik som råder. Till exempel är gränsen mellan kommun och exploatör 
flytande och mycket arbete ska ske mellan olika aktörer där vissa är likt kommunen politiskt 
styrda organisationer och vissa är aktörer på den ekonomiska marknaden. Även här belyses 
problematiken att tillväxt varit i fokus för att argumentet varit att det gynnar alla, vilket varit ett 
misstag och detta är något som Malmö Stad vill komma ifrån. Den kompensationsteori som 
Fainstein (2010: 171 - 172) tagit fram skulle kunna jämföras med utvecklingen av Norra 
Sorgenfri. Kompensationsteorin för en integrerad stad berör både en mångfald av 
boendeformer för olika behov och inkomster, stöd av lokal handel och verksamheter, 
möjliggörande av allmänna platser både fysiskt och socialt och behoven av rabatterad 
kollektivtrafik för hushåll med lägre inkomster. Punkter som Malmö Stad delvis förespråkar 
enligt det som kommit fram i analysen. Demokrati och rättvisa är begrepp som inneslutits inom 
social hållbarhet, det medför därför en förväntan på uppfyllelse. Om rättvisa prioriteras framför 
demokrati kan det bero på att intresset av att uppnå en rättvis stad är större än att alla intressen 
är rättvist representerade. Det skulle ge en annan innebörd för medborgardeltagande 
förslagsvis genom representation av vissa grupper eller konsultation av målgrupp och inte bara 
de befintligt boende (Fainstein 2010: 175). Ett lyckat förtätningsprojekt kan också vara när 
vikten av förtätning och hållbarhet är implementerad hos medborgarna och då handlar det om 
att påverka människors inställning (Jenks et al 1996). Om medborgares inflytande i politiska 
beslut dessutom medför att hållbarhetslösningar tillfaller professionella kan det återigen vara 
rättvisa som prioriteras före demokrati i genomförandet av social hållbarhet (Portney 2013). 
Det kan vara detta myndighetsutövande som Malmö Stad vågat anta för att uppnå en hållbar 
stadsdel. 

Reflektioner 
Att använda diskursanalys för att undersöka stadsdelen Norra Sorgenfri har varit en intressant 
utmaning. En del svårigheter stod klart redan i samband med valet medan några dykt upp efter 
hand. Att välja och avgränsa både forskningsöversikt och empiri har varit ett av arbetets 
dilemman. Då en diskursanalys inte nödvändigtvis ger samma resultat även om den upprepas 
vilar ett desto större ansvar att välja material metodiskt och med omsorg för en trovärdig 
undersökning. Det svåra i valet av empiri var att välja ut vilka dokument som var relevanta för 
att hitta kommunens diskurser om hållbar utveckling och social hållbarhet samt vilka som 
kunde uteslutas. Tillslut valdes dokument för att få en tillräcklig bredd och ett skiftande djup 
och efterhand uppstod en teoretisk mättnad som också blev en riktlinje i avgränsningen. Ett 
annat ansvar i arbetet har varit vetskapen att forskaren är en del av diskursen vilket gjort att 
ämnen och formuleringar valts med noggrannhet och eftertanke, speciellt när ett kontroversiellt 
ämne som integration behandlas. Inom diskursanalys ses allt som sociala konstruktioner av 
verkligheten så även ett examensarbete kan bli en del i att skapa subjektiva sanningar.  

En möjlighet med metoden har varit att kunna söka efter flera diskurser från samma aktör. Det 
är intressant då övergripande visioner som en översiktsplan är ett heltäckande dokument för 
kommunen men som i många fall saknar riktning, hierarki och prioritering men analysen visar 
ändå på olika diskursiva inriktningar. Vidare forskning skulle kunna vara en jämförelse mellan 
olika aktörers diskurser och kanske framförallt undersöka hur Norra Sorgenfri och Malmö 
fungerar i praktiken när området är ombyggt och etablerat. Utifrån det här arbetet diskuteras 
kommunens tolkningar av hållbarhet i planeringsperspektivet på ett forskningskritiskt vis. Det 
som inte kan avgöras är om Norra Sorgenfri blir socialt hållbart och Malmö blir en integrerad 
stad tack vare etableringen av området. Många av de sociala frågorna kan inte lösas genom 
stadens fysiska form utan det kan bara ges förutsättningar till det. Den överhängande risken 
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är snarare att ett exploateringsområdes finansiella syfte återigen legitimeras i ”hållbarhetens 
namn”. En förhoppning med arbetet är att det bidrar till hur en stadsdel kan förstås som enhet 
och som del i sin kontext vilket är en viktig del i den fysiska planeringen. När bristen på plats 
är ett faktum till följd av en ökande befolkning, en redan tät innerstadsstruktur samt värdefull 
mark är förtätning i ”mellanrummen” mellan centrum och ytterområden en möjlighet för städer 
att växa och möjlighet att implementera social hållbarhet. För tillväxt är i princip ett måste i den 
globala konkurrensen som städer befinner sig i idag. Om det dessutom gör staden integrerad 
återstår att se i det nya Malmö – Kunskapsstaden 2.0. 
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