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Sammanfattning 

Stadskärna i periferin – En studie om periferins diskursiva rekonstruktion. 
Ida Nilsson. Blekinge Tekniska Högskola. Språk: Svenska  
 
Den här studien är gjord som en masteruppsats inom programmet Strategisk 
Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola under vårterminen 2015.  

Mot bakgrund av ett ökat intresset för stadskärnan, i både svensk 
planeringskontext och i diskursen om staden, belyser den här studien den 
svenska planeringspraktikens intresse för stadskärneutveckling i perifera 
områden. Syftet med studien är att kritiskt analysera hur periferin konstrueras 
som rum för stadskärneutveckling och att fördjupa förståelsen för vad detta 
innebär för planeringen av staden.  

Studiens teoretiska och metodologiska ramverk utgår från ett 
diskursteoretiskt förhållningssätt vilket för med sig ett antal logiker och begrepp 
som använts för analysen av det empiriska materialet.  Det empiriska materialet 
tar utgångspunkt i hur utbyggnadsområdet Hyllie i Malmö. Tongivande för 
utbyggnaden av Hyllie är att områdets perifera läge framhålls som en tillgång 
för Malmö. Analysen har inneburit en kvalitativ bearbetning av text-, bild- och 
kartmaterial som berör omvandlingen av Malmö som postindustriell stad som 
kommunalt planeringsprojekt.  

För att fördjupa förståelsen för hur periferin rekonstrueras som rum för 
stadskärneutveckling och vad det får för konsekvenser för planeringen av 
staden, har analysen utgått från ett antal forskningsfrågor vilka syftar till att 
förstå stadskärneutveckling som diskursiv praktik med fokus på staden som 
diskurs, dess organiserande begrepp och konstitutiva utsida. För att förstå hur 
Hyllie ges en rekonstruerad betydelse i Malmö, där periferin lyfts fram som en 
tillgång, har därför periferin analyserats som ett begrepp som utgör föremål för 
en diskursiv kamp om dess meningsskapande. 

Studien pekar på att periferins rekonstruerade meningsskapande kan ses som 
ett uttryck för Malmös representationskris, där sökandet efter en postindustriell 
identitet är centralt. I planeringen av Hyllie ges periferin en rekonstruerad 
betydelse i syfte att utgöra fortsättningen på Malmös omvandlingsprocess från 
industristad till postindustriell stad. Detta sker genom att utveckling av 
stadskärnan artikuleras som en generell lösning och som något som kan 
representera hela staden och alla invånare.  

De viktigaste resultaten ligger i att rekonstruktionen av periferin bygger på 
en diskursiv praktik som upprätthåller en hierarkisk relation mellan centrum och 
periferi genom att bortse från många av stadens sociala problem. 

 
Nyckelord: Diskurs, Malmö, Hyllie, Stadskärneutveckling, Stadskärna, Periferi, 
Stadsplanering, Stadsomvandling. 
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1. INLEDNING 

Stadskärnan omgärdas idag av ett allt ökande intresse, ett intresse som tar sig 
uttryck i diskursen om staden och planeringspraktiken. Många kommuner satsar 
idag stora resurser på att utveckla och utvidga sina stadskärnor till områden som 
tidigare haft ett perifert läge i förhållande till stadskärnan. Hur kan detta intresse 
för stadskärnan förstås och vad innebär planeringspraktikens förhållningssätt till 
stadskärneutveckling i perifera områden för planeringen av staden? 

Frågan om stadskärnans mening i diskursen om staden och 
planeringspraktiken kan här ses nära sammanvävt med de strukturella 
förändringar som staden genomgått. Det vi idag kallar för stadskärnan och 
uppfattar vara stadens centrum utgjorde fram till slutet av 1800-talet hela 
staden. I och med den kraftiga urbaniseringsprocess som följde 
industrialiseringen av Sverige i slutet av 1800-talet kom den tidigare skarpa 
gränsen mellan centrum och periferi att omformuleras och bli mer vag 
(Engström 2008: 64; Hellspong 1979: 198f).  På 1900-talet och inledningen av 
2000- talet har glidningen mellan stadens centrum och periferin fortsatt. Under 
mitten av 1900-talet drabbades många stadskärnor av en avfolkning.  I samband 
med byggandet av förortsområden och en allt ökande rörlighet i samhället 
befolkades, det som tidigare varit perifera områden, i en helt ny skala och för 
första gången skedde en större utbyggnad av handel utanför stadskärnorna 
(Fredriksson 2014: 9f; Kärrholm 2009: 175).  

Staden har således påverkats av en rad strukturella samhällsförändringar som 
på olika sätt omformulerat betydelsen av begreppspar som centrum och periferi. 
Vad dessa förändringar innebär för hur staden ska förstås, beskrivas, analyseras 
och planeras råder det dock delade meningar om (Fredriksson 2014: 10). Det 
finns dem som ifrågasätter huruvida hierarkin mellan centrum och periferi 
fortfarande kan ses som giltig i dagens stadsstruktur som tar allt större areor i 
anspråk och som karaktäriseras av både urbana och rurala karaktärsdrag 
(Sieverts 2006: 2). Andra menar att stadskärnan som naturligt centrum och som 
självklar mötesplats håller på att utkonkurreras av externa köpcentrum och 
bostadsområden, en utveckling som brukar benämnas i termer av urban 
sprawl1(stadens upplösning). Som en reaktion stadens upplösning eller som en 
reaktion på en allt otydligare gräns mellan stadens centrum och des periferi, har 

1 Urban sprawl förknippas ofta med den bilorienterade förortsutveckling som skedde i USA 
under 1900 -talets mitt (Larice & Macdonald 2010). 
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stora insatser kommit att riktas mot stadskärnan. Under 1990- talet var cirka 70 
svenska städer involverade i något slags urbant förnyelseprojekt för att skapa 
mer fotgängarvänliga stadskärnor 2 (se Kärrholm 2007: 1906).  I dessa 
sammanhang har Jane Jacobs bok Den amerikanska storstadens liv och förfall, 
som första gången gavs ut 19613, kommit att få en tongivande roll. Jacobs idéer 
om; funktionsblandning, små kvarter, blandade åldrar på bebyggelsen och hög 
täthet av både befolkning och bebyggelse lyfts fram som förebild för den 
svenska planeringen (Jacobs 2004: 176). Denna stadsbyggnadsidé har kommit 
att framställas som en positiv utveckling för staden, en utveckling som kan 
hantera den samtida stadens utmaningar ur samtliga hållbarhetsperspektiv (se 
Kärrholm 2010: 105; Fredriksson 2014: 13).  

Det som tidigare betraktades som stadens periferier rymmer således idag 
många funktioner som kan benämnas urbana och den historiska stadskärnan 
utgör endast en liten del av den urbana strukturen. Spänningsfältet mellan 
stadens centrum och periferi kan således ses som något som är centralt även i 
vår samtid. Idag genomgår områden som tidigare betraktades som perifera, 
främst industri- och verksamhetsområden, omvandlingsprocesser för att bli del 
av en växande innerstad (se Fredriksson 2014: 14). Utbyggnadsområdet Hyllie i 
Malmö, som utgör den här studiens empiriska fall, kan här placeras i 
diskussionen om hur stadskärnans centrala roll i den samtida planeringen gör 
anspråk på periferin.  Utbyggnadsområdet Hyllie uppförs på tidigare 
jordbruksmark i Malmös södra utkant och planeras för att bli Malmös andra 
stadskärna (Malmö stad 2014b: 18).  

Idén om vad som tillhör respektive faller utanför stadens centrum kan 
således förstås mot bakgrund av de strukturella förändringar staden genomgått 
där relationen mellan centrum och periferi hela tiden omformuleras. När 
perifera områden utvecklas för att göra plats åt stadskärnan, vare sig det handlar 
om tidigare industriområden eller ej tidigare detaljplanerad mark, omvandlas 
dessa områden och bör därför även förstås som områden som tillskrivs en 
förändrad betydelse. Det finns således anledning att undersöka hur 
stadskärneutveckling i perifera områden som planeringspraktik kan förstås och 
vad detta får för konsekvenser för förståelsen och planeringen av staden. 

2 Hur stadskärnan kommit att utgöra intressefokus för planeringspraktiken undersöks av 
bland annat Mattias Kärrholm som menar att gågatan sedan slutet av 1990-talet blivit en 
kommersiell strategi för att attrahera fler människor som ett alternativ till de framväxande 
externa köpcentren (Kärrholm 2008a: 178f).  
3 Jacobs idéer utformades som en reaktion mot New Yorks ”förfall” under 1960-talet som 
många (välbärgade) invånare övergav stadskärnorna till förmån för villaförorter (Jacobs 
2004: 25). 
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1.2 Syfte  

Mot den bakgrund som beskrivs ovan riktas i denna studie uppmärksamhet mot 
stadskärnan och periferin som diskursiv konstruktion vilket analyseras mot 
bakgrunden om stadens övergång från industristad till postindustriell stad.  

Studiens syfte är att kritiskt analysera hur periferin rekonstrueras som rum 
för stadskärneutveckling och att fördjupa förståelsen för vad detta får för 
konsekvenser för planeringen av staden. Detta görs genom att studera Malmö 
och utbyggnadsområdet Hyllie som empiriskt exempel. 
 

Frågeställningar 

För att undersöka studiens syfte har ett antal frågeställningar använts som hjälp 
för att skapa en förståelse för staden som diskursiv konstruktion. Den 
övergripande frågeställningen som står i direkt förbindelse med syftet blir då: 
 

Hur rekonstrueras periferin som rum stadskärneutveckling och vad får detta 
för konsekvenser för planeringen av staden?  
 

För att besvara denna fråga har tre underfrågor används som stöd: 
 
Hur kan stadskärneutveckling förstås som diskursiv praktik? 
Kring vilka centrala begrepp organiseras den postindustriella staden? 
Hur konstrueras den postindustriella stadens konstitutiva utsida? 
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1.6 Forskningsöversikt - utgångspunkter 

I detta kapitelavsnitt ges en kort forskningsöversikt. Syftet med 
forskningsöversikten är att placera in den här studien i ett större 
forskningssammanhang samt peka ut centrala utgångspunkter för studiens syfte 
och problemformulering.  

Brytpunkt i samhällsutvecklingen 

Centralt för den här studiens syfte och problemformulering är tankesättet om 
hur samhället idag befinner sig i en brytpunkt. Liksom hur industrialismen 
omformulerade relationen mellan centrum och periferi, genom en kraftig 
urbaniseringsprocess, framhålls dagens samhälle befinna sig i en liknande 
brytpunkt där industrisamhället övergått i ett postindustriellt samhälle.  

Litteratur och forskning om övergången till det postindustriella samhället 
kan grovt kategoriseras i två förhållningssätt. Det ena förhållningssättet 
framhåller hur globaliseringsprocesser medför positiva konsekvenser för 
samhällsutvecklingen, där städer ska och bör planeras för att generera 
ekonomisk tillväxt, medan det andra förhållningssättet betonar de negativa, 
sociala effekterna av denna typ av planering. I det förstnämnda 
förhållningsfältet framhävs ofta stadskärnan ha en överordnad positiv roll för 
samhällsutvecklingen vilket ofta medför ett behov av stadskärneutveckling som 
strategi för ekonomisk tillväxt. Richard Floridas bok Den kreativa klassen 
(2006) har ur detta perspektiv fått stort genomslag i Sverige där det gjorts flera 
studier som syftar till att ta fram verktyg för att stärka stadens 
konkurrensfördelar och attraktivitet4. I dessa sammanhang har 
marknadsföringstekniker, som syftar till att marknadsföra en attraktiv 
stadsmiljö som erbjuder ”unika” och ”autentiska upplevelser”, blivit centrala 
inslag i planeringspraktiken. Syftet med att marknadsföra en attraktiv stadsmiljö 
betonas i dessa sammanhang vara att skapa en grogrund för kreativa 
innovationer vilket ses som en nödvändighet för att axla industrins tidigare 
ekonomiska funktion i samhället (se Engström 2008: 63, 72f).  

Det andra, mer kritiskt inriktade forskningsperspektivet, utgår från att 
planeringen är underordnad en ekonomisk diskurs vilket förbiser resurssvaga 

4 Ett exempel på hur Floridas idéer används i Sverige är i rapporten ”Attraktiva städer” 
(2010) av Rudolf Antoni. Rapporten är framtagen av Fastighetsägarna (en intresse- och 
branschorganisation) och är en del av en forskningsantologi mellan Västra Göta 
landsregionen, SOM-institutet, Göteborgs Universitet. 
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grupper i samhället (se Fredriksson 2014; Loit 2014; Johansson och Sernhede 
2006, Thörn 2012; Zukin 2011; Loit 2014). I dessa typer av kritiska 
förhållningssätt på den samtida stadsutvecklingen framhålls ofta hur diskursiva 
processer formulerar uppfattningen om vad som är att betrakta som rätt eller 
felaktig stadsutvecklingspolitik. Ur detta perspektiv förekommer kritik rörande 
hur planeringen avpolitiseras genom att reduceras till att hantera en oundviklig 
samhällsutveckling (se Dannestam 2009: 257,264; Colomb 2012: 13; Mukthar 
Landgren 2012; Loit 2014; Fredriksson 2014).  

Centralt i denna kritiska forskningsinriktning är hur staden marknadsförs 
som ett livsstilsval med en urban medelklass som marknadsföringsobjekt (Loit 
2014; Bradley 2009). Ett exempel på detta är Julia Fredriksson som i 
avhandlingen Konstruktioner av en stadskärna (2014) lyfter fram ett kritiskt 
maktperspektiv på den samtida stadsplaneringen. Fredriksson menar att 
utveckling av stadskärnan kan betraktas som en planeringsstrategi som befäster 
skillnader mellan centrum och periferi genom att stadskärnan konstrueras som 
bärare av stadens framtida möjligheter medan periferin konstrueras som ett 
undantag från utvecklingen (Fredriksson 2014). Detta menar flera forskare kan 
ses som att planeringen befinner sig i ett läge av dubbla målsättningar, sociala 
målsättningar om gemenskap samt sammanhållningar om ekonomisk tillväxt. I 
detta tillstånd av dubbla målsättningar skapas en uppdelning mellan de individer 
och verksamheter som uppfattas bidra positivt till stadens utveckling och dem 
som inte ges någon positiv roll i denna utveckling. (Loit 2014; Mukhtar – 
Landgren 2012: 192; Baeten 2012: 40). Till denna typ av forskning finns även 
gentrifieringskritiska forskare. Tongivande här är Sharon Zukin som har givit ut 
en rad böcker där hon diskuterar gentrifieringen av staden. I Naken stad (2011) 
framhåller Zukin bland annat att gentrifiering kan ses som ett kulturellt 
maktutövande vilket tränger undan människor som länge bott på en plats (Zukin 
2011: 2). Gentrifieringsprocesser i staden framhålls ur detta perspektiv som en 
planeringsstrategi för att attrahera medelklassen till staden för att på så vis 
generera ekonomisk tillväxt (se Zukin 2011; Thörn 2012; Bradley 2009). 

Övergången från industri- till postindustriell stad har även kommit att dra till 
sig ett forskningsintresse gällande stadsomvandlingsprocesser. Bland annat 
undersöker Fredriksson hur det forna industriområdet kring Munksjön i 
Jönköping genomgår en utveckling där området, som representant för 
industrisamhället, utgör föremål för omvandling för att inkluderas i den 
utvidgade stadskärnan (Fredriksson 2014: 93). Liknande process studeras av 
Catharina Thörn där Kvillebäcken i Göteborg, som tidigare var ett 
industriområde, idag ska omvandlas till ett urbant område med profilering på 
hållbar stadsutveckling (Thörn 2013: 44f). I detta forskningsfält finns Malmös 
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omvandling från industristad till postindustriell stad representerad (se Mukhtar 
– Landgren 2012; Dannestam 2009; Baeten 2012; Ristilammi 2006). Centralt i 
dessa studier är hur Malmös omvandlingsprocess framhålls som ett resultat av 
en gränslös värld, en gränslöshet som formar planeringens förutsättningar och 
verkningsområde (Dannestam 2009: 259).  

Centrum & Periferi 

Forskning som rör relationen mellan centrum och periferi utgör ett brett 
forskningsfält. Centralt för denna studies syfte och problemformulering har 
varit att se till forskning, om relationen mellan centrum och periferi, som tar 
utgångspunkt från ett maktperspektiv. Här finns ett omfattande forskning om 
förortens stigmatisering och exkludering som till exempel 
segregationsforskning (se Sernhede och Johansson 2006; Ristilammi 1994). 
Per-Markku Ristilammi har publicerat flera arbeten som berör denna 
problematik. I hans avhandling Rosengård och den svarta poesin: en studie av 
modern annorlundahet (1994) undersöks förortens exkludering genom 
fallstudier av Rosengård i Malmö. Ristilammi menar att 
miljonprogramsområden idag framstår som annorlunda utifrån hur det svenska 
kontrasteras mot en etnisk annorlundahet. När Rosengård byggdes var det del 
av ett svenskt modernitetsprojekt men har nu, enligt Ristilammi hamnat i en 
paradoxal situation där många förorter blir platser som kan liknas vid periferins 
förhållande till maktcentrum, där förhållandet mellan centrum och periferi inte 
behöver vara geografiskt – det kan också ses som ett hierarkiskt 
maktförhållande i en social verklighet (Ristilammi 1994: 152; 135).  

Dessa förhållningssätt till förortens stigmatisering och exkludering relateras 
ofta till en kritik mot den moderna pedagogiken. Den moderna pedagogiken har 
sina rötter i upplysningstiden och bygger på tanken om att samhällen och 
människor kan utvecklas från längre stadier till högre. Vi utvecklas som 
människor när vi lär oss att bemästra nya situationer. Världen blir därmed bättre 
och bättre. Hur långt vi hunnit på den förutbestämda skalan bestäms av 
maktpositioner; någon måste bestämma vilka utvecklingslinjer som är giltiga. 
Kritiken mot den moderna pedagogiken tar således utgångspunkt i vad och 
vilka som inkluderas eller inte inkluderas i samhällsutvecklingen (Ristilammi 
2006: 2013; Andersson et al. 2008: 288). Ristilammi menar att synen på 
förorten som exkluderad kan ur detta perspektiv härledas till hur moderniteten 
skiljdes ut från resten av samhället. När moderniteten tappade sina positiva 
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förtecken fanns avskiljningen mellan förorten och resten av samhället kvar, men 
nu med negativa förtecken (Ristilammi 2006: 215).  

Hur modernismens ”misslyckande” kommit att prägla många svenska städer 
har bidragit till tankar om en ”upplöst stad” (se Tunström 2009: 63). 
Uppfattningen om vad som utgör stadens periferi och centrum återfinns i studier 
om hur diskurser formar idealbilder och motbilder av staden. Ett exempel är 
Moa Tunström som i avhandlingen På spaning efter den goda staden menar att 
”den goda staden” konstrueras som en motbild till den upplösta staden och 
modernismens planering genom att den ”riktiga” staden urskiljs från den 
”upplösta” staden (Tunström 2009: 63). I konstruktioner av den ”goda staden” 
brukar man tala om en nyrenässans för stadslivet. Offentliga platser och torg har 
upprustats över hela världen. Detta gäller inte minst i Sverige där stora 
satsningar på gågator, gallerior och uteserveringar har gjorts sedan mitten av 
1900- talet (se Kärrholm 2009: 175f). Denna typ av forskning problematiserar 
till stor del hur idéer om en traditionell stad används som idealbild i den samtida 
planeringen av våra städer. Bilden av den ”goda staden” menar flera forskare 
dock grundar sig en rädsla för stadens upplösning, en rädsla som tar sig uttryck 
i många stadskärnor idag genomgår upprustningar och omvandlingsprocesser 
(Sieverts 2003: 177ff, Nylund och Kärrholm 2011). Det ökande intresset för 
stadskärnan och behov om att utvidga stadskärnan förklarats här bland annat 
som en nykolonial process. I allt fler sammanhang ses turism som en 
nyckelfaktor i periferins fortsatta lönsamhet i ett nationellt tillväxtperspektiv. 
Denna tendens har sedan några år tillbaka bakats in i en näringslogik under 
namnet ”upplevelseekonomi”. Den befolkningsmässiga periferin blir en arena 
för storstädernas besökare, som söker efter upplevelser (Andersson et al. 2008: 
288f).  
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1.5 Disposition 

Studien består av fem kapitel. I detta inledande kapitel presenteras studiens 
problemformulering, syfte och frågeställningar. Dessa kontextualiseras utifrån 
en forskningsöversikt där relevanta utgångspunkter för studien presenteras.  

I kapitel två, Teori, metod och tillvägagångssätt, presenteras studiens 
teoretiska och metodologiska ramverk med fokus på studiens grundläggande 
filosofiska premisser, ingång till diskursbegreppet liksom tillvägagångssätt i 
utformandet och genomförandet av den empiriska analysen. 

I  kapitel tre, Stadskärneutveckling som diskursiv praktik, presenteras den 
första delen av resultatet av arbetets empiriska analys vilken också sätts i 
relation till relevant teoribildning. Här riktas fokus mot den första vägledande 
frågeställningen som syftar till att skapa en förståelse för stadens som diskursiv 
konstruktion utifrån dess begreppsmässiga organisation och konstitutiva utsida.  
Kapitlet består av fyra delar och inleds med att ge en kontextualisering av 
Malmö och Hyllie som studiens empiriska fall. Därefter följer två avsnitt som 
utgör delen som avhandlar den postindustriella stadens diskursiva konstruktion 
som kretsar kring tanken om övergången till ett postindustriellt samhälle och 
hur detta formar villkoren för planeringen. I kapitlets tredje avsnitt Den 
postindustriella stadens konstitutiva utsida har stadskärneutveckling som 
diskursiv praktik analyseras utifrån hur det upprättas som ett behov i 
förhållande till den konstitutiva utsidan. Kapitlet avslutas med att ge en 
summering över hur stadskärneutveckling som diskursiv praktik kan förstås.  

I kapitel fyra Periferins postindustriella rekonstruktion ligger tyngdpunkten 
på studiens övergripande frågeställning som står i direkt relation till studiens 
syfte. Kapitlet består av två delar. I den första delen Periferin som rum för 
Malmös fortsatta omvandlingsprocess diskuteras hur Hyllie kan ses som en 
representant för hur periferins meningsskapande utgör föremål för en diskursiv 
strid. I kapitlets avslutande del Den postindustriella periferins rekonstruktion 
sammanfattas och diskuteras periferins postindustriella rekonstruktion med 
fokus på vad denna process får för konsekvenser för planeringen av staden. 

Kapitel fem Avslutande diskussion är en avslutande kommentar till studien, 
som dels ger en kort sammanfattning av några av studiens viktigaste slutsatser 
och som dels innehåller några övergripande reflektioner av studiens resultat och 
pekar ut några möjligheter till fortsatt forskning. 
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2. TEORI, METOD OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Den här studien vilar på en diskursanalytisk grund. Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips liknar den diskursanalytiska ansatsen vid en 
”paketlösning” (Winther Jørgensen & Phillips 2012: 10) vilken för med sig 
vissa grundläggande premisser: 

”för det första filosofiska (ontologiska och epistemologiska) 
premisser angående språkets roll i den sociala konstruktionen av 
världen; för det andra teoretiska modeller; för det tredje 
metodologiska riktlinjer för hur man griper sig an ett 
forskningsområde; och för det fjärde specifika tekniker för 
språkanalys” (Winther Jørgensen & Phillips 2012: 10). 

I en diskursanalytisk ansats är således de teoretiska och metodologiska 
antagandena nära sammanvävda (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 10). Det 
är av den anledningen som studiens teoretiska och metodologiska del redovisas 
i ett sammanhängande kapitel.  

Föreliggande kapitel inleds med att ge en ingång till studiens 
diskursanalytiska förhållningssätt genom att redogöra för några av de 
filosofiska premisser som varit grundläggande för genomförandet av denna 
studie. Därefter följer en genomgång av diskursteorin5 vilken fungerat som 
teoretisk ram för genomförandet av studien. Slutligen följer studiens konkreta 
tillvägagångssätt utifrån relevanta diskursteoretiska logiker och begrepp i 
relation till studiens syfte och problemställning. 

 

2.1 Socialkonstruktivism & Diskurs 

Vilka är då de filosofiska premisser som en diskursanalytiker måste acceptera? 
Diskursanalytiska perspektiv står här i nära förbindelse med den 
socialkonstruktivistiska uppfattningen om att den sociala verkligheten och dess 
mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd.  Detta 

5 Winther Jørgensen och Phillips presenterar det diskursanalytiska förhållningssättet som ett 
”paraplybegrepp” inom vilket det finns olika inriktningar; Diskursteori, Kritisk diskursanalys 
och Diskurspsykologi (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 12).  
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antagande ger sociala aktörer en aktiv roll i konstruktionen av den sociala 
verkligheten liksom att den sociala verkligheten befinner sig i ständig 
revidering (Bryman 2001: 33).  Vivien Burr förtydligar dessa tankar om vad 
man måste acceptera för att kunna kalla sig för socialkonstruktivist. För det 
första menar Burr att socialkonstruktivisten har en kritisk hållning till kunskap 
som tas för given (Burr 1995: 3). Eftersom att den sociala verkligheten är i 
ständig förändring kan den heller inte ses som en spegling av en ”färdig” eller 
”total” verklighet (Winther Jørgensen & Phillips 2012: 15). Våra observationer 
av världen kan därför inte ses som objektiva. Socialkonstruktivisten motsätter 
sig således den positivistiska idén om att världen kan förklaras enbart genom att 
observera den. Av den anledningen är det nödvändigt att ha en kritisk hållning 
mot hur värden framhålls att vara, genom att vara kritisk mot kunskap som tas 
för given (Burr 1995: 3). 

För det andra menar Burr att socialkonstruktivisten har ett historiskt och 
kulturellt medvetande. Den sociala verkligheten består av lager av kulturellt och 
historiskt avlagrad kunskap. I detta kulturella och historiska lager spelar språket 
en central roll genom att fungera som ett konstruktionsverktyg som producerar 
den sociala verkligheten. Detta medför att kunskap, kultur och språk står i nära 
förbindelse med varandra (Burr 1995: 3f). Eftersom att världen inte kan 
förklaras i objektiva termer och på grund av att kunskap alltid är en produkt av 
ett historisk och kulturellt medvetande menar Burr att det tredje antagandet 
bygger på en förståelse för hur kunskap upprätthålls och produceras genom 
sociala processer. Det är genom den dagliga interaktionen mellan människor 
som våra egna versioner av kunskap produceras. Av den anledningen är all 
form av social interaktion, och i synnerhet språket intressant för 
socialkonstruktivister. Det som betraktas som en ”sanning” är således inte en 
produkt av objektiva observationer utan ett resultat av sociala processer mellan 
människor (Ibid: 4). 

För det fjärde menar Burr att kunskap och social handling hör ihop. 
Eftersom kunskap om den sociala världen produceras genom den dagliga 
interaktionen mellan människor produceras därför många olika sociala 
konstruktioner av den sociala verkligheten. Men även om det finns många olika 
sociala konstruktioner av den sociala verkligheten så innehåller dessa mönster 
av socialt handlande (Burr 1995: 5). Detta medför att språket inte bara är en 
kanal varigenom information eller fakta om världen kommuniceras; utan 
språket ses snarare som en ”maskin” som konstituerar den sociala världen vilket 
i sin tur innesluter vissa former av handlande och utesluter andra (Winther 
Jørgensen & Phillips 2012: 16; Burr 1995: 5).   
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Socialkonstruktivisten motsätter sig således tanken om en objektiv verkligheten 
oberoende av tanken. Detta gör att socialkonstruktivisten är antirealistisk 
eftersom att man förnekar att kunskap är en objektiv beskrivning av en 
utomstående verklighet. Vi föds in i en värld där kategorier används för att ge 
mening till världen, kategorier vilka i sin tur förmedlas genom språket. 
Eftersom all kunskap präglas av en kulturell och historisk relativism, följer en 
problematisk syn på ”sanning” eftersom all kunskap om den sociala världen är 
ett resultat av en kulturell och historiska relativism (Burr 1995: 6f). Kunskap 
om den sociala världen ska således inte betraktas som något som människor har, 
utan snarare som något som människor tillsammans skapar (Ibid: 8). 
Socialkonstruktivismen kan även beskrivas som antiessentialistisk; att den 
sociala världen konstrueras socialt betyder att dess karaktär inte är bestämd av 
yttre förhållanden eller är given på förhand (Winther-Jørgensen & Phillips 
2012: 12). Eftersom den sociala världen är en produkt av socialt handlande kan 
den således inte ses som bärare av en ”inre essens” eller objektiva karaktärsdrag 
(Burr 1995: 5).  

 

Diskurs 

Om man då accepterar socialkonstruktivismens grundläggande premisser om 
hur språket har en avgörande betydelse för konstruktionen och förståelsen av 
den sociala verkligheten är begreppet diskurs centralt. Winther Jørgensen och 
Phillips beskriver en diskurs som: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2012: 7). 
Utövande av diskurs – diskursiv praktik – är det sociala handlande som formar 
den sociala världen (Ibid: 25f). Diskurser betraktas således inte som någonting 
som ”flyger omkring” i våra mentala föreställningar utan ger, genom den 
diskursiva praktiken, mening och betydelse både till den sociala och fysiska 
världen (Ibid: 15). Diskursanalytikerns uppgift är här inte att klarlägga en 
objektiv verklighet, utan att undersöka hur vi skapar verkligheten så att den blir 
en objektiv och självklar omvärld (Ibid: 40).  

För att förstå hur diskurser formar verkligheten är det således betydande att 
studera dess diskursiva praktik, en praktik som står i nära förbindelse med makt. 
Makt är både det som skapar vår sociala omvärld och det som gör att omvärlden 
ser ut och kan omnämnas på vissa sätt medan andra möjligheter utesluts 
(Winther Jørgensen & Phillips 2012: 20). En diskurs får således sitt 
meningsskapande, genom strävan om att skapa sanningar, där det som anses 
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vara sant ges en maktposition över det som anses vara falsk (Ibid).  Vad som 
betraktas som sant kan således ses som att vissa betydelsefixeringar av 
diskursens meningsskapande blivit så konventionaliserade att vi uppfattar dem 
som naturliga (Ibid: 32). Makten blir således det som är ytterst konstruerande 
för den sociala verkligheten genom att bygga upp sanningar om vad som är att 
betrakta som sant eller falskt (Ibid: 20) där diskursen är en reducering av 
betydelsemöjligheter vilka konstrueras parallellt som andra möjligheter utesluts 
(Ibid: 33).  

Att studera staden som diskurs, kan således vara en ingång till att synliggöra 
hur den diskursiva praktiken konstruerar och rekonstruerar den sociala 
verkligheten. Planeringen av staden bli således en materialisering av de 
diskurser och maktförhållanden som ligger till grund för planeringen (Loit 
2014: 27). Att studera utveckling av stadskärnans om en diskursiv praktik kan 
således ge en förståelse för hur denna diskursiva praktik genom att synliggöra 
dess regler och existensvillkor.  

I nästa avsnitt redogörs närmare för hur diskursbegreppet används inom 
diskursteorin, vilken fungerat som den här studiens teoretiska och 
metodologiska ramverk.  

 

 

2.2 Diskursteori  

I diskursteorin finns inget dialektiskt samspel mellan diskurs och någonting 
annat: diskursen är fullständigt konstituerande för vår värld (Winther-Jørgensen 
och Phillips 2012: 25f; Laclau & Mouffe 1985: 107). Genom diskursteorins 
utvidgade diskursbegrepp ses den diskursiva praktiken därför som formande av 
våra yttranden, handlingar och materiella verklighet (Winther Jørgensen & 
Phillips 2012: 20). Detta medför att text och tal, liksom fysiska objekt ses som 
beståndsdelar av en diskursiv helhet. Men om man menar att diskurser är 
fullständigt konstituerande för vår värld, både det sociala och det materiella, gör 
att man skulle kunna hävda att det, ur ett diskursteoretiskt perspektiv, inte finns 
någon materiell verklighet (Ibid: 42). Winther-Jørgensen och Phillips menar att 
detta är en missuppfattning om diskursteorin. Diskursteorin avvisar inte tanken 
på en materiell verklighet utan utgår från antagandet om att vårt tillträde till den 
materiella verkligheten alltid går genom diskurser. De fysiska objekten 
innehåller inte själva någon betydelse, det är något vi tillskriver dem (Ibid).  
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Den överordnade tankegången i diskursteorin är att sociala fenomen aldrig är 
färdiga eller totala (Winther Jørgensen & Phillips 2012: 31). Språket, samhälle 
och identitet är föränderliga att språkets struktur aldrig är helt fastställt är också 
samhälle och identitet föränderliga vilket för att betydelse aldrig slutligen kan 
fixeras. Detta ger plats för en ständig strid om definitioner av den sociala 
verkligheten - en strid vars utfall får sociala konsekvenser (Ibid: 40; 31). I den 
diskursiva striden om meningsskapande är begreppet nodalpunkt ett centralt 
diskursteoretiskt begrepp. Diskursen etableras genom att betydelse 
utkristalliseras kring några nodalpunkter (Laclau & Mouffe 1985: 112). 
Winther-Jørgensen beskriver en nodalpunkt som ett privilegierat tecken kring 
vilket andra tecknen ordnas och utifrån vilket de får sin betydelse (Winther-
Jørgensen & Phillips 2012: 33).  

Om nodalpunkter är de privilegierade tecken kring vilka en diskurs 
organiseras och som ger mening till andra tecken, är element begrepp som är 
mångtydiga. Elementens identitet förändras så snart man sätter det i relation till 
andra begrepp i en konkret artikulation (Winther-Jørgensen & Phillips 2012: 
34f). Utifrån diskursteorins utvidgade diskursbegrepp ses varje social handling 
som en artikulation som reproducerar eller ifrågasätter de gällande diskurserna 
(Ibid: 36). Artikulationer kan alltså förstås upprätta som tillfälliga fixeringar av 
betydelse varigenom de härskande diskurserna och därmed samhället 
reproduceras eller förändras genom att fixera elementens betydelse på bestämda 
sätt (Ibid: 43; 36).  

Vad som är att betrakta som sanning är ett utfall av en strid om 
meningsskapande, en strid som alltid konstrueras i relation till en ”utsida” 
(Laclau & Mouffe 1985: xviii). Eftersom att betydelse aldrig slutligen kan 
fixeras inom diskursteorin kan elementen aldrig ses som fixerade begrepp (Ibid: 
110). Ur detta perspektiv förs alltid en kamp om hur diskursen ska se ut genom 
vilken betydelse som de enskilda tecknen ska tillskrivas (Winther-Jørgensen & 
Phillips 2012: 36). I diskursteorin är således den diskursiva striden om 
meningsskapande central och kan förstås som en strid mellan alternativa sätt att 
förstå och beskriva den sociala världen på. Dessa alternativa ingångar till 
diskursen tillhör det som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe benämner som det 
diskursiva fältet eller den konstitutiva utsidan (Laclau & Mouffe 1985: xviii). 
Winther Jørgensen och Phillips beskriver den konstitutiva utsidan, utifrån en 
tolkning av Laclau och Mouffes diskursteori, som en reservoar av 
betydelsefixeringar som tecken6  har haft eller har i andra diskurser, men som 

6 ”Tecken” har i denna studie använts som de begrepp som organiserar den specifika 
diskursen. 



Centrum i periferin 

20

ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet (Winther-Jørgensen 
& Phillips 2012: 34). För att en diskurs ska bli meningsfull sker således en strid 
om att slå fast tecknens betydelse genom att placera dem i bestämda 
förhållanden till andra tecken (Ibid: 32f). I diskursens strävan efter fixering av 
betydelse sker således en kamp mellan diskursens insida och den konstitutiva 
utsidan. En diskurs konstituerar sig således alltid i förhållande till det som den 
utesluter, i förhållande till dess konstitutiva utsida (Ibid: 34). 

Begreppet politik ska i det diskursteoretiska perspektivet inte snävt förstås 
som till exempel partipolitik utan är tvärtom ett brett begrepp som hänvisar till 
att vi hela tiden konstituerar det sociala på vissa bestämda sätt som utesluter 
andra. Att forma samhället på ett bestämt sätt och därmed utesluta andra 
möjliga sätt är det som ur ett diskursteoretiskt perspektiv uppfattas som politik 
(Winther Jørgensen & Phillips 2012: 43). Mellan ”objektivitet” och ”det 
politiska” finns begreppet hegemoni. Vägen från politisk konflikt till 
objektivitet går via hegemoniska interventioner, där alternativa 
verklighetsuppfattningar undertrycks och en bestämd världsuppfattning framstår 
som den naturliga (Ibid: 44). Laclau & Mouffe menar att politik som präglas av 
en hegemonisk diskurs reduceras från höger- eller vänsterpolitik till att handla 
om vad som är ”bra” eller ”dålig” politik (Laclau & Mouffe 1985: xvi). 
Etableras till exempel konsensus om stadskärnan som något allmängiltigt gott i 
planeringen så får det konsekvenser i form av specifika åtgärder om olika 
strategier för att utvidga stadskärnan. Detta gör att en diskurs är ett försök att 
skapa entydighet; alla de möjligheter som diskursen därmed utesluter är det 
diskursiva fältet (Winther-Jørgensen & Phillips 2012: 34). Genom att se på 
vilka möjligheter som stängs ute kan således en förståelse för vilka sociala 
konsekvenser som följer av diskursiva struktureringar av det sociala (Ibid: 45).  

Diskusteorin medför här en antiessentialistisk ingång till både den sociala 
och materiella verkligheten. Staden är således inte ett resultat av en inneboende 
essens eller som bärare av en absolut identitet. Staden upprättas snarare 
relationellt, i relation till det som befinner sig i relation till den konstitutiva 
utsidan, snarare än av dess inneboende egenskaper. Staden blir ur ett 
diskursteoretiskt perspektiv därför ett resultat av städigt skiftande och stridande 
meningsskapande relationer (Fredriksson 2014: 38; 121). Det innebär en syn på 
rummet utan en bestämd funktion och mening; stadskärnan är inte ett naturligt 
centrum och mittpunkt och dess periferi är inte periferi på grund av en yttre 
existerande verklighet eller ett resultat av ”evolutionär” utveckling (Ibid: 37).  
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2.3 Fall & Tillvägagångssätt 

Diskursteorins utvidgade diskursbegrepp medför att i princip alla sociala 
fenomen kan analyseras med diskursanalytiska redskap. Likaså medför det 
utvidgade diskursbegreppet att det diskursiva meningsskapandet i denna studie 
inte betraktas som någonting skiljt från verkligheten, utan som en produktion av 
verkligheten. Genom att studera staden som diskurs ges således en möjlighet att 
synliggöra diskursens organisation och den sociala praktik som omgärdar den. 
Den här studien utgår således från den postindustriella staden som diskurs och 
inte olika diskurser om den postindustriella staden.  

Malmö & Hyllie som fall 

Hyllie som empiriskt fall är relevant att studera i relation till studiens syfte och 
problemformulering ur i huvudsak tre olika anledningar. För det första har 
Hyllie sedan mitten av 1960-talet varit föremål för stadsutvecklingsdiskussioner 
i Malmö. Under 1960-talet skulle Hyllie ges rollen som stadsdelscentrum i 
Malmö med syftet att avlasta Malmös stadskärna med centrumfunktioner. 
Ekonomiska problem och avbefolkning av Malmö kom att slå hårt mot staden 
under 1970-och 1980-talet vilket gjorde att Hyllies utveckling kom att gå i stå 
(Malmö stad år saknas: 97). Att Hyllie idag återigen utgör fokus för planeringen 
för att bli ett andra centrum i Malmö är därför intressant att studera för att ge en 
förståelse för Hyllies förändrade meningsskapande i planeringen av Malmö.  

För det andra är utbyggnaden av Hyllie intressant i det avseendet att Hyllie 
som ett perifert område lyfts fram som en tillgång för Malmö. Hyllie utgörs av 
ett slätt- och odlingslandskap med en av Sveriges bördigaste åkermarker. 
Efterson att Hyllie uppförs på högklassig jordbruksmark kan Hyllie således ses 
som ett område där urbana och rurala karaktärsdrag möts. Detta gör det 
intressant att studera hur periferin konstrueras och utgör föremål för en 
diskursiv kamp om periferins meningsskapande i planeringen av staden med 
Hyllie som fall.  

För det tredje är Hyllies historia som tilltänkt miljonprogramsområde 
relevant att studera i relation till konstruktionen av diskursens konstitutiva 

7 Detta material från Malmö stad saknar årtal och refereras som ”år saknas”. Materialet 
finns tillgängligt på: 
http://www.malmo.se/download/18.af27481124e354c8f1800041766/1383646982295/ÖSIM.p
df  
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utsida. Även om inte Hyllie kom att byggas enligt de initiala planerna vittnar de 
angränsande områdena Holma och Kroksbäck om hur Hyllie skulle kunnat ha 
utvecklas. Likaså tillskrivs Hyllie rollen som en integrerande struktur som ska 
sammanlänka Holma och Kroksbäck med resten av Malmö. Det är därför även 
relevant att studera Hyllies förändrade meningsskapande som 
integrationsprojekt i Malmö. 

Värt att poängtera här är att syftet inte har varit att göra en utvärdering av 
Hyllies omvandlingsprocess eller att kritisera enskilda beslut från vare sig 
tjänstemän eller politiker som arbetat med omvandlingen av Hyllie. Utan fokus 
har legat på att förstå hur periferin utgör föremål för stadskärneutveckling som 
diskursiv praktik och vad detta får för konsekvenser för planeringen av staden. 

Material och urval 

I en diskursanalytisk undersökning handlar det alltså i första hand inte om att 
sortera utsagor om världen i dem som är riktiga och dem som är felaktiga. 
Däremot ska man arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att 
undersöka vilka mönster som finns i utsagorna – och vilka sociala konsekvenser 
som olika diskursiva framställningar av verkligheten får (Winther Jørgensen 
och Phillips 2012: 28). Diskursiva versioner av samhället kan förekomma i ett 
brett spektrum av språkligt och icke-språkligt material (Howarth 2007: 18) 
vilket gör att alla språk-, bild- och textbaserade metoder är relevanta för en 
diskursanalys (Rose 2012 s. 197).  

Av det material som varit aktuellt för analys har inledningsvis en bedömning 
gjorts av materialets relevans i relation till studiens syfte. Det har inneburit att 
en del material, efter en första genomläsning, kom att läggas åt sidan. Detta 
rörde sig till stor del om dokument gällande detaljerad stadsgestaltning eller 
dokument med tekniska perspektiv för miljöeffektivisering. Det material som 
däremot har undersökts är av sådan karaktär att det har anknytning till 
planeringen av Malmö och utbyggnaden av Hyllie som kommunalt 
planeringsprojekt. Undersökningen av det empiriska materialet har inneburit en 
kvalitativ bearbetning av olika former av planeringsmaterial så som; text-, bild 
och kartmaterial.  

En första utgångspunkt för urvalet av material var att se till kommunala 
planeringsdokument så som Malmös aktuella översiktsplan; Översiktsplan för 
Malmö (Malmö stad 2014c) vilken i stora drag tar utgångspunkt i Malmös 
omvandlingsprocess från industristad till en framtidsinriktad stad och hur 
omvandlingsprocessen format villkoren för Malmös planering. Även Malmös 
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tidigare gällande översiktsplan (Malmö stad 2000; 2005b) har använts i 
analysen för att kontextualisera utbyggnaden av Hyllie ur ett längre 
tidsperspektiv med avsikten att visa hur strukturella samhällsförändringar 
påverkat planeringsstrategier. Översiktplan för södra Hyllie (Malmö stad 
2014a) har varit tongivande för den empiriska analysen. Den fördjupade 
översiktplanen för Hyllie har ett brett anslag med avsikt att utgöra en grund för 
framtida arbete. Tongivande drag är hur det perifera läget gällande närhet till 
Söderslätt ska utnyttjas som en tillgång för hela Malmös utveckling.  

Till översiktsplanen för Malmö och Södra Hyllie finns en rad relaterade 
dokument framtagna av Malmö stad som berör utvecklingen av Hyllie och 
Malmö så som; en kulturhistorisk utredning gjord för Kockums gamla 
varvsområde (Lund et al 2007); Dialog-pm om Hyllie och Malmö angående 
hållbarhet och förtätning i Malmö8 (Malmö stad: 2009; 2004a; 2010 ); om 
social hållbarhet utifrån ett folkhälsoperspektiv (Stigendal et al. 2013). Vidare 
har Malmö stads nyhetsbrev där pågående planeringsprojekt i Malmö 
presenteras för kommunens invånare (Malmö stad 2014b; 2014e) använts för 
den empiriska analysen liksom planprogram för Kockums gamla varvsområde 
(Malmö stad 2011). 

Dokument om omvandlingen av Hyllie återfinns även hos andra aktörer än 
Malmö stad. Bland annat har material från Region Skåne (2012) använts med 
utgångspunkt hur Region Skåne kans es som en tongivande producent av 
planeringsunderlag för Malmö stad.  På hemsidan Hållbar stad ges olika 
exempel på projekt inom hållbar stadsutveckling. Bakom hemsidan står 
Arkitektur- och designcentrum som verkar genom bidrag av Delegationen för 
hållbara städer och stöd av Naturvårdsverket9. Likaså har olika typer av 
marknadsföringsmaterial, turistinformation och tidningsartiklar varit aktuella 
för analys. Dokumentet En plats i världen (2012) ges ut av Samsyn Hyllie vilka 
består av Malmö stad och andra aktörer som utvecklar Hyllie centrumområde; 
privata och kommunala fastighetsbolag; Energiaktörer, Byggaktörer med flera. 
Materialet som studerats har således olika längd och karaktär. Skillnader i 
materialets bakgrund eller utformning har dock inte haft någon större betydelse 
för hur det behandlats i analysen. Utan fokus har legat på att begränsa materialet 
till fallet. Inom ramen för studien har det heller inte gjorts några intervjuer eller 
deltagande observationer. Analysen av det empiriska materialet har utgått från 
material som finns tillgängligt att tillgå för allmänheten. Detta innebär givetvis 

8 Dialog - Pm är avsedda som diskussionsunderlag och kan behandla en fråga som väntas 
få stor betydelse för Malmös långsiktiga utveckling.  
9 Delegationen för hållbara städer tillsattes av regeringen för perioden 2008-2010 för att 
genomföra olika åtgärder som bidar till förbättrade förutsättningar för utveckling av 
hållbara städer. 
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en avgränsning för studien vilket gör att bilden av periferins diskursiva 
konstruktion blir begränsad. Dock finns ingen ambition att ge en heltäckande 
bild av Hyllies omvandlingsprocess då detta varken ses som möjligt eller 
önskvärt utifrån studiens diskursanalytiska förhållningssätt.  

Det kan vara svårt att veta när man ska sluta sin insamlingsprocess av 
analysmaterial och det blir i slutändan upp till forskarens egen känsla att avgöra 
när man har nog med material (Rose 2012: 199). För den här studien avslutades 
insamlingsprocessen när det uppstod en så kallad empirisk mättnad (Bryman 
2001: 314) alltså när samma begrepp och resonemang började dyka upp i olika 
sammanhang. Det är dock viktigt att vara medveten om att det alltid är 
någonting som utesluts, att det aldrig går att få med hela diskursen då den 
ständigt omformas, även av forskaren själv. Det är därför även viktigt att 
understryka det subjektiva tolkningsföreträdet i diskursanalytiska studier.  

 

Analytiska redskap & tillvägagångssätt  

Hur kan man då gå tillväga för att närma sig det empiriska materialet utifrån 
studiens syfte? I anslutning till diskursbegreppet utvecklar diskursteorin flera 
begrepp vilka kan användas för att förstå och beskriva hur den specifika 
diskursen strävar efter fixering av betydelse.  

För att skapa en inledande förståelse för Malmö och Hyllie närmades det 
empiriska materialet inledningsvis med fokus på; Vilka mål/ utmaningar finns 
formulerade för utvecklingen av Malmö/ Hyllie? Vilken roll ges utbyggnaden 
av Hyllie för Malmös utveckling? Vilka strategier används för att uppnå 
formulerade mål? Samt hur hanteras formulerade utmaningar? Efter denna 
första ingång till det empiriska materialet analyserades det utifrån ett antal 
analytiska ingångar vilka tar utgångspunkt i studiens teoretiska och 
metodologiska ramverk och frågeställningar (se kap 1: 11).  

Studiens frågeställningar har tillkommit under arbetets gång och har fungerat 
som analytisk ledstång för att hålla studien till syftet och för att se till att de 
relevanta analyser, för syftet, görs. För att besvara studiens frågeställning: Hur 
kan behov om stadskärneutveckling förstås diskursivt? Var det primärt 
angeläget att fokusera på den postindustriella staden som diskurs och för 
stadskärneutveckling som diskursiv praktik, alltså själva utövandet av 
diskursen. I detta analytiska steg var begreppen nodalpunkter och element 
användbara analytiska verktyg. Genom att söka efter diskursens nodalpunkter 
och element skapades en förståelse för vilka centrala nodalpunkter som 



Centrum i periferin 

25

diskursen organiserades kring och hur dessa gav mening till elementen. På så 
vis kunde en förståelse skapas för diskursens konstruktion och hur utveckling 
av stadskärnan ges betydelse i Malmös planering. Värt att poängtera är att 
nodalpunkter inte alltid går att likställa med begrepp som är vanligt 
förekommande i materialet eller vad man i materialet räknar upp som centrala 
utgångspunkter, utan måste förstås utifrån en bred inläsning av det empiriska 
materialet och en parallell undersökning av vilka element nodalpunkterna ger 
mening till.  

Utifrån diskursteorins antiessetialistiska ingång till både den sociala och 
materiella verkligheten ses staden som ett resultat av stridande 
betydelsefixeringar av rummets meningsskapande. Begreppet ekvivalenskedja 
används i diskursteorin i samband med identitet och gruppbildning där 
subjektets identitet alltid ses som relationellt organiserad utifrån hur 
etableringen av en identitet förutsätter en skillnad (se Laclau & Mouffe 1985: 
106; Winther Jørgensen & Phillips 2012: 50). Winther Jørgensen och Phillips 
talar här om identitetens nodalpunkter (identitetsbärande nodalpunkt) vilket till 
exempel kan vara ”man” som den specifika diskursen försöker att ge mening till 
genom att knyta ihop identiteters nodalpunkter i ekvivalenskedjor som etablerar 
identiteten för ”man” relationellt. ”Den diskursiva konstruktionen av ’man’ 
anger vad ’man’ liknar och vad ’man’ skiljer sig från” (Winther Jørgensen & 
Phillips 2012: 50). I diskursiva identitetsbildningar utesluts således ’den andre’ 
i förhållande till vilken man identifierar sig (Ibid: 52).  

I denna studie har begreppet ekvivalenskedja överförts till att undersöka hur 
stadens rumsliga meningsskapande konstrueras. Den postindustriella staden 
som diskurs organiseras kring ett antal nodalpunkter vilka ger mening till 
element. Nodalpunkterna och elementen konstruerar på så vis en sammanhållen 
diskursiv insida där den specifika verklighetsuppfattningen som diskursen 
konstruerar framstår som naturlig. Detta gör diskursen genom en hegemonisk 
intervention; genom att undertrycka alternativa verklighetsuppfattningar 
konstrueras en sammanhållen diskursiv insida, men denna insida förutsätter en 
utsida för att ges mening. Diskursens konstitutiva utsida; de betydelsefixeringar 
som den specifika diskursen utesluter, kan således förstås upprättade som, och i 
relation till, diskursens identitetsbärande nodalpunkter. Diskursens 
nodalpunkter har därför analyserats utifrån hur de ger mening till diskursens 
element men även hur vissa av dessa nodalpunkter kan förstås som identitetens 
nodalpunkter genom att analysera hur de får sitt meningsskapande genom att 
dels sättas i relation till varandra på specifika sätt men även hur deras etablering 
konstruerar en utsida. Diskursen får således sin specifika betydelse genom att 
skilja sig från det som diskursen utesluter. Genom att sätta diskursens 
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identitetsbärande nodalpunkter i relation till varandra genom en 
ekvivalenskedja, har således diskursens meningsskapande undersökt utifrån hur 
etableringen av en skillnad skapar ett rumsligt meningsskapande. Att skapa en 
förståelse för diskursens konstitutiva utsida var centralt för att förstå 
stadskärneutveckling som diskursiv praktik och vad det ges för mening i 
diskursen om den postindustriella staden. Angeläget att poängtera här är att den 
konstitutiva utsidan inte alltid går att finna som en uttalad motbild inom den 
givna diskursen, utan måste förstås utifrån diskursens organiserande begrepp. 

För att besvara studiens andra frågeställning, vilken står i direkt relation till 
studiens syfte: hur konstrueras periferin som rum för stadskärneutveckling och 
vad får det för konsekvenser för planeringen av staden? var det först och främst 
angeläget att analysera periferin som föremål för en diskursiv kamp om 
periferins meningsskapande. Eftersom att vårt tillträde till verkligenheten alltid, 
enligt diskursteorin, går genom diskurser kan detta ses gällande för hur vi 
förstår och talar om periferin. Periferin har därför analyserats som föremål för 
en diskursiv strid och periferins meningsskapande, om vad som är att betrakta 
som ’rätt’ eller ’fel’ planering av staden. I den diskursiva kampen kan den 
diskursiva insidan ses försöka göra anspråk på att fixera den konstitutiva 
utsidans mångtydighet. Detta sker genom, ett ytterligare användbart begrepp, 
artikulation. Liksom det, enligt diskursteorin, inte finns någon utomdiskursiv 
mening ses alla sociala handlingar som artikulationer; de är meningsfulla och 
meningsskapande praktiker som konstruerar och rekonstruerar diskurser. För att 
studera periferins rekonstruktion, som föremål för en diskursiv strid om 
meningsskapande, var det därför angeläget att analysera periferin som en 
identitetens nodalpunkt vilken skänker mening till diskursen om den 
postindustriella staden genom att upprättas relationellt i förhållande till vad som 
diskursens insida. Att således studera de diskursiva artikulationer som hela 
tiden konstruerar och rekonstruerar diskursens meningsskapande kan därför ses 
som en process som syftar till att rekonstruera periferins meningsskapande. 
Artikulation är på så vis även ett begrepp som kan fånga förändring av den 
specifika diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2012: 35).  

Genom att analysera periferin som en identitetens nodalpunkt vars 
meningsskapande konstrueras genom att skilja sig från diskursens insida, 
analyseras därför periferin som föremål för en diskursiv kamp om periferins 
meningsskapande. Detta genom att analysera hur begreppet sätts i relation till 
konkreta artikulationer. På grund av att artikulationer är konkreta handlingar får 
de även konkreta konsekvenser vilket även möjliggjorde att studera hur denna 
rekonstruktion av periferin får konsekvenser för planeringen av staden.  
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Forskarrollen 

Om man accepterar att verkligheten är socialt konstruerad, där sanningar är 
diskursiva effekter, hur ska man då som forskare förhålla sig till denna 
”sanning” man som forskare producerar? (Winther-Jørgensen och Phillips 2012: 
29). Att diskursanalysen är anti-realistisk medför här ett avståndstagande från 
uppfattningen att forskare kan komma fram till någon privilegierad redogörelse 
för de aspekter av verkligheten som studeras (Bryman 2001: 347). Eftersom 
man som forskare ofta själv är del av den kultur man undersöker, delar man 
också många av de självklarheter man är ute efter att analysera. Problemet med 
forskarens roll – reflexivitetsproblematiken – är ett problem som är inbyggt i 
alla socialkonstruktivistiska angreppssätt. Denna problematik hanteras olika 
inom de olika diskursteoretiska förhållningssätten. Inom diskurspsykologin 
försöker man förställa sig forskarens roll genom reflexivitet (Winther-Jørgensen 
och Phillips 2012: 29) vilket handlar om att ha en insikt om den viktiga roll som 
forskaren har vid konstruktionen av kunskap (Rose 2012: 222). I denna studie 
har således överväganden om reflexivitet varit centrala genom ett ”främmande” 
förhållningssätt inför materialet. Av den anledningen är det även betydande att 
understryka att resultatet av denna studie är en subjektiv tolkning av den 
studerade verkligheten (Bryman 2001: 25) och inte ett försök att avslöja en 
bakomliggande sanning. I slutändan faller tolkningsföreträdet för studien till 
läsaren. Analysen som presenteras i denna studie är således en subjektiv 
tolkning av den specifika diskursen och det är upp till läsaren att avgöra hur 
denna tolkning ska användas och vilken betydelse den ska ges. 
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3. STADSKÄRNEUTVECKLING 
SOM DISKURSIV PRAKTIK 

Hur kan man då förstå stadskärneutveckling som diskursiv praktik? För att 
svara på denna fråga är det centralt att utgå från tanken om att samhället 
befinner sig i en pågående omvandlingsprocess, där industrisamhället övergår i 
ett postindustriellt samhälle. Mot denna bakgrund diskuteras i detta kapitel den 
postindustriella staden som diskurs; som ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen där utveckling av stadskärnan utgör den sociala praktik som formar den 
sociala och materiella verkligheten.  

I det inledande kapitelavsnittet ges en kontextualisering av Malmö och 
Hyllie och den omvandlingsprocess som präglat Malmö under de senaste åren. 
Utifrån studiens grundläggande socialkonstruktivistiska ansats har ambitionen 
inte varit att försöka ge en heltäckande eller neutral beskrivning av Malmö 
förutsättningar. Utifrån detta antagande ges därför olika exempel på perspektiv 
utifrån vilka Malmö kan beskrivas. Detta introducerande avsnitt till fallet som 
utgörs av Malmös planering av utbyggnadsområdet Hyllie, syftar således till att 
ge några olika bakgrundsbilder av Malmös omvandlingsprocess från 
industristad till postindustriell stad samt en bild av hur Hyllie kan förstås i 
denna omvandlingsprocess.  

I de därpå följande avsnitten presenteras analysen av det empiriska 
materialet. Mot bakgrund av tanken om övergången till ett postindustriellt 
samhälle diskuteras synen på hur staden idag befinner sig i en 
konkurrenssituation där stadskärnan framhålls som ett konkurrensmedel i denna 
konkurrens. Därefter diskuteras den postindustriella stadens konstitutiva utsida 
mot vilken behovet om stadskärneutveckling konstrueras. Avsnittet varvas med 
teoretiskt och empiriskt material för att sätta diskursen i en bredare kontext.  
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3.1 Malmö & Hyllie: en kontextualisering   

När Malmö stad ger en allmän beskrivning av kommunen, framhålls Malmös 
centrala läge i Öresundsregionen, med närheten till Köpenhamn och Europa 
(Malmö stad 2014c s. 15). I hela Öresundsregionen bodde vid årsskiftet 
2013/2014 3 800 000 personer och 1 274 000 personer i hela Skåne. Malmö är 
Skånes största kommun med 317 930 invånare vilket gör Malmö till Sveriges 
tredje största kommun efter Göteborg och Stockholm. Malmö är indelat i fem 
stadsområden; Norr, Innerstaden, Väster, Söder och Öster (Malmö stad 
2014d)10. Malmös läge i Sydvästra Skåne medför att kommunen omgärdas av 
en av Sveriges bördigaste jordbruksmarker (Malmö stad och Lunds kommun 
2013 s. 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 

10 Före den 1 juli 2013 var Malmö indelat i tio stadsdelsområden; Centrum, Hyllie, Fosie, 
Rosengård, Limhamn – Bunkeflo, Husie, Södra innerstaden, Kirseberg, Västra innerstaden 
och Oxie. 

Malmös och Hyllies läge i Öresundsregionen (Malmö stad 2009: 16). 
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Centralt i beskrivningar om Malmö är hur staden genomgått en 
omvandlingsprocess från industristad till postindustriell stad (Malmö stad 2014c 
s. 16). Industrialiseringen av Malmö inleddes vid 1800-talets mitt och vid 
sekelskiftet var Malmö var tillsammans med Norrköping Sveriges ledande 
industristad11. Under 1960-talet dominerades Malmös stadsbild av 
varvsnäringen (Sernhede och Johansson 2006: 33f) med Kockumsvarvet som 
största arbetsgivare med som mest 6000 anställda 1962 (Lund et al 2007: 14). 
När världsmarknaden i samband med oljekrisen drabbades av en nedgång, 
drogs även Malmö med i raset. Under 1970-talet berördes Kockums med full 
kraft och varvet kom att läggas ned 1986 (Sernhede och Johansson 2006: 34). 
Detta kom att innebära startskottet på ekonomiskt svåra tider för Malmö. Under 
1990- talet präglades Malmö av en långkonjunktur och nästan 25 % av Malmös 
arbetstillfällen försvann (Ibid: 35).  

Idag beskriver Malmö stad hur staden haft en positiv utveckling under den 
senaste 15-årsperioden (Malmö stad 2014c: 16). Under 1990-talet fattades en 
rad politiska beslut med syfte att vända Malmös negativa utveckling. Centrala 
politiska beslut för att vända denna utveckling var byggandet av Öresundsbron, 
Malmö Högskola, omvandlingen av Kockums gamla varvsområde med Västra 
Hamnen, Bo01 och Varvsstaden. Dessa beslut lade stor vikt vid hur 
världsomspännande ekonomiska strukturerna medför ett behov om anpassning 
till ett nytt samhällsklimat där det var och är betydande att göra Malmö till en 
plats för kunskap och upplevelser (Ibid). Idag profilerar sig Malmö inom hållbar 
utveckling och som en plats för kunskapsintensiva näringar så som forskning, 
utbildning och entreprenörsanda (Ibid: 17f). Malmös omvandlingsprocess har 
uppmärksammats som en ”framgångssaga”. År 2009 utsågs Malmö till ”Årets 
tillväxtkommun”, en utmärkelse som delades ut av den då sittande 
näringsministern Maud Olofsson på uppdrag av analysföretaget Eurofuturer och 
”Arena för tillväxt”. Anledningen till att priset gick till Malmö beskrivs som att 
kommunföreträdare gjort staden till en ”attraktiv knutpunkt i 
Öresundsregionen”, och att man ”vågar utmana och sticka ut för att sätta 
varumärket Malmö på kartan” (Arena för tillväxt; Dannestam 2009 s. 274). 

Hyllie utgörs tidigare av mark som tidigare var jordbruksmark. Området 
angränsar i söder mot Söderslätt och i norr mot miljonprogramsområdena 
Holma och Kroksbäck. Kroksbäck och Holma uppfördes som ett av Malmös 
första respektive sista miljonprogramsområden. Socioekonomisk präglas 
Kroksbäck och Holma av en låg genomsnittsålder samt en stor andel personer 

11 Basen för denna näring var framförallt tekoföretagen. Bland de ledande företagen fanns 
Malmö skofabrik, Malmö läderfabrik, Malmö Mekaniska Tricotfabrik (MMT) och 
Manufakturaktiebolaget (MAB) (Sernhede & Johansson 2006 s. 33). 
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med utländsk bakgrund, 72- respektive 78 procent jämfört med 38 procent i 
Malmö som genomsnitt (Malmö stad 2009: 10). Likaså är andelen med 
eftergymnasial utbildning i Holma och Kroksbäck lägre än genomsnittet i 
Malmö (Ibid: 11).  

Hyllie har länge funnits med i Malmös planer på utbyggnadsområden.  
Redan 1966 i Malmös första generalplan, diskuterades en utbyggnadsriktning 
söderut mot Hyllie (Malmö stad 2004: 20). Hyllie skulle då få rollen som ett 
överordnat centrum till Malmös då fem stadsdelsområden12. Den initiala 
planeringen av Hyllie som stadsdelscentrum skedde under en tid då Malmö 
hade en positiv befolkningstillväxt under Malmös industriella glansdagar13. 
Under 1960-talet planerades Hyllie utifrån dåtidens bostadspolitiska mål om att 
säkerställa goda bostäder till den ökade befolkningen genom det så kallade 
miljonprogrammet, som var ett nationellt bostadsprogram med målet att bygga 
en miljon bostäder mellan 1965 och 1974 (Ibid: 20).  

Liksom i många andra svenska städer har miljonprogrammet har satt sin 
prägel på Malmö. År 1965 lanserades miljonprogrammet och i samma veva revs 
många äldre områden i innerstaden för att ersattas med bostadsrätter och 
moderna bostäder (Sernhede och Johansson 2006: 34). På grund av Malmös 
befolkningsminskning från mitten av 1970-talet och nedläggningen av 
Kockumsvarvet kom utbyggnaden av Hyllie att avstanna (Malmö stad år 
saknas: 2). I Malmö, liksom i många andra svenska städer, uppstod tidigt ett 
missnöje med miljonprogrammets flerbostadsområden, ett missnöje som snart 
resulterade i en utflyttning till kranskommuner och nybyggda villaområden i 
stadens utkanter (Baeten 2012 s. 28). Detta genererade en omstrukturering av 
boende; å ena sidan skapades fattiga förortsområden, å andra sidan flyttade 
medelklassen till nyrenoverade lägenheter i centrum eller till kranskommunerna 
(Sernhede och Johansson 2006: 34). Under 1990-talet ökade arbetslösheten i 
Malmö liksom andelen flyktingar varav många kom att bosätta sig i de gamla 
miljonprogramsområdena (Ibid: 36).  

12 I Malmös generalplan från 1966 skulle Hyllie utgöra ett av fem distriktcentrum som skulle 
avlasta cityområdet. I generalplanen från 1980 vidareutvecklades decentraliseringen 
delades till tio stadsdelsområden varav sju kom att förverkligas (Malmö stad år saknas: 2).  
 
13 Redan på 1950-talet fanns en debatt om brobyggande. Detta var ett svar på den 
expansionistiska tiden, när alla kurvor pekade uppåt. Sverige hade i princip godkänt 
avtalet med beslutet försinkades av en ekonomisk kris i Danmark (Sernhede & Johansson 
2006 s. 36). 
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Hyllies läge I Malmö. 
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Hyllie läge i förhållande till Kroksbäck och Holma. I nedre delen av bilden syns Norra delen av Hyllie 
utbyggnadsområde (Bild: Malmö stad 2009:4). 
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Att Hyllie återigen utgör föremål för planeringen i Malmö beskrivs av Malmö 
stad som ett utfall av Hyllies centrala läge i Köpenhamns – Malmöregionen.  
Byggandet av Öresundsbron är således det som framhålls som den avgörande 
faktorn för att Hyllie återigen blev aktuellt för planeringen. Idag, liksom under 
1960- talet syftar Hyllie till att få en centrumfunktion i Malmö och som ska 
bidra till att skapa en ”sammanhängande stadsväv” med plats för cirka 8000 
bostäder. Hyllie ges här rollen som integrationsprojekt där syftet är att koppla 
samman fysiskt segregerade områden och vara en målpunkt i regionen (Malmö 
stad 2014a: 51; 2010b: 16ff).  

Idag är den norra delen av Hyllie till stor del utbyggd med ett stationstorg 
med en underjordisk tågstation där Citytunneln förbinder Malmö med 
Köpenhamn. I anslutning till stationstorget finns ett köpcentrum14, arena, 
mässhall och bostäder. Likaså planeras ett högrest bostads-, kontors- och 
butiksbyggnad – Point Hyllie – som beskrivs som: ”ett spektakulärt landmärke 
för Hyllie” (Malmö stad 2010b: 15). Likaså planeras ett ”förstklassigt hotell 
med totalt 600 rum [...] med vy mot det skånska kulturlandskapet och utsikt 
över Öresund, ska fasaderna vara öppna med mycket glas” (Malmö stad 2014a 
förord; Malmö stad 2010b: 16). Planeringen av södra Hyllie sker med 
utgångspunkt i hur områdets läge beskrivs som perifert och samtidigt som en 
tillgång (Malmö stad 2014b: 18). Tongivande idéer för hur södra Hyllie ska 
planeras är hur Hyllies bördiga mark, som den nordligaste delen av Söderslätt, 
ska skapa förutsättningar för en grönskande stad och vara en global förebild för 
hållbar stadsutveckling (Malmö stad 2014a: 8-9).  

14 Emporia är Skandinaviens största köpcenter med 93 000 kvadratmeter och 200 butiker, 
caféer och restauranger och 3200 parkeringsplatser (alltimalmo 2015). 



Centrum i periferin 

35

 
Södra Hyllie är markerat inom den streckade linjen. Norr om området ses den uppförda 
delen av Hyllie med köpcentrum, mässa och arena som mörkmarkerade byggnadskroppar 
(Bild: Malmö stad 2014a: 10). 
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Malmö arena. (Bild: Malmö stad 2010b: 12) 

 

 
Hotellbyggnad invid Emporia köpcentrum (Bild: Malmö stad 2010b: 16). 
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Point Hyllie (Bild: Malmö stad 2010b: 15). 

Södra delen av Hyllie (Bild: Malmö stad 2014a: 13). 
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Det finns dock en mängd olika sätt att beskriva och förstå staden, som inte 
nödvändigtvis tar utgångspunkt i Malmös omvandlingsprocess som en 
”framgångssaga” som lyckats vända en negativ befolkningsutveckling. 
Parallellt och tillhörande denna utveckling finns även beskrivningar av Malmö 
som en allt mer tudelad och polariserad stad, präglad av socioekonomisk och 
etnisk segregation (Stigendal et al. 2013: 47). Malmö stad beskriver hur delar av 
stadens invånare inte har omfattas av de gynnsamma effekter som stadens 
förvandlig fört med sig. Utanförskap, spänningar mellan olika grupper och 
skillnader i levnadsstandard och folkhälsa mellan olika stadsdelar beskrivs ha 
ökat under de senaste åren (Malmö stad 2014c: 16). i takt med att 
inkomstskillnaderna ökat under de senaste åren. De fattigaste områdena är även 
de områden med störst andel människor med invandrarbakgrund från länder 
utanför Europa (Nylund 2014: 42). Malmös politiker beslutade därför 2010 att 
tillsätta en oberoende kommission för att utreda skillnaderna i hälsa mellan 
olika sociala grupper, Malmökommissionen. Malmökommissionen anser att 
Malmö framställs utifrån en entydigt ljus bestående av innovativa, kulturella 
värden som drar till sig entreprenörer, unga och kreativa människor. Med 
bakom den ljusa bilden finns en mörk bild som innehåller berättelser om 
fattigdom, utanförskap och växande spänningar mellan grupper (Stigendal et al. 
2013: 47).  

”Något som sticker ut är den ökade inkomstojämlikheten i en stad 
som Malmö. Medan de allra flesta hushåll fått det bättre under 
senare år stucker den rikaste tiondelen iväg samtidigt som den 
fattigaste tiodelen halkar efter. Detta skapar en grogrund för 
ojämlika levnadsvillkor och driver på uppdelningen i boende och 
sociala sammanhang.” (Salonen 2012-07-10). 

Malmös omvandlingsprocess, och dess sociala konsekvenser har varit föremål 
för forskare. En av dessa forskare är Dalia Mukthar – Landgren som i sin 
avhandling Planering för framsteg och gemenskap – om den kommunala 
utvecklingspolitikens idémässiga förutsättningar (2012) kommer fram till 
slutsatsen att Malmö befinner sig i ett förhållande präglat av dubbla 
målsättningar; att skapa gemenskap och framsteg, målsättningar som Mukthar – 
Landgren menar står i konflikt med varandra. De dubbla ambitionerna om att 
minska utanförskapet och öka tillväxten, kan enligt Mukthar – Landgren förstås 
som två olikas slags problem genererade av två olika slags städer i samma 
rumsliga kontext: å ena sidan en framtidspräglad stad av kunskap, information 
och upplevelser, å andra sidan en stad med ökande arbetslöshet, sociala klyftor 
och otrygghet. Uppdelningen mellan framsteg och gemenskap innebär därmed 
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även en uppdelning mellan stadens invånare, där vissa invånare bidrar till 
framstegen medan andra hotar den. Mukthar – Landgren menar att det inte 
tycks finnas någon tilltro till att planeringen kan göra annat än att hantera en 
oundviklig framtid (Mukthar – Landgren 2012: 192). Denna iakttagelse gör 
även Guy Baeten i studier av Hyllies utveckling. Baeten menar att Hyllie, som 
ett led i Malmös omvandlingsprocess, i första hand byggs åt en välbeställd 
medelklass. Detta menar Baeten är problematiskt då det sker en separation av 
ekonomiska och sociala intressen, en separation som enligt Baeten skapar 
ytterligare spänningar och ökad segregation i staden (Baeten 2012: 40). 
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3.2 Den postindustriella stadens diskursiva 
konstruktion 

För att kunna förstå stadskärneutveckling som diskursiv praktik är det först och 
främst betydande att förstå stadens som diskursiv konstruktion, en konstruktion 
som tar avstamp i hur förändrade ekonomiska strukturer och regionala 
sammanhang skapat en ny bakgrund till planeringen att förhålla sig till. I detta 
avsnitt analyseras därför den postindustriella stadens diskursiva konstruktion 
utifrån dess organiserande begrepp; nodalpunkter samt hur diskursen etableras i 
relation till dess konstitutiva utsida.  

Den samtida samhällsutvecklingen beskrivs idag på många sätt befinna sig i 
en brytpunkt där drivkrafterna i ekonomin har förändrats, från ett 
nationsorienterat och råmaterialbaserat produktionsperspektiv, vilket formade 
industrisamhället till en global, kunskapsorienterad och tillväxtbaserad 
produktionsstruktur (Öhrnström 2006: 41). Skiftet i produktionslokalisering, 
från varuproduktion i många industrialiserade länder i väst till nyligen 
industrialiserade länder på andra håll i världen, samt en ökad rörlighet av varor, 
kunskap och människor förknippas här med en ökad globalisering (Short 2006 
s. 111; Loit 2014 s. 45f). Det allt rörligare flödet av både människor och varor 
har medfört föreställningar om att städer inte längre har monopol på att 
kontrollera sina produktionslokaliserande funktioner (Short 2006: 112). Ur ett 
svenskt perspektiv förklarar Syssner hur denna samhälleliga brytpunkt kan 
härledas till hur den regionalpolitiska diskussionen förändrats. Fram till 1980-
talet utgick från antagandet att staten hade såväl möjlighet som skyldighet att 
utjämna ekonomiska skillnader mellan olika regioner för att sedan ändra 
karaktär till centreras kring frågor om hur man bäst skapar tillväxt och livskraft 
i varje region (Syssner 2008: 40f). Denna brytpunkt i den svenska 
regionalpolitiska diskussionen kan således ses som sprunget ett samhälleligt 
behov om att hantera en global konkurrenssituation. Satsningar på innovationer 
och kunskap framhålls här som en direkt nödvändighet för att kompensera 
bortfallet av industriproduktionen då innovationer inte ses som lika sårbara som 
industriproduktionen och som därför blir en konkurrensfördel (Engström 2008: 
72f; 63).  

En tongivande röst gällande ekonomins förändrade drivkrafter och vad der 
för konsekvenser för staden är Richard Florida. Genom att gå tillbaka i historien 
och argumentera för att tidigare samhällsförändringar orsakats av mänsklig 
kreativitet menar Florida att detta även är giltigt för dagens postmoderna 
ekonomi (Florida 2006: 73). 
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”There can be little doubt that the age we are living through is one 
of tremendous economic and social transformation. Roughly a 
century ago, our economy and society changed from an 
agricultural to and industrial system. The change we are 
undergoing today is at least as large as that one, and brings with it 
sweeping implications for [...] the role and function of urban 
centers” (Florida 2005: 3). 

De förändrade ekonomiska drivkrafterna är, enligt Florida, lika omfattande som 
de samhällsförändringar som ägde rum under industrialismen, och medför 
således helt nya förutsättningar och funktioner för staden att förhålla sig till. 
Floridas bärande tanke är att mänsklig kreativitet ersatt industrisamhällets 
produktionsbaserade ekonomi och fysiska arbetskraft. Mänsklig kreativitet har 
ur Floridas perspektiv blivit stadens främsta konkurrensmedel (Florida 2005: 
50). Den grupp som utgör drivkraften för den ekonomiska utvecklingen 
benämner Florida som den ”kreativa klassen”, en klass vars främsta redskap på 
arbetsmarknaden är deras kreativitet. Människorna i den kreativa klassen 
arbetar inom yrken vars funktioner är att skapa nya idéer, ny teknologi eller nytt 
kreativt innehåll så som: design, utbildning, konst, vetenskap, arkitektur, 
ingenjörskonst etc. (Florida 2006: 35). Eftersom att medlemmarna i den 
kreativa klassen tjänar gott om pengar och ofta har långa och oregelbundna 
arbetstider skapar detta en grogrund för en parallellt framväxande klass, 
”serviceklassen”. Serviceklassen å sin sida arbetar inom lågstatusyrken som: 
servitörer, hemtjänstarbetare, affärsbiträden etc. och har således vuxit fram ur 
ett ekonomiskt behov från den kreativa klassen (Ibid: 105).  

Ur Floridas perspektiv har städer alltid varit ”smältdeglar för innovation och 
kreativitet” (Florida 2006: 338ff) vilket idag är starkare än någonsin på grund 
av den kreativa klassens attityder och boendepreferenser (Ibid: 338). Den 
kreativa klassen är således den grupp människor som städer idag vill attrahera i 
syfte att öka sin konkurrenskraft vilket medfört att deras preferenser gällande 
bostadsort, livsstil och intressen kommit att utgöra viktiga parametrar för 
planeringen att förhålla sig till. Den kreativa klassen är således inte styrd av att 
bosätta sig där företagen finns, utan företagen följer snarare efter de kreativa 
invånarna.  Karaktäriserande för de platser som den kreativa klassen uppskattar 
är platser som erbjuder unika stadsmiljöer och upplevelser så som historiska 
byggnader, berömda kvarter eller speciella kulturella attribut är faktorer som 
enligt Forida kan bidra med en plats autenticitet (Ibid: 338ff; 273).  

Den här typen av förklaringsmodeller, som betonar mänsklig kreativitet som 
drivkraft för den ekonomiska utvecklingen och stadens betydelse som 
attraktionspunkt för kreativiteten, har även lyfts fram och anammats av forskare 
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i Sverige. Liksom Floridas syn på hur en viss typ av stadsmiljö, som erbjuder 
”unika” stadsmiljöer och upplevelser, attraherar den kreativa klassen ser 
Engström stadsmiljön som en grogrund för innovationer vilket gör det 
nödvändigt att skapa attraktiva stadsmiljöer (Engström 2008: 63, 72f). 
Engström menar att ökningen av handel och företagstjänster i tidigare 
industriområden är ett uttryck för hur kunskapsekonomin tar över den 
industriella produktionen genom funktionsomvandling. Att således skapa en 
attraktiv stadsmiljö för kunskapsintensiva och kreativa näringar är direkt 
nödvändigt för att attrahera kvalificerad arbetskraft (Ibid: 72f). Vad som är att 
betrakta som en attraktiv stadsmiljö menar Sernhede och Johansson kan 
härledas till ett intresse för miljöer som tidigare spelat en central roll i 
industristaden (Sernhede och Johansson 2006 s. 13). Dessa områden framstår 
som de av de ”unika” stadsmiljöer och möjligheter till upplevelser som den 
kreativa klassen söker. 

Genom att tala om städer som konkurrensutsatta och som konkurrensmedel i 
ett större urbant sammanhang, synliggörs hur den postindustriella staden är 
präglad av en ekonomisk diskurs där nyliberala ideal formar synen på 
samhällsutvecklingen. Guy Baeten menar att nyliberalism idag inte enbart kan 
förstås som en vilja att minska statens inflytande i planeringen genom att 
framhålla ekonomisk frihet, utan att nyliberalism snarare ska förstås som en 
filosofi vilken medför en viss attityd mot samhället, individen och staden. 
Centralt för nyliberalt präglad planering är därför enligt Baeten att man lägger 
en marknadsmetafor över städer där vilka först och främst är 
lokaliseringsprodukter för investerare och ska således marknadsföras som 
sådana (Baeten 2012: 24). Floridas resonemang om städers behov av att 
attrahera kreativa invånare kan sålunda ses bygga på denna marknadsmässiga 
logik vilken medför idéer och strategier om hur och varför städer ska utvecklas 
och planeras. Denna marknadsmetafor menar Tove Dannestam förverkligas 
genom konkreta idéer och strategier där städer och platser ofta lanseras som 
varumärken (Dannestam 2007: 292). Marknadsföring av platser blir ur detta 
perspektiv ett sätt att skapa en positivt, entydig bild eller image av staden som 
sedan lanseras till specifikt definierade målgrupper (Mukthar landgren 2012: 
106). Mukthar – Landsgren menar att platsmarknadsföring bygger på tanken att 
de kommunala intäkterna ökar när nya företag och invånare investerar och 
konsumerar. Tanken är att dessa intäkter i förlängningen ska sippra ned (trickle 
down), till andra områden i kommunen och kommer därmed alla stadsbor till 
gagn (Ibid).  

Det finns således flera forskare som på olika sätt pekar på att samhället 
genomgått omfattande strukturella förändringar som sätter upp villkor för hur 
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och varför städer ses som betydande att utveckla. Det finns även forskare som 
förhåller sig kritiska till denna typ av förklaringsmodeller genom att dels 
ifrågasätta konkurrenssituationen som en oundviklig kraft som staden måste 
förhålla sig till, och dels peka på sociala konsekvenser med denna 
planeringsinriktning. Mukhtar - Landgren menar att övergången från 
industrisamhälle till ett samhälle baserat på kreativ kunskap, inte kan ses som 
en evolutionär utveckling utan att det snarare bör förstås som en politiskt styrd 
process (Mukhtar - Landgren 2012: 24; jmf Fredriksson 2014: 134) vilka sätter 
villkoren för hur och varför kommuner ska planera. Att det tillväxtorienterade 
perspektivet på planeringen automatiskt ska ’trickle down’ och därmed gynna 
hela staden menar Mukthar – Landgren medför en syn på att planeringen inte 
kan göra annat än att hantera en oundviklig framtid (Mukthar – Landgren 2012: 
192). Att bortse från planeringens politiska dimensioner blir ur detta perspektiv 
en avpolitiserad planering där det snarare handlar om att välja mellan ”rätt” 
eller ”fel” i stället för mellan olika politiska alternativ (Mouffe 2008: 72). 
Maktperspektivet i planeringen av staden blir ur detta perspektiv centralt: 

”[...] an attempt to both reimagine and represent the city and it 
bears the mark of power and authority. The dominant images 
presented in marketing schemed are not innocent of social 
authority and political power. The city is written from a particular 
perspective for a particular audience (Short 2006: 123f). 

Marknadsföringen av staden kan här enligt Short förstås som skriven från ett 
visst perspektiv. Detta menar Claire Colomb i Stageing the new Berling (2012) 
kan liknas vid hur skapandet av hegemoniska politiska diskurser riskerar att 
reducera stadens olika dimensioner till en endimensionell produkt (Colomb 
2012: 16f). Marknadsföring av platser och städer riktar ofta fokus mot vissa 
byggnader och platser vilka tillåts representerar en större och som symboler för 
en önskvärd helhet (Ibid 33). Enligt Colomb är det aktörer som är involverade i 
platsmarknadsföringen som ska ”hitta” stadens problem men också hitta 
lösningarna på problemen (Ibid 30) vilket i sin tur legitimerar hur en viss 
problematik ska lösas genom en viss strategi. Bilden som förmedlas av staden 
ska således inte enligt Colomb ses som en neutral eller objektiv beskrivning 
utan att bilden konstrueras från ett visst håll mot en viss målgrupp.   

Liksom att marknadsföringen av staden i första hand riktar sig till människor 
som befinner sig utanför den aktuella platsen, menar Syssner att 
marknadsföringsstrategier ofta tenderar att marknadsföra delar av stadens 
historia och kultur (Syssner 2008: 47). När gamla industri- och hamnområden 
omvandlas för att bli ekonomiska tillgångar kan detta ses som att omvandlingen 
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syftar till att attrahera en ny grupp av människor. Detta menar Jamie Peck kan 
beskrivas som att städer idag aktivt driver gentrifiering som urban 
omvandlingsstrategi för att på så vis skapa ”unika” områden (Peck 2005: 746) 
som ska attrahera kreativa invånare, företag och turister. I anslutning till dessa 
typer av stadsomvandlingsprocesser menar Zukin att begreppet autenticitet på 
senare år fått en förändrad innebörd, från att handla om ursprung till att handla 
om trender där autentiska städer handlar om att skapa känslan av ursprunglighet 
(Zukin 2011: 21f). Detta sker enligt Zukin genom att bevara gamla historiska 
byggnader och genom att tillskriva dem kulturella identiteter (Ibid: 22).  Att 
gentrifiering för med sig positiva konsekvenser så som att det: skapar arenor för 
interaktion, tolerans, mångfald och ökad serviceunderlag (Hedin 2010: 16), ser 
Zukin som ett kulturellt maktutövande. Nya preferenser ersätter gamla eftersom 
de stämmer överens med politikens retorik om tillväxt. Genom att en grupp 
applicerar sina preferenser på urbana rum och gör anspråk på platsen tränger de 
undan dem som bott där sedan länge (Zukin 2011: 22). Gentrifiering kan här 
således ses som ett uttryck för en pågående ekonomisk och social 
omstrukturering av samhället genom förändrig av plaster användning och 
sammansättning av användare (Hedin 2010: 6f). Historiska miljöer som tidigare 
förknippats med industrisamhället laddas i dessa processer om och knyts till nya 
värderingar, livsstilar och sociala grupper (Sernhede och Johansson 2006: 14).  

Liksom att den postindustriella stadens främsta konkurrensmedel framhävs 
vara dess historiska och autentiska egenskaper framhålls stadskärnan även som 
hållbar utifrån hur den ses som nyckeln till en positiv ekonomisk utveckling 
(Fredriksson 2014: 13). Hållbar stadsutveckling beskrivs ofta genom en 
koncentration av infrastrukturnoder, funktionsblandning och täthet (Kärrholm 
2010b: 101). Detta samtidigt som den postindustriella staden tillskrivs 
egenskaper som; ren luft, lättillgänglig natur, rekreationsmöjligheter (Short 
2006: 118f). Detta menar Gibs beror på att städer idag tagit till sig diskursen om 
hållbar utveckling och formulerat politik som syftar till att minska spänningen 
mellan den konkurrensinriktade politiken och hållbarheten (Gibs & Kreuger 
2007: 118) där hållbarheten följer de vägar som stödjer och erbjuder ekonomisk 
tillväxt (Ibid: 116). Ur detta perspektiv tycks hållbarhet ses som en strategi 
vilken syftar till att marknadsanpassa det urbana landskapet och begreppens 
innehåll styrs därför av vad som fungerar på marknaden (Thörn 2012).  

Karin Bradley finner i sin avhandling Just environments (2009) att den 
nuvarande planeringen för en hållbar stadsutveckling kan förstås utifrån hur 
medelklassens livsstil kommit att stå som symbol i en ekologisk diskurs 
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(Bradley 2009: 260)15. Dem som planeringen riktar sig till förväntas här ha ett 
rikt socialt umgänge, kulturintresse och en vilja att utnyttja omkringliggande 
rekreations- och motionsmöjligheter (Loit 2014: 289). Detta menar Sernhede 
och Johansson sker parallellt med framväxten av nya former av fattigdom och 
social exkludering genom att den ekonomiskt, socialt, politiskt och kulturellt 
allt starkare medelklassen nu sätter sin prägel på innerstadens urbana rum. 
Sernhede och Johansson menar att detta skapar nyfattiga i den postindustriella 
staden vilka i huvudsak är hänvisade till storstädernas mindre attraktiva 
ytterområden (Sernhede och Johansson 2006: 12). Gentrifiering kan ur detta 
perspektiv ses ett uttryck för social och ekonomisk omstrukturering vilket 
skapar bortträngning och utestängning av vissa samhällsgrupper (Hedin 2010: 
15).  

När miljonprogrammet uppfördes präglades planeringen av en 
moderniseringstanke med inbyggt löfte om social förflyttning genom geografisk 
förflyttning. Att vara modern var under denna tid präglat av en syn på det 
förflutna som mörkt och dystert och framtiden som ljus och inställd mot ett 
tydligt mål vilket gjorde det modernistiska projektet till ett utopiskt projekt 
(Ristilammi 1994: 151; 212). Det framtidsorienterade perspektivet medförde en 
historielöshet, där historien representerade något som inte längre var av värde 
(Ristilammi 2006: 212). Ristilammi menar att denna tanke fortfarande är 
centralt idag då människor och platser värderas utifrån hur långt de kommit 
efter en tänkt utvecklingslinje (Ibid: 213). Ur detta perspektiv kan de som har 
resurser och möjligheter följa konkurrensvillkoren förhoppningsvis hänga med i 
utvecklingen, och inkluderas således av planeringen (Andersson et al. 2008: 
288) medan andra exkluderas. De människor som exkluderas och som inte 
gynnas av denna utveckling kan liknas vid Floridas serviceklass vilka inte ses 
som dem som planeringen riktar sig till utan snarare de som ska möjliggöra för 
de kreativa invånarna att bli än mer kreativa genom att kunna jobba mer och 
längre. Denna framstegstanke har, enligt Ristilammi hamnat i en 
representationskris. Ristilammi menar att det moderna alltid vara annorlunda för 
att fungera (Ristilammi 2006: 212ff).  

Globaliseringen begreppsliggör således hur världen blivit allt mer gränslös 
vilket i sin tur medför behov om att skapa konkurrenskraftiga städer 
(Dannestam 2007: 287). Medan produktionen i den industriella staden var 
situerad i centrum kännetecknas den samtida postindustriella stadens centrala 

15 Bradley poängterar att dessa grupper, paradoxalt nog, tenderar att ha ett större 
ekologisk fotavtryck, beroende typ av bostad, resvanor och konsumtionsnivåer, än de 
grupper som inte beskriver sig vara ekologiskt medvetna (Bradley 2009: 260).  
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delar av en ökad satsning på kulturell produktion och konsumtion genom fokus 
på shopping, nöje och upplevelser (Sernhede och Johansson 2006: 12f; 
Fredriksson 2014: 11). Marknadsmässiga strategier för stadsomvandling har här 
kommit att dra till sig kritiska forskare som belyser maktperspektivet i dessa 
strategier och de konsekvenser de medför genom att dra en gräns mellan dem 
som passar in och anses drivande för den ekonomiska utvecklingen och de som 
inte gör det (Fredriksson 2014: 67). Genom att framhålla en specifik syn på 
individens egenskaper så som; entreprenörsanda, kreativitet, initiativförmåga 
och kunnande framhålls skapar en uppdelning mellan stadens invånare där vissa 
bidrar till utvecklingen och andra hotar den (se Mukhtar – Landgren 2012: 192; 
Syssner 2008: 45). Den moderna framstegstanken behöver således alltid skilja 
ut sig från det förflutna för att ge mening till sig själv (Ristilammi 2006: 213). 
Den samhälleliga brytpunkten som den postindustriella staden befinner sig i kan 
således ses vara i behov av att skilja sig från sin industriella förflutna genom att 
markera övergången från industristad till postindustriell stad (Short 2006: 111; 
123; 115).  

Den postindustriella staden och konkurrensen 

I det empiriska materialet utläses begreppet konkurrens som en nodalpunkt 
kring vilken diskursen om den postindustriella staden organiseras. 
Konkurrensen begreppsliggör Malmös omvandling från industristad till 
postindustriell stad utifrån hur en tilltagande global konkurrenssituation drivit 
fram en omvandlingsprocess i Malmö med tonvikt på en förändrad 
näringslivsstruktur:  

”Företagets historia är en god speglig av industrialismens historia 
[...] Företaget blomstrade och expanderade kraftigt, framför allt 
efter andra världskriget, men gick i stöpet i och med oljekris och 
global konkurrens på 1970- talet” (Lund et al 2007: 14). 

Här framhålls Kockumsvarvet som representant för industristaden Malmö och 
hur industristaden kom att falla offer för den globala konkurrensen på 1970-
talet. Med utgångspunkt i hur företaget ”gick i stöpet” framhålls Malmös 
anpassning till en ny samhällsordning:  

”Malmö har genomgått en framgångsrik omvandlig, från att ha 
varit en industristad i kris, till en modern, miljömedveten och 
framtidsinriktad stad” (Malmö stad 2014c: 5).  
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”Malmös näringslivsstruktur har förändrats genom omvandlingen 
från industristad till kunskaps- och evenemangsstad. Ett mer 
diversifierat näringsliv som är mindre sårbart för förändringar i 
omvärlden har växt fram” (Malmö stad 2014c: 32). 

”Malmö ska tillsamman med Köpenhamn fungera som en motor i 
Öresundsregionen för att stärka konkurrenskraften” (Malmö stad 
2014c: 5).  

Den nya samhällsordningen lyfts här fram som bakgrundbeskrivning till 
Malmös omvandling från ”industristad i kris” till ”modern, miljömedveten och 
framtidsinriktad stad”. Synen på stadens som konkurrensutsatt i bemärkelsen att 
vara ”sårbar” har här skiftat till att bli mer robust i en föränderlig värld genom 
anpassning till en ny samhällsordning som är ”modern, miljömedveten och 
framtidsinriktad”. Den tidigare sårbara industriella ekonomin har här ersatts av 
en ”mångfald av olika verksamheter” som framhålls som mer 
konkurrenskraftigt och som även tar tydligt avstånd från Malmös som 
industristad.  

Att Malmö beskrivs som en ”motor” för att stärka konkurrenskraften visar 
även hur staden ges en drivande roll för, i det här fallet, hela Öresundsregionens 
konkurrenskraft och även hur Malmös ges en betydande ekonomisk funktion. 
Samtidigt som konkurrensen inte längre tycks vara påtaglig gällande hur 
”sårbart” Malmös näringsliv anses vara, så spelar konkurrensen en central roll 
för begreppsliggörandet av behov av Malmös planering:  

”Detta är ingen isolerad trend utan gäller storstadsområden 
generellt i Sverige och internationellt och är en utveckling som 
beror på karaktären på den nya ekonomin som växer fram efter 
industrisamhället” (Malmö stad 2000: 18). 

”Städer och regioner konkurrerar om människor och kapital. Var 
människor väljer att bosätta sig, arbeta, studera, investera och göra 
sina inköp beror på många faktorer, men inte minst viktig är 
stadens ’image’” (Malmö stad 2014c: 16). 

”Den nya ekonomin” beskrivs här likt ett ofrånkomligt tillstånd. Världen har 
blivit allt mer gränslös; som något som städer måste förhålla sig till. Att städer 
konkurrerar om både människor och kapital framhålls här således som givna 
parametrar för planeringen att förhålla sig till genom att arbeta med stadens 
”image”. Stadens ”image” kan här i sin tur ses som ett sätt att förmedla en bild 
av staden som ska attrahera människor och kapital. Att marknadsföra staden 
genom begrepp som ”image” kan följaktligen ses som ett sätt att markera hur 
Malmö tagit sig förbi sitt industriella förflutna och anpassat sig till den en ny 
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samhällsordning där det handlar om att attrahera invånare och företag genom en 
marknadsmässig logik: 

”Det mångsidiga näringslivet bygger i hög utsträckning på grön 
teknologi och entreprenörskap, media och upplevelseindustri. 
Besöks- och evenemangsnäringarna frodas. Stora evenemang – 
sport och musik med världsartister – avlöser varandra på Malmös 
arenor och scener” (Malmö stad 2014c: 12). 

”Öresundsregionen är Europas största universitetsregion och ska i 
framtiden vara känt för goda studiemöjligheter, hög 
forskningskvalitet och fruktbart samarbete med näringslivet. 
Öresundsbron har gjort denna utveckling möjlig” (Malmö stad 
2014c: 26).  

Det konkurrensinriktade förhållningssättet för planeringen tar här även 
utgångspunkt i framtiden där en ökad integration i Öresundsregionen förväntas 
ge ”synergieffekter i from av ökad ekonomisk tillväxt” (Malmö stad 2000: 19). 
Att attrahera ett kunskapsintensivt näringsliv kan ur detta perspektiv antas 
medföra ’trickle down’ effekter där satsningar på stadens ”image” således ska 
gynna hela staden. 

Att Malmö länkades samman med Köpenhamn genom Öresundsbron lyfts 
här fram som en avgörande faktor för Malmös konkurrenskraft. Konkurrensen 
eller kanske snarare konkurrenskraften begreppsliggör dels behov en 
omvandlingsprocess för Malmö och dels hur Malmö hanterar denna 
konkurrenssituation idag genom att knytas samman med elementen modern; 
miljömedveten; framtid; kunskap; evenemang; entreprenörskap; media; 
upplevelser; forskning. Konkurrensbegreppet ger således både mening till vad 
som fick Malmö att genomgå en omvandlingsprocess men även hur 
konkurrensen idag formar planeringens verkningsområde.  

 

Attraktivitet ger konkurrenskraft 

Konkurrensbegreppet ger således mening till Malmös planering genom att ge 
mening till vad som är att betrakta som attraktivt. Attraktivitet utläses i det 
studerade materialet som ett element vilket ges mening av konkurrensbegreppet. 
Vad som betraktas som konkurrenskraftigt framhålls här som attraktivt:  

”Företag ska ha goda villkor att verka och utvecklas i Malmö och 
det ska vara attraktivt att flytta verksamheter hit. Att staden har en 
mångfald av branscher och verksamhetstyper är viktigt för att bidra 
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till en stark postindustriell ekonomi som kan erbjuda arbetsplatser 
av varierande art där det ekonomiska välståndet sprids till alla 
invånare” (Malmö stad 2014c: 16). 

Att Malmö ska vara attraktivt för ”en mångfald av branscher och 
verksamhetstyper” framhålls här som betydande för att hantera övergången från 
industristad till postindustriell stad där hela staden gynnas av ett ekonomiskt 
välstånd. För att det nya näringslivet ska kunna ”verka och utvecklas i Malmö” 
måste staden vara attraktiv:  

”Attraktiviteten spelar en central roll i dagens tuffa konkurrens om 
att locka till sig och behålla invånare och företag. Attraktiviteten är 
kopplad till en orts eller regions image” (Region Skåne 2012: 17). 

”Malmös attraktivitet ska [...] gynnas genom arkitektur och 
stadsmiljö håller hög kvalitet, något som även främjar tillväxt, 
skapar urbant och ekonomiskt värde och som förmedlar kulturell, 
social, ekonomisk och miljömässig utveckling. Viktiga aspekter av 
den attraktiva staden är också grönskande stadsmiljöer och ett 
trafiksystem som prioriterar människor” (Malmö stad 2014c: 21). 

”Det är stadsintegrerade näringsgrenar, ofta kunskapsintensiva och 
kreativa branscher, som ökar mest i sysselsättning och de goda 
expansionsmöjligheter för denna typ av funktioner som finns i 
Malmö ska värnas” (Malmö stad 2014c: 21). 

”En tätare stad är [...] mer resurseffektiv och här därför mindre 
miljöbelastning än en gles och utbredd. En kompakt stad ger bra 
förutsättningar för en levande och trygg stadsmiljö och stor 
potential till att utveckla Malmös attraktivitet” (Malmö stad 2014c: 
5).  

Vad som är attraktivt härleds här i sin tur till begrepp som täthet och 
funktionsblandning. Att Malmö är attraktivt är således nära sammanlänkat med 
hur Malmös image signalerar attraktivitet. ”Kunskapsintensiva och kreativa 
näringar” framhålls som betydande att utveckla för Malmös postindustriella 
ekonomi. Detta visar hur satsningar på en attraktiv image syftar till att attrahera 
en kreativ befolkning och ett kunskapsintensivt näringsliv. Att platsen ersatt 
företagen som främsta lokaliseringsprincip känns här igen från Floridas 
resonemang om städers funktion i den nya samhällsordningen. Genom att 
framhålla vissa egenskaper hos platsen, egenskaper som antas attrahera kreativa 
människor och företag ska städer konkurrera om dessa företag och personer.  

Likaså kan begreppen trygghet och sammanhållning ses som element i 
diskursen utifrån hur de ges sin mening utifrån konkurrensbegreppet: 
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”En socialt sammanhållen stad där invånarna känner sig trygga och 
där kriminaliteten är låg är lika viktig för ekonomin som att det 
finns attraktiva bostäder och bra skolor [...] En planering som med 
kraftfulla ansträngningar strävar efter en god socio-ekonomisk 
utveckling kan bidra till att göra Malmö synligt i positiva 
sammanhang oftare än negativa” (Malmö stad 2014c: 16). 

Att Malmö kommit att förknippas med negativa sammanhang, så som socialt 
utanförskap, framhålls är som negativt för stadens ’image’. Att således 
framhålla en entydigt positiv bild av staden blir här betydande för staden 
konkurrenskraft.  
 

Stadskärnan som den postindustriella stadens främsta 
konkurrensmedel  

Konkurrensbegreppet ger således mening åt Malmös övergång från industristad 
till postindustriell stad. För att staden ska vara konkurrenskraftig måste den vara 
attraktiv för företagsetableringar och kreativa invånare. Vidare framhålls 
stadens konkurrenskraft stå i nära förbindelse med en attraktiv stadsmiljö 
genom att hålla ”hög kvalitet”, präglas av mångfald, vara tät, blandad samt en 
trygg och socialt sammanhållen plast. Elementet attraktivitet ges således 
mening utifrån vad som är att betrakta som en konkurrenskraftig stad och är 
begreppet blir således centralt för hur staden marknadsförs och således även för 
hur planeringen verkar.  

I det studerade materialet ges stadskärnan16 en central betydelse i Malmös 
övergång från industristad till postindustriellt samhälle och utläses som en 
nodalpunkt vilken ger mening till diskursen om den postindustriella staden: 

”De senaste decenniernas samhällsutveckling har i flera avseenden 
varit gynnsam för innerstaden. Tidigare var det industristaden och 
lagerverksamhet som expanderade sysselsättningsmässigt och 
krävde ny mark och nya lokaler. Nu är det främst inom handel, 
tjänster till företag och människor, utbildning, forskning och 
produktutveckling, konst, kultur och underhållning och liknande 
verksamheter som antalet arbetstillfällen ökar. Till skillnad från 
industrin kan dessa typer av verksamheter med fördel bedrivas i 
innerstadsmiljö” (Malmö stad 2005b: 28). 

16 Stadskärnan benämns i det studerade materialet med olika begrepp; centrum, 
innerstad, kärna, stadskärna.  
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”Till attraktiva platser räknas levande stadskärnor där det händer 
saker. Den moderna människan vill bo där hon erbjuds tillfällen 
och inspireras av möten och intryck” (Region Skåne 2012: 17). 

Övergången från industristad till postmodern stad beskrivs här som något som 
”varit gynnsamt för innerstaden” vilket förmedlar ett förhållningssätt till 
stadskärnan som ett ”utfall” av de strukturella samhällsförändringarna. 
Globaliseringen framhålls här som en oundviklig kraft som, i det här fallet, 
drabbat Malmö på ett positivt sätt genom synen på hur det nya näringslivet 
”med fördel” kan bedrivas i innerstadsmiljö. Innerstaden ges således 
egenskapen som den postmoderna stadens främsta lokaliseringsprincip för 
företag och invånare genom dess konkurrensfördel. Det evolutionära 
perspektivet på utvecklingen av stadskärnan stärker även synen på hur 
utvecklingen av stadskärnan tycks följa en på förhand given utvecklingslinje: 

”Malmös styrka och utvecklingsmöjligheter ligger i stor 
utsträckning i innerstaden. Malmö har ett livaktigt centrum med 
mycket värdefull bebyggelse med kulturella och historiska 
identiteter. Här finns en traditionell stadsmiljö med plats för arbete 
och boende, handel och service, nöjen och kultur, flanerande och 
möten, bostäder och företagslokaler i områden med denna karaktär 
är idag mycket eftertraktade och det är av stor betydelse för 
Malmös ekonomi att innerstaden kontinuerligt kan kompletteras, 
utvecklas och stärkas. Innerstaden är också viktigt ur ett socialt 
perspektiv genom att den är en mötesplats som tillhör alla 
malmöbor” (Malmö stad 2005b: 28). 

”I södra Hyllie ska det byggas tätt och blandat. I den typen av 
stadsmiljöer är risken för utanförskap mindre än i en stad där 
områden är homogena och uppdelade efter funktioner [...] Den 
största attraktionen i städer är stadslivet och i planområdet skapas 
förutsättningar för mångfald av olika mötesplatser” (Malmö stad 
2014a: 20). 

”Nya urbana livsstilar attraherar många. Man vill bo centralt, ha 
nära till arbetet och ta del av stadens kultur- och nöjesutbud ” 
(Malmö stad 2010: 4-5). 

Genom att tillskriva innerstaden en betydande roll för Malmös ekonomiska 
utveckling ges stadskärnan en central betydelse ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Behov om att utveckla stadskärnan ses som betydande för Malmös övergång 
från industristad till postindustriellt samhälle. Stadskärnan knyts här samman 
med vad som är att betrakta som en traditionell stadsmiljö. Den traditionella 
stadskärnan beskrivs som blandad; levande; tät vilket identifieras som element 
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vilka begreppsliggör vad som är att betrakta som attraktivt. Den traditionella 
stadsmiljön kopplas här även samman med begrepp som relaterar till många 
olika aktiviteter man kan företa sig i en stad med tonvikt på rekreativa 
upplevelser så som nöjen; kultur; och möten. Dessa idéer om innerstadens 
funktion återfinns i Floridas resonemang om vilken urban miljö som den 
kreativa klassen söker sig till. Att Malmös stadskärna ges en avgörande 
betydelse för Malmös ekonomiska utveckling kan ses som legitimerande av att 
utveckla innerstaden liksom att den beskrivs som en ”mötesplats som tillhör alla 
malmöbor”. Att således utveckla stadskärnan blir ur detta perspektiv något som 
gynnar alla malmöbor och ger stadskärnan en allmängiltig karaktär. Malmös 
stadskärna tillskrivs här en ansenlig betydelse för Malmös ekonomiska 
utveckling genom att dels attrahera en eftertraktad urban befolkning men även 
som attraktionspunkt för besökare och ett kunskapsintensivt näringsliv. Hur 
innerstadens beskrivs som ”eftertraktad” tydliggör således stadskärnans centrala 
roll som konkurrensmedel i den postindustriella staden. Genom att tillskriva 
stadskärnan egenskaper som relateras till en traditionell eller ursprunglig stad 
handlar satsningar på stadskärnan om att återskapa en stad som i någon menig 
gått förlorad: 

”Malmö ska läkas samman och bli en hel stad, barriärer ska brytas 
och klyftorna minska genom kloka sociala investeringar. På samma 
sätt som investeringar gjorts i infrastruktur ska vi investera i det 
mänskliga i Malmö” (Malmö stad 2014c: 5). 

”Miljonprogrammets ideal om bland annat separering av trafikslag 
har fört med sig en gatustruktur som inte alltid fungerar väl i 
dagens samhälle” (Malmö stad 2009: 3). 

”Förtätningen kan även vara ett medel att återskapa en blandad 
stad med ökade möjligheter till lokalt stadsliv. Det kan 
åstadkommas genom att man kompletterar med sådana funktioner 
som saknas t.ex. arbetsplatser i bostadsområden eller bostäder i 
kontors- och serviceområden ” (Malmö stad 2010: 5).  

”Förtätning [...] är en reaktion på den utglesning av städerna, s.k. 
urban sprawl, som ägt rum världen över efter bilismens 
genombrott. Utglesningen har medfört många negativa 
konsekvenser för miljön, hälsan och markhushållningen. Det har 
blivit långa avstånd mellan boende, arbete och service. 
Bilberoendet har ökat och miljön har blivit lidande med ökade 
utsläpp, barriäreffekter och exploatering av natur- och 
jordbruksmark” (Malmö stad 2010: 4-5). 
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”Städers kontinuerliga utbredning gör att det finns en osäkerhet om 
vad som kommer utanför när ett ytterområde byggs. Därför vänder 
bebyggelsen baksidor utåt eller så lokaliseras funktioner som inte 
är beroende av attraktiva sammanhang dit samtidigt som breda 
motorleder växer fram på ytor som inte tillerkänns något värde. 
Därför är städers möten med landskap oftast helst ointressanta. Det 
är ett ineffektivt markutnyttjade som leder till segregerade städer 
med lager efter lager av ytterområden som inte hänger 
samman”(Malmö stad 2014b: 18).  

Den blandade och traditionella innerstaden framhålls som en stad som gått 
förlorad av strukturer som relateras till en utglesad struktur. Förtätningen av 
staden målas upp som lösningen på den postindustriella stadens problem så som 
segregation, miljöproblem och hälsoproblem. Begreppet tät kan därför ses som 
ett element vilken begreppsliggörs av vad som är att betrakta som attraktivt och 
konkurrensmässigt fördelaktigt samt hur stadskärnan kan förstås. Att skapa en 
tät stad framhålls således som en strategisk planeringsstrategi som syftar till att 
utveckla för att gynna Malmös ekonomiska utveckling genom att vara en 
lokaliseringsfördel för kreativa invånare och kunskapsintensiva branscher. 
”Återskapandet” av staden kopplas även samman med hur en tätare 
bebyggelsestruktur lyfts fram som en strategi för att hantera stadens 
postindustriella utmaningar ur samtliga tre hållbarhetsaspekter: 

”En övergripande prioritering är att Malmö främst ska växa inåt 
[...] Staden ska därmed få en rumslig organisation som främjar 
möten mellan människor, som bidrar till att minska Malmös 
miljöbelastning och som ökar attraktiviteten. Att växa inåt minskar 
behovet av att ta jordbruksmark – en av kommunernas viktigaste 
naturresurser – i anspråk” (Malmö stad 2014c: 19). 

En tät stad framhålls här som lösningen på många av den postindustriella 
stadens utmaningar gällande hur social hållbarhet ska främjas av ”möten mellan 
människor”, ekologisk hållbarhet genom synen på hur den täta staden medför 
minskad miljöbelastning samt att en tät stad skapar attraktivitet vilket i sin tur 
skapar en ekonomisk hållbarhet. Den täta staden ges således, liksom 
attraktivitetsbegreppet, egenskapen att kunna generera spridningseffekter till 
hela staden och alla invånare. Liksom Florida använder sig av en historisk 
tillbakablick för att understryka staden som ett ”naturligt” utfall av mänsklig 
kreativitet, ges förtätningen av staden in den samtida utvecklingen en ”naturlig” 
förklaring, kan planeringen ses som en diskursiv praktik som verkar utifrån 
samma premisser. Att ”återskapa en blandad” stad knyts här samman med hur 
man vill skapa en god social utveckling i alla stadsdelar genom att läka samman 
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staden: ”Alla delar av staden ska vara attraktiva att bosätta sig i och ett viktigt 
mål är att minska segregation och utanförskap” (Malmö stad 2014c: 15). Synen 
på att staden måste läkas, återskapas är således tydlig här. Det som ska 
återskapas är till stor del av fysisk karaktär där ”stadsdelar med ett ensidigt 
bostadsutbud [ska] kompletteras med fler boendeformer så att en blandning av 
hushållstyper åstadkommas” (Malmö stad 2014c: 20). 

Stadskärnan som bärare av historisk identitet 

Att staden ska återskapas genom att på olika sätt utvecklas och skapa mer 
innerstad i Malmö knyts även samman med synen på hur staden, inte bara 
fysiskt ska läkas, utan även hur Malmös industriella arv legitimerar omvandling 
av tidigare hamn- och industriområden: 

”Kockums historia är intimt förknippad med Malmös historia, och 
det gamla varvsområdet är en unik miljö i staden. Området med 
docka, kajer, varvsbassäng och industribyggnader är präglat av det 
förflutna. Det är idag en levande industrimiljö där historien känns 
påtaglig och närvarande” (Lund et al 2007: 14). 

Synen på en traditionell, ursprunglig stad, här representerad av industristadens 
varvsområde, är tydlig här. Att historien känns ”närvarande” på Kockums 
gamla varvsområde synliggör hur Malmö är i behov av en historisk förankring 
vilket ger mening till utveckling och omvandling av stadskärnan. Att skapa en 
känsla av ursprunglighet kan därför förstås ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Omvandlingen av Kockums gamla varvsområde tillskrivs en ny ekonomisk 
funktion i den postindustriella staden där Malmö som industristad kopplas 
samman med idéer om vad som utgör stadens identitet och historiska arv. 
Stadskärnan kan ur detta perspektiv ses vara i behov av att återskapas genom att 
relateras till tankar om hur Malmös stadskärna ska utvecklas med tonvikt på den 
gamla industristaden: 

”INÅT17- alternativet innebär omvandlig och förtätning av 
befintlig urbaniserade områden. Det handlar bl.a. om förnyelse av 
gamla hamn- och industriområden, förtätning av storskaliga 
bostadsområden och kontorisering av verksamhetsområden” 
(Malmö stad 2010: 4). 

17 ”INÅT -alternativet” syftar här till Malmö stads stadsbyggnadsstrategi om att förtäta 
Malmö. 
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”Ett väl planerat samspel mellan gammalt och nytts ska förstärka 
Malmös unika kvaliteter [...] Stränder, hamnmiljöer, kajer och 
kanaler är ovärderliga inslag i Malmös stadsbild. Hamn- och 
varvsstadens karaktäristiska platser håller på att utvecklas till 
attraktiva boende- och rekreationsmiljöer” (Malmö stad 2014c: 
56). 

”Varvshallen ska vara identitetsbärare för Kontrastrika 
Varvsstaden18. Den behöver ett attraktivt innehåll och högkvalitativ 
utformning för att bli en unik mötesplats” (Malmö stad 2011: 46). 

Dessa typer av resonemang identifierades i materialet gällande vad som 
beskrivs som stadens identitet och historiska förankring. Kontrasten mellan 
”gammalt och nytt” kan ses som ett element vilket tillskrivs en betydelse av att 
begreppsliggöra stadens identitetskapande, där det gamla representeras av 
varvsområdets byggnader och kajer och det nya av modern arkitektur.  

Samtidigt som den postindustriella staden begreppsliggörs mot bakgrunden 
av övergången från industrisamhället används den industriella staden således 
som legitimerande faktor för hur den postindustriella staden planeras. Kockums, 
som representant för det industriella Malmö, ges i planeringen av Varvsstaden 
en betydande roll som bärare av Malmös industriella historia och identitet: 

”Kockumsvarvet stod på sin tid för nytänkande, mod, 
framåtblickande och för ett socialt ansvarstagande. I ett 
internationellt perspektiv var Kockums ett framstående skeppsvarv, 
i ett lokalt perspektiv kom det att bli en viktig del i satens identitet. 
Utan Kockums hade Malmö sannolikt aldrig utvecklats till en stad 
av nuvarande storlek och betydelse. Kockums var en stark 
ekonomisk motor i staden och bidrog till att Malmö blev den 
internationella, mångkulturella stad den är idag” (Malmö stad 
2011: 20). 

”Varvstaden är lokal och förankrad i sin historia men också globalt 
genom sina invånare, verksamheter och besökare” (Malmö stad 
2011: 22).  

Hur Kockumsvarvet idag beskrivs kan till stor del liknas vid hur den 
postindustriella staden beskrivs genom begrepp som nytänkande (kreativ), 
framåtblickande (entreprenör/ forskning) och ett socialt ansvarstagande (social 
hållbarhet). Att beskriva Kockums som en ”stark ekonomisk motor” kan här 
förstås som ett sätt att ge Kockums en mening som går hand i hand med 
Malmös postindustriella omvandling. Omvandlingen av Kockums gamla 

18 Varvsstaden är ett utvecklingsområde i Malmö beläget på Kockums gamla 
varvsområde.  
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varvsområde konstrueras här som en naturlig progression, en fortsättning på 
Malmös utveckling. Att Malmös industriella historia placeras in i den 
ekonomiska diskursen kan således ses som en konkurrensfördel för Malmö:  

”Befintliga byggnader återanvänds och anpassas till nya funktioner 
och blir utgångspunkt för den unika strukturen i Varvstaden” 
(Malmö stad 2011: 25).  

De gamla industribyggnaderna förpackas om som kulturella artefakter som 
tillskrivs en förändrad betydelse i Malmös utveckling där deras mening 
förändras till att ges en ny ekonomisk roll i den postindustriella staden. 
Varvstadens industriella historia, genom Kockums gamla varvsbyggnader, ges 
här rollen av att ta vara på Malmös industriella historia och samtidigt ge 
utvecklingen av dessa områden en ekonomisk legitimitet genom att tranformera 
industrins ekonomiska funktion till den postmoderna staden: 

”Stadsdelen är ny men gammal, stolt bärare av sin historia men 
framåtblickande och innovativ. Ny bebyggelse med 
högteknologiskt innehåll står i kontrast till gammal bebyggelse. I 
strukturen blandas varvshallarnas monumentala skala med intima, 
mänskliga mått” (Malmö stad 2011: 22).  

De industriella lokalerna beskrivs som ”monumentala” vilket indikerar att de 
tillskrivs ett kulturhistoriskt värde, ett historiskt monument värd att bevara. 
Dessa typer av resonemang synliggör hur delar av stadens historia väljs ut och 
tillskrivs positiva effekter för stadens ekonomiska utveckling. Detta kan förstås 
som att Malmö söker efter en postindustriell identitet som syftar till att 
rekonstruera bilden av Malmö som en industristad i kris till en framtidsinriktad 
kunskapsstad. Denna rekonstruktion bygger till stor del på att framhäva en bild 
av staden som ses som attraktiv därmed konkurrensmässigt fördelaktig.  

Den postindustriella staden organiserar här kring nodalpunkterna 
konkurrens(kraft) och stadskärnan vilket i sin tur ger mening till andra begrepp 
som i det studera materialet utläses som element; de är mångtydiga begrepp 
som får sin betydelse genom att sättas i relation till nodalpunkter och andra 
element; modern; miljömedveten; framtid; kunskap; evenemang; 
entreprenörskap; media; forskning; attraktivitet; mångfald; täthet; blandning; 
trygghet; trygghet; sammanhållning, levande, möten, nöje; kultur; möten och 
kontraster. I nästa avsnitt diskuteras hur den postindustriella stadens diskursiva 
organisation upprättas i relation till diskursens konstitutiva utsida. 
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3.3 Den postindustriella stadens konstitutiva utsida  

Diskursen om den postindustriella staden kretsar kring tanken om en övergång 
till ett postindustriellt samhälle där världen blivit allt mer gränslös och där 
staden ses som utsatt för en tilltagande konkurrens. Centralt för hur diskursen 
organiseras är kring nodalpunkterna konkurrens och stadskärnan där 
konkurrensen begreppsliggör stadens behov av planering och där stadskärnan 
konstrueras som ett allmängiltigt rum och som den postindustriella stadens 
främsta konkurrensmedel. Detta medför att stadskärnan som nodalpunkt även 
kan förstås som en identitetens nodalpunkt genom hur stadskärnan knyts 
samman med element som avser att fixera stadskärnans meningsskapande om 
vad stadskärnan är men även vad den inte är. Denna organisering av diskursen 
fixerar stadskärnan som den postindustriella stadens främsta konkurrensmedel 
och utesluter samtidigt andra delar av staden där det som i någon mening faller 
utanför stadskärnan. Denna konstruktion av stadskärnan måste således förstås 
relationellt; stadskärnans meningsskapande konstrueras inte enbart utifrån 
platsens inneboende egenskaper, utan i relation vad den skiljer sig ifrån. För att 
en diskurs ska bli meningsfull måste den således skilja sig från ’den andra’; 
dess konstitutiva utsida. Den postindustriella staden som diskurs och de begrepp 
som ger diskursen dess mening kan ses upprättade i en ekvivalenskedja, där 
stadskärnan som en identitetsbärande nodalpunkt konstrueras genom att skilja 
sig från ’det andra eller den andre’. Att förstå den postindustriella stadens 
konstitutiva utsida handlar således om att förstå vad som inte anses bidragande 
till stadens konkurrenskraft och vad som inte ses tillhörande eller som 
identitetsbärande för Malmö. Värt att understryka är att diskursens konstitutiva 
utsida inte alltid går att finna som en tydlig motbild i det studerade materialet 
utan synliggörandet av den konstitutiva utsidan måste förstås utifrån diskursens 
insida och organisation.   

Något som i det studerade materialet lyfts fram som ett problem för den 
postindustriella stadens konkurrenskraft är områden som beskrivs som 
perifera19 vilka ofta framställs som områden långt bort från stadskärnan och 
med problematiska egenskaper. Detta rör sig till stor del om miljonprogrammets 
flerbostadsområden vilka beskrivs som ”storskaliga bostadsområden”, 
”ointressanta baksidor”, ”trista ytterområden”, (Malmö stad 2014b: 18; 2010: 
14); som ett uttryck för en upplöst stad. För att förstå stadskärneutveckling som 
diskursiv praktik är det således angeläget att förstå hur stadens utglesning 
tillskrivs flera negativa effekter för såväl människan som för miljön. Dessa 

19 Stadens periferier benämns även som ytterområden i det empiriska materialet.  
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negativa effekter kan här ses som upprättade i ett motsatsförhållande till de 
begrepp som organiserar den postindustriella staden. Ett ”ineffektivt 
markutnyttjande” i motsats till hur en tät bebyggelsestruktur ses som 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt fördelaktigt; den utglesade staden beskrivs 
som orsaken till stadens segregationsproblem utifrån hur den 
funktionsseparerade strukturen saknar både mötesplatser och attraktivitet. 
Likaså ses den utglesade staden sakna den historiska identitet som går att 
återfinna i stadskärnan eller de gamla varvs- och industriområden. Att Malmös 
framtid beskrivs återfinnas i innerstaden synliggör hur stadskärneutveckling 
som diskursiv praktik konstrueras genom att skilja ut stadskärnan från periferin, 
vilken till stor del representeras av perifera förortsområden. Periferin 
konstrueras som stadskärnans motsats genom att sakna framtidsmöjligheter. 

Konstruktionen av den postindustriella stadens konstitutiva utsida stämmer 
väl överens med hur miljonprogrammets bebyggelse och planering kommit att 
beskrivas. Flera forskare menar att stadskärnan tenderar att framhållas som den 
postindustriella erans epicentrum medan dess motpol utgörs av städers 
periferier, som rester av modernismens stadsbyggnad och har kommit att stå 
som symboler för ett samhälleligt misslyckande (Tunström 2009: 88; 
Fredriksson 2014: 91, 15f; Sernhede och Johansson 2006: 35). 
Miljonprogrammets flerbostadshus i städers förortsområden har ur detta 
perspektiv kommit att betraktas som en icke-normalitet där samhälleliga 
problem projiceras på dessa avvikande områden (Ristilammi 2006: 213).  

”Förorten har [...] betraktas som en antisocial och ociviliserad 
rumslighet, en plats utan tidsdjup och historia, evigt ung och 
ouppfostrad, en omogen miljö som måste kontrolleras och läras 
upp för att fås att nå samma nivå som resten av samhället” 
(Ristilammi 2006: 213f). 

Denna syn på förorten, som en plats utan tidsdjup och historia och som i behov 
av att läras upp för att nå samma nivå som resten av samhället är således 
relevant för hur den postindustriella stadens konstitutiva utsida konstrueras. När 
miljonprogrammet inte ingav löftet om social förflyttning genom en geografisk 
förflyttning krackelerade den modernistiska tanken och dessa området ha 
därefter kommit att betraktas som en icke-normalitet (Ristilammi 2006: 213). 
Detta förhållningssätt blir än mer tyligt utifrån hur periferin representerad av 
miljonprogramsförortsmiljöer inte ses som områden som bär på stadens historia 
och identitet. Den modernistiska planeringens funktionsseparering konstrueras 
snarare som något som förhindrar möten mellan människor.  
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Floridas resonemang om städers konkurrenskraft relateras i stor utsträckning till 
platsens upplevda autenticitet och äkthet (Florida 2006: 273). Vad som 
uppfattas vara bärare av stadens identitet eller ideal är här nära förknippat med 
stadens historia genom att en stor del av den postmoderna stadens utmaningar 
grundas i modernismens bebyggelse och planering. Tunström menar att 
konstruktionen av ideal och problem förverkligas i ljuset av den modernistiska 
planeringen, som skedde samtidigt som den ”riktiga” staden upplöstes och 
förstördes. Ur detta perspektiv skiljs förorten från den ”riktiga” staden 
(Tunström 2009: 158). Detta kan förstås som ett avståndsstagande till 
modernismens tilltro till nya, moderna former, funktionsseparering, utspridda 
och bilorienterade stad genom att framhålla dess motsats genom tätt, 
funktionsblandat och fokus på kollektiva färdmedel (Hirt 2005: 28). Short 
menar att strategier för stadsutveckling just fokuserar på dessa 
motsatsförhållanden där man framhåller: 

”the new rather than the old, fashionable postmodern rather than 
the merely modern, the postindustrial rather than the industrial, 
consumption rather than production, spectacle and fun rather than 
pollution and work” (Short 2006: 115). 

Delar av industristadens områden och bebyggelse blir ur detta perspektiv en 
symbol för lösningen på stadens postindustriella utmaningar genom att den står 
som representant för den ”riktiga” staden. Förtätning av den postmoderna 
staden kan ur detta perspektiv ses som en reaktion mot en modernistisk 
planering och dess rationella organisation av det urbana (Hirt 2005: 28). Ett 
grundläggande drag hos den modernistiska planeringen var att människor och 
platser organiserades ur ett linjärt perspektiv där tanken var att människor och 
platser måste utvecklas, vara flexibla och kunna anpassas efter det snabbt 
föränderliga tidevarvet (Baeten 2012: 37). Chantal Mouffe menar att 
moderniseringstanken handlar om att upprätta en skillnad mellan de som 
anpassat sig till den moderna världens villkor alltjämt klamrar sig fast vid den 
förflutna. Att tala om modernisering kan således ses upprätta en gränsdragning 
de moderna och de omoderna (Mouffe 2008: 57), dem som anpassat sig och 
dem som ännu befinner sin i ett outvecklat tillstånd. Så, även om 
stadskärneutveckling som diskursiv praktik konstrueras i förhållande till 
modernismens planering, representerad av miljonprogrammets förortsområden, 
kan diskursen om den postindustriella staden förstås som konstruerad ur en 
moderniseringstanke där det handlar om att anpassa sig till en föränderlig 
omvärld.  
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I Floridas teori om den kreativa klassen befolkas staden av en service- och 
arbetarklass som inte ses som del av den kreativa eran och som på grund av sin 
brist på kreativitet inte ges någon drivande roll i den nya samhällsordningen 
(Peck 2003: 757).  Detta menar Mukhtar – Landgren skapar en syn på dem som 
bor i dessa områden som icke drivande för stadens attraktivitet och skapar här 
en uppdelning mellan dem som ses drivande för stadens utveckling och dem 
som inte gör det (se Mukhtar – Landgren 2012: 192). De blir snarare en rest av 
det gamla, något som inte har anpassat sig. Dessa anses sakna en positiv roll i 
den nya ekonomin och får en sidordnad betydelse där de får nöja sig med de 
eventuella positiva effekter som sipprar ned uppifrån (Loit 2014; Peck 2005 s. 
762ff ). 

”Creative city strategies are predicated on, and designed for, this 
neoliberalized terrain. Repackaging urban cultural arifacts as 
competetive assets, they value them (literally) not for their own 
sake, but in terms of their (supposed) economic utility” (Peck 2005 
s. 764). 

Planeringens ansträngningar reduceras här till att rikta in sig mot att främja de 
som ses som drivande för ekonomin i stället för att kompensera de som saknar 
den kreativa potential som beskrivs som en framgångsfaktor i den kreativa 
ekonomin. Detta menar flera forskare skapar och upprätthåller en rumslig 
hierarki mellan stadskärnan och den övriga staden, där stadskärnan (och dess 
invånare) konstrueras som drivande för samhällsutvecklingen och nyckeln till 
stadens framgång, medan andra delar av staden inte ges någon positiv roll i den 
nya samhällsordningen (Fredriksson 2014 s. 135f; Mukhtar - Landgren 2012: 
189). Tanken om att attrahera en viss typ av invånare och företag medför 
således till synen på att en del av stadens invånare inte deltar i stadens positiva 
utveckling genom att inte omfattas av planeringen. Dessa ska snarare ”hanteras” 
för att skapa en mer positiv image av staden.  
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3.4 Stadskärneutveckling som diskursiv praktik - 
summering 

Mot bakgrund av hur samhället befinner sig i en samhällelig 
omvandlingsprocess har stadskärneutveckling som diskursiv praktik i detta 
kapitel undersökts genom att synliggöra den postindustriella stadens diskursiva 
konstruktion. Nodalpunkten konkurrens begreppsliggör hur världen blivit allt 
mer gränslös, något som omformulerat planeringens verkningsområde. I detta 
lyfts stadskärnan fram som den postindustriella stadens främsta 
konkurrensmedel och utläses således som en identitetsbärande nodalpunkt 
vilken begreppsliggör vad stadskärnan är och vad den inte är. Genom 
elementen; modern; miljömedveten; framtid; kunskap; evenemang; 
entreprenörskap; media; forskning; attraktivitet; mångfald; täthet; blandning; 
trygghet; trygghet; sammanhållning, levande, möten, nöje; kultur; möten och 
kontraster, kan utveckling av stadskärnan förstås som en diskursiv praktik som 
syftar till att hantera en gränslös värld där konkurrensen om kunskapsintensiva 
företag och kreativa invånare är hård. Diskursen om den postindustriella staden 
kan således här ses som konstruerande av både den sociala och materiella 
verkligheten genom att forma behov om hur och varför utveckling av 
stadskärnan ses som betydande för staden och samhället. Stadskärneutveckling 
som diskursiv praktik blir här det sociala utövande av diskursen som 
materialiseras genom planeringen av staden.  

Betydande för att förstå stadskärneutveckling som diskursiv praktik är alltså 
att stadskärnan konstrueras som den postindustriella stadens främsta 
konkurrensmedel. Detta förhållningssätt medför att stadskärnan konstrueras 
som ett allmängiltigt rum som definierar alla problem och representerar alla 
lösningar. Att utveckla stadskärnan blir således något som alla stadens invånare 
kommer att gynnas av. Samtidigt konstrueras stadskärnan, och behov om att 
utveckla stadskärnan, som en praktik som syftar till att återskapa en stad som i 
någon mening gått förlorad genom att skilja sig från ”det andra eller den andre”. 
Periferin, till stor del representerad av miljonprogrammets förortsområden, 
konstrueras här som ett uttryck för stadens upplösning och det som inte är 
konkurrenskraftigt i den postindustriella staden och det som ger stadskärnan sitt 
meningsskapande genom att upprättas i ett relationellt förhållande till de 
element som ges mening av stadskärnan.  Stadskärnan som ett idealt urbant 
tillstånd konstrueras här genom att skilja sig från periferin och dess invånare. Ur 
denna mening blir stadens periferier det som begreppsliggör den 
postindustriella stadens problem och utmaningar vilka ska hanteras genom 
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stadskärnans allmängiltiga karaktär. Att stadens periferier, inte ges någon 
central roll för Malmös attraktivitet och konkurrenskraft synliggör även hur 
periferin befolkas av människor som heller inte ges någon positiv roll för 
stadens konkurrenskraft. Dessa områden och invånare förblir här en rest av det 
gamla, det som inte anpassats eller moderniserats till det nya tidevarvet, som 
inte omfattats av Malmös omvandlingsprocess. Människor som således inte 
passar i bilden över en kreativ, urban och välutbildad invånare ges ur detta 
perspektiv ingen betydande roll för Malmös konkurrenskraft och blir därför 
heller inte föremål för att attraheras utan ska snarare införlivas i en positiv 
image av staden. Malmös sociala problem om segregation, arbetslöshet och 
utanförskap ska här hanteras genom ’trickle down-effekter’ genom att 
stadskärnans allmängiltiga karaktär ska spridas till hela staden och alla 
invånare. Detta kan ses som att planeringen av Malmö hamnar i ett läge av 
dubbla målsättningar, mellan dem som anses bidra med till stadens 
konkurrenskraft och dem som anses motarbeta den (se Mukhtar – Landgren 
2012: 192).   

Den postindustriella staden som diskurs transporterar här således idéer om 
hur världen fungerar; vilka värden som är viktiga, hur problem ska definieras, 
vilka strategier som anses lämpliga för att hantera problemen liksom bilder av 
en önskvärd framtid. Detta sammantaget kan ses som att diskursens 
verkningsområde konstruerar ett konsensus över hur man ska agera vari 
stadskärneutveckling som diskursiv praktik är centralt. Att utveckla stadskärnan 
framstår ur detta perspektiv som svar på en ofrånkomlig samhällsutveckling där 
planeringens verkningsområde reduceras till en fråga om ’rätt’ eller ’fel’ 
planering. Att Malmö 2009 utsågs till ”Årets tillväxtkommun” synliggör denna 
’avpolitisering’ av planeringen där utveckling av stadskärnan framhålls som den 
enda rätta utvecklingsriktningen för staden och samhället i stort. Det är således 
mot denna förståelse av stadskärnans allmängiltiga karaktär som 
rekonstruktionen av periferin som rum för stadskärneutveckling kan förstås. I 
nästa kapitel analyseras hur periferins rekonstruktion sker utifrån hur periferins 
diskursiva meningsskapande utgör föremål för en diskursiv kamp. 
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4. PERIFERINS 
POSTINDUSTRIELLA 
REKONSTRUKTION  

Diskursen om den postindustriella staden medför en diskursiv praktik, ett 
utövande av diskurs, där staden måste anpassa sig till en allt mer gränslös och 
konkurrensutsatt omvärldssituation genom att lämna industristaden bakom sig 
och blicka framåt mot en postindustriell och anpassad stad. I den 
postindustriella staden ges stadskärnan en allmängiltig karaktär vilket genom 
praktiken om att utveckla och skapa mer stadskärna i staden framstår som 
Malmös enda sätt att hantera den gränslösa konkurrensen och hålla 
framgångssagan om Malmös postindustriella omvandlingsprocess vid liv. Detta 
har i Malmös planering medfört behov om att omfatta Malmös södra delar i 
omvandlingsprocessen: 

”I dagens Malmö finns många byggda miljöer som berättar om 
staden och havet, men ingen som berättar om staden och slätten. 
Det finns också en tydlig tendens: städer blir vackrare från vattnet 
och fulare från land” (Malmö stad 2014a: 11). 

”Ingen vill riskera att hamna utanför. Ingen vill befinna sig i 
periferin, varken i vänkretsen eller i staden. Städers periferi består 
ofta av trista ytterområden långt bort från den attraktiva kärnan. I 
ett sådant läge planeras och byggs Hyllie” (Malmö stad 2014b: 18).  

Utbyggnaden av Hyllie motiveras här som att befinna sig ”utanför”, ”långt bort 
från den attraktiva kärnan” och som ett sätt att hantera en ”fulhet” synliggör här 
hur Hyllie inte omfattats av Malmös postindustriella omvandlingsprocess.  
Utifrån det diskursteoretiska förhållningssättet går vårt till träde till både den 
materiella och sociala verkligheten genom diskurser. Periferin begreppsliggör 
den postindustriella stadens konstitutiva utsida; vad som inte är 
konkurrenskraftigt och skänker mening till stadskärnan genom konstrueras som 
det som stadskärnan inte är. Periferin kan således ses som en identitetsbärande 
nodalpunkt kring vilken diskursen om den postindustriella staden organiseras. 
Periferin begreppsliggör behovet om att utveckla stadskärnan utifrån hur 
periferin upprättas ur ett relationellt där periferin konstrueras som stadskärnans 
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”motpol” och som bärare av stadens problem och utmaningar. I utbyggnaden 
och planeringen av Hyllie konstrueras således vår förståelse om området genom 
den postindustriella staden som diskursiv konstruktion där behov om att 
utveckla och skapa mer stadskärna är centralt. Att utbyggnaden och planeringen 
av Hyllie planeras i ett perifert område måste således förstås mot bakgrund av 
hur stadskärnan konstrueras som Malmös främsta konkurrensmedel och det sätt 
som Malmö kan stärka sin konkurrenskraft på.  

Utbyggnaden och planeringen av Hyllie som ett perifert område synliggör 
här samtidigt en begreppsmässig förvirring där vad som är att betrakta som 
centralt eller perifert tycks befinna sig i ett förhållande av revidering. Att vi inte 
längre är säkra på begreppens betydelser kan här ses som uttryck för en 
representationskris (se Ristilammi 1994 s. 19) där Malmös sökande efter en 
postindustriell identitet är centralt. I planeringen och utbyggnaden av Hyllie kan 
denna representationskris ses ta sig uttryck i periferins meningsskapande. 
Genom att omvandla Hyllie från ett perifert jordbrukslandskap i Malmös utkant 
till att bli Malmös andra stadskärna ska således Malmös omvandlingsprocess till 
postindustriell stad materialiseras genom utbyggnaden av Hyllie. Men för att 
Hyllie ska kunna omvandlas till att bli Malmös andra stadskärna måste Hyllie 
fysiskt byggas ut och områdets perifera meningsskapande rekonstrueras. 
Periferin som identitetsbärande nodalpunkt kan här därför ses befinna sig i 
spänningsfältet mellan diskursens insida och konstitutiva utsida där diskursens 
insida gör anspråk på att rekonstruera periferins diskursiva meningsskapande.  

Mot bakgrund av hur Malmö befinner sig i en postindustriell 
representationskris, där behovet om att hålla omvandlingsprocessen från 
industristad till postindustriell stad levande, analyseras i detta kapitel periferins 
diskursiva rekonstruktion med utbyggnaden av Hyllie som empiriskt exempel. 
För att analysera hur periferin utgör föremål för fixering är det betydande att se 
till de diskursiva artikulationer; alltså de konkreta sociala handlingar, som gör 
anspråk på att rekonstruera periferins diskursiva meningsskapande. Att studera 
de artikulationer som syftar till att fixera periferins betydelse kan här därför ses 
som ett sätt att fånga förändring av diskursen, där just periferin ges ett 
rekonstruerat meningsskapande och vilka sociala konsekvenser detta får för 
planeringen av staden. Periferins analyseras således som en identitetsbärande 
nodalpunkt som utgör föremål för en diskursiv kamp där diskursens insida gör 
anspråk på att ge mening till dess utsida genom stadskärneutveckling som 
diskursiv praktik.  
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4.1 Periferin som rum för Malmös fortsatta 
omvandlingsprocess 

Centralt för att förstå hur periferin som diskursiv konstruktion utgör föremål för 
en diskursiv strid är således att se till de diskursiva artikulationer som syftar till 
att fixera periferins rekonstruerade meningsskapande. Dessa artikulationer 
syftar således att rekonstruera periferins diskursiva meningsskapande som 
fortsättningen på Malmös postindustriella omvandlingsprocess. 

Hyllie som önskvärd framtidsbild 

När beslutet togs om att bygga Öresundsbron och Citytunneln kom Hyllie 
återigen att hamna i fokus för Malmös planering, men utifrån en förändrad 
kontext än den som gällde under mitten av 1960-talet. Nu är det inte längre en 
bostadsbrist och dåliga bostadsförhållanden som motiverar utbyggnaden av 
Hyllie utan i stället förs områdets dess strategiska läge i Öresundsregionen 
fram: 

”Den väl utbyggda infrastrukturen och läget i Köpenhamn-Malmö 
regionen ska medverka till att ge Hyllie en internationell karaktär” 
(Malmö stad 2014a: 7). 

”En stor del av Öresundsregionens befolkning får mindre än en 
halvtimmes restid till Hyllievång. Det goda kommunikationsläget 
ger Hyllievång unika möjligheter att utvecklas till en intressant 
framtidsorienterad stadsdel” (Malmö stad 2004: 22).  

”Historien om Malmös stadsomvandlingar är vida känd. För det 
har väl inte undgått någon att något hände då Kockumskranen 
monterades ner och självbilden som stolt industristad suddades ut. 
Det symboliska varvsområdet lämnade inte bara ett fysiskt 
utrymme för en stadsförnyelse utan även plats för omvandling i 
mental mening. Den malmöitiska kaxigheten levde upp och en ny 
bild av staden började träda fram [...] Malmös utveckling har nu 
nått södra delen av staden genom en bro, en tunnel och en ny 
station. Här växer ett centrum fram med betydelse för Malmö och 
hela Öresundsregionen. Det här är fortsättningen på historien. 
Utbyggnaden i Hyllie är nästa kapitel i Malmös vidare resa. ” 
(Samsyn Hyllie 2012: 3). 
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”Det stadsnära landskapet i Hyllie ska utvecklas så att det erbjuder 
ett komplement till livet i en tät stad och samtidigt vara produktivt. 
Ytterområdenas speciella fördel ligger i relationen till det stadsnära 
landskapet och det är en planeringsuppgift att utveckla den 
potentialen.” (Malmö stad 2014b: 18).  

”På så sätt kan södra Hyllie stärka berättelsen om Köpenhamn-
Malmöregionen och vara en viktigt pusselbit för att Hyllie ska 
utvecklas till en attraktiv helhet” (Malmö stad 2014a: 11). 

De politiska beslut som kom att ligga till grund för byggandet av Öresundsbron 
och Citytunneln kan således ses som startskottet för Hyllies rekonstruerade 
meningsskapande i Malmö. Här ges Hyllie ett meningsskapande som 
fortsättningen på Malmös omvandlingsprocess genom att ta tydligt avstamp i 
framtiden där Hyllie ska få en ”internationell karaktär”. Detta synliggör hur 
Malmös planering begreppsliggörs mot bakgrund av hur världen blivit allt mer 
gränslös, en gränslöshet som utbyggnaden av Hyllie syftar till att hantera genom 
att vara framtidsorienterad. Hyllie artikuleras här som ”centralt” i stället för 
”utanför” och syftar således till att ge Hyllie en central roll i fortsättningen på 
Malmös omvandlingsprocess genom att tillskriva Hyllie ett meningsskapande 
som ”potential” i ”nästa kapitel i Malmös vidare resa”.  

Periferin som uttryck för en diskursiv kamp synliggörs även utifrån konkreta 
begreppsmässiga artikulationer som syftar till att fixera periferins 
rekonstruerade meningsskapande som fortsättningen på Malmös 
omvandlingsprocess: 

”Mötet mellan den täta staden och kulturlandskapet utvecklas till 
ett "stadsbryn" där Malmös möte med Söderslätt regisseras. Det 
består av en stadsbebyggelse som har inspirerats av Bo01 och en 
naturaxel där stadens vatten tas omhand. I naturen är brynen de 
mest artrika miljöerna och stadsbrynet ska kännetecknas av 
mångfald i stadsmiljön och mångfald i naturaxeln” (Malmö stad 
2014a: 5).  

I stället för att se på periferin som ett område som vänder sina baksidor utåt mot 
det omgivande landskapet kan begreppet ”stadsbryn” ses som ett försök att 
rekonstruera hur mötet mellan stad och omgivande landskap ska ske. 
Jämförelserna med naturens skogsbryn med ”artrikedom” och ”mångfald” kan 
här förstås upprättade genom ett motsatsförhållande till hur miljonprogrammets 
bostadsområden konstrueras som monotona. Likaså synliggör periferins 
begreppsmässiga artikulationer om ”outnyttjad resurs” eller ett ”ineffektivt 
markutnyttjande” hur periferin rekonstruktion syftar till att tillskriva Hyllie en 
ekonomisk funktion, en funktion som måste hanteras bättre för att kunna hålla 
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framgångssagan vid liv. Vidare rekonstrueras Hyllies perifera läge genom att 
knytas samman med konkurrensbegreppet blir en resurs snarare än ett problem, 
”Dessutom förblir det stadsnära landskapet, hur vackert det än är, en outnyttjad 
resurs för staden” (Malmö stad 2014b: 18).  

Hyllie som en önskvärd framtidsbild sker således genom artikulationer som 
syftar till att fixera periferins meningsskapande där Hyllie artikuleras som 
”centralt” i stället för ”perifert” och där periferin knyts samman med element 
som är centrala för stadskärnans konstruktion. Hur Hyllies perifera läge 
artikuleras som en ”resrus” synliggör även hur Hyllies perifera läge ges ett 
rekonstruerat meningskapande som Malmös fortsatta omvandlingsprocess. 

 

Hyllie ska utvecklas till ett ”stadsbryn” i mötet mellan Malmö och Söderslätt (Bild: 
Malmö stad 2014a: 6). 
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Jordbruksmarken som problem och potential 

Utbyggnaden av Hyllie tar således utgångspunkt i hur Malmös 
omvandlingsprocess ska omfatta hela staden. Hyllie som fortsättning på 
Malmös postindustriella omvandling hämtar här legitimitet från vad som, i 
periferin som konstitutiv utsida, framhålls som problematiskt. Ytterområden 
som ”isolerade” eller som ”långt från den attraktiva kärnan” är här ett 
meningsskapande på periferin som utesluts. I stället artikuleras Hyllies perifera 
läge genom begrepp som framhåller Hyllies perifera läge som en styrka, något 
som ska hålla berättelsen om Malmös omvandlingsprocess levande. Likaså ges 
periferin ett rekonstruerat meningsskapande genom artikulationer som 
definierar vad som är att betrakta som periferins problem och potential. I 
planeringen av Hyllie framhålls den omgivande landsbygden som en potential 
gällande Hyllies historiska förankring. I Hyllies finns inte samma industriella 
arv som på Kockums gamla varvsområde utan i stället en annan historia för att 
ge området en historisk förankring och identitet: 

”Att bibehålla strukturer och funktioner som vittnar om historien är 
viktigt för förståelsen av jordbrukslandskapet. Det kan innebära att 
bevara det öppna landskapets helhetskaraktär” (Malmö stad 2014c: 
53). 

”Bytomterna i Malmöområdet innehåller i många fall kulturlager 
som avsatts under en platsbunden bosättning från åtminstone 
högmedeltiden fram till idag och utgör därmed en viktig länk 
mellan det förhistoriska landskapet och det nutida” (Malmö stad 
2014a: 8).  

”Kulturaxeln ska [...] förankra utbyggnaden i platsens historia och 
på så sätt bidra med lokal identitet samt ge förutsättningar för ett 
rikt stadsliv” (Malmö stad 2014a: 11). 

Resonemanget om att ”bibehålla strukturer och funktioner som vittnar om 
historien” känns igen från resonemang om hur industrisamhället gamla 
varvsområden lyfts fram som betydande att bevara i syfte att förmedla stadens 
identitet. Den omgivande natur som lyfts fram i utvecklingen av Hyllie handlar 
till stor del kulturhistoriskt värdefulla slättlandskapet, jordbrukslandskapet, 
Öresundsregionen eller centrala Malmö. De angränsande bostadsområdena 
Holma och Kroksbäck nämns inte i detta sammanhang som något att bidra med 
till utvecklingen av Hyllie.  
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Jordbruksmarken som omger Malmö framhålls ofta som Malmös främsta resurs 
och som något som bör värnas ur ett hållbarhetsperspektiv (Malmö stad och 
Lunds kommun 2013: 7). Samtidigt synliggörs hur jordbruksmarken utgör 
föremål för en konflikt: 

”Jordbruksmarken i MalmöLund20 tillhör den allra bördigaste. En 
exploaterig av jordbruksmark bör vara väl avvägd. Samtidigt finns 
ett stort tillväxttryck i MalmöLund och denna tillväxt är viktig för 
hela regionens utveckling” (Malmö stad och Lunds kommun 2013: 
24). 

”Hyllie utgörs av den nordligaste delen av Söderslätt som [...] har 
en av Sveriges bördigaste jordar. Den goda jorden är viktig 
naturresurs vilket innebär att området har ett högt värde och att 
staden måste ha höga ambitioner för den stadsmiljö som byggs. 
Den goda jorden och det milda klimatet gör att det ingen 
annanstans i Sverige finns bättre förutsättningar för att skapa en 
grönskande stad än i södra Hyllie” (Malmö stad 2014a: 8).  

I Hyllie görs dilemmat om att bebygga högklassig till en icke-fråga utifrån hur 
stadskärneutveckling framhålls som den enda vägen för utbyggnaden av Hyllie. 
Att utbyggnaden av Hyllie sker på jordbruksmark legitimeras således genom att 
ha ”höga ambitioner för den stadsmiljö som byggs”. Samtidigt artikuleras den 
omgivande jordbruksmarken som problem utifrån hur den postindustriella 
stadens och dess urbana medelklass tillför andra preferenser på 
jordbrukslandskapet: 

”Landsbygden ska bli del av det rekreativa Malmö och dess 
kvaliteter behöver lyftas fram. Samband mellan stad och land 
behöver stärkas för att attrahera en bredare målgrupp för rekreation 
och utflykter och bättre kopplingar och strategiskt belägna 
besökspunkter skapas och sammanlänkas” (Malmö stad 2014c: 
53). 

”Det stadsnära kulturlandskapet ska långsiktigt omvandlas från att 
vara ett storskaligt jordbrukslandskap med stora produktionsvärden 
till ett småskaligt där några odlare har ersatts av hundratals och där 
värden som rekreation och natur har blivit centrala i stället för 
produktion” (Malmö stad 2014-01-2821). 

Det storskaliga jordbruket artikuleras här således som ett problem som i någon 
mening försvårar för en målgrupp att ägna sig åt rekreativa aktiviteter på 

20 MalmöLund är en benämning på ett regionalt samarbete mellan Malmö stad och Lunds 
Kommun. 
21 Citatet är hämtat från hemsidan hallbarstad.se 
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landsbygden. Det storskaliga jordbruket upprättas således som del av diskursens 
konstitutiva utsida genom att ”rekreation” och ”storskalighet” formuleras som 
två oförenliga värden. Att rummet ses som bärare av en inre essens eller 
egenskap är dock inte aktuellt i denna studie. Därför måste rekonstruktionen av 
periferin ses som en process där maktrelationer bestämmer vad som är att 
betrakta som Hyllies identitet och vad som inte utgör det. Ur detta perspektiv 
blir Malmös omgivande jordbrukslandskap en problematisk gräns som 
förhindrar för Hyllie att bli fortsättningen på Malmös omvandlingsprocess där 
rekreativa värden ska ersätta storskalig produktion och där delar av stadens 
kultur och historia väljs ut för att representera hela staden. Att således skapa 
fysiska samband mellan staden och landsbygden i Hyllie ska jordbruksmarken 
som barriär hanteras och bli del av staden. Det omgivande odlingslandskapet 
ska således anpassas efter urbana behov för att anpassas till framtiden och bli 
del av Malmös fortsatta omvandlingsprocess. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Södra Hyllie planeras till stor del på jordbruksmark (Bild: Malmö stad 2014a: 4). 
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Hyllie som nyckeln till framgång  

Periferins diskursiva rekonstruktion sker således genom artikulationer som 
syftar till att ge Hyllie en central roll i Malmös omvandlingsprocess genom 
artikulationer som formar synen på vad som är att betrakta som periferins 
problem och potential. Utbyggnaden och planeringen av Hyllie till Malmös 
andra stadskärna reduceras här till att handla om att ägna sig ’rätt’ eller ’fel’ 
planering. Här är stadens, och i synnerhet stadskärnans allmängiltiga karaktär 
tydlig: 

”Urbaniseringstakten ökar globalt och Malmö växer som stad. Det 
innebär nya utmaningar men också möjligheter då det är i städerna 
som nyckeln till en hållbar utveckling finns. Det är här framtidens 
arbeten växer fram och det är i städerna det finns goda 
förutsättningar för att utveckla hållbara energi- och 
transportlösningar ” (Malmö stad 2011: 4). 

Hyllies omvandling till stadskärna sker här utifrån hur staden ges ett 
meningsskapande om att vara ”nyckeln” för att lösa staden utmaningar och 
problem. Dessa tankar relateras till hur stadskärnans fysiska struktur ses som 
hållbar ur samtliga hållbarhetsaspekter framför den upplösta staden som utgör 
diskursens konstitutiva utsida. Tanken om att staden behöver ”helas” eller 
”läkas” är därför centralt i periferins diskursiva rekonstruktion: 

”I Kroksbäck och Holma har miljonprogrammets 
funktionsuppdelning inneburit att område är fysiskt avskurna från 
övriga staden [...] Tillsammans med den stora boendesegregationen 
i Malmö innebär detta att Holma och Kroksbäck är omgärdat av 
sociala och fysiska barriärer. Dessa riskerar om ingenting görs åt 
dem att för lång tid framöver hålla delar av staden separerade från 
varandra” (Malmö stad 2009: 16).  

”Hyllievång22 blir ett nytt centrum i södra Malmö och erbjuder en 
attraktiv stadsutbyggnad [...] Hyllie centrumområde med 
citytunnelstation blir en ny målpunkt i södra Malmö som knyter 
samman kringliggande stadsdelar.” (Malmö stad 2005b: 32). 

”Stadsbebyggelsen i södra Hyllie ska forma en attraktiv tät, 
blandad och grön stad. Det finns många skäl till att planera utifrån 
de kvaliteterna, till exempel: stadsbild, minskade transporter, bättre 
hushållande med mark och trygghet (Malmö stad 2014a: 13). 

22 Hyllievång och Hyllie är olika benämningar på samma område.  
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”Hyllie ska komplettera omgivande område med handel, service 
och kulturfunktioner och därigenom öka attraktiviteten för hela 
södra Malmö. Hyllie ska på så vis bli en tillgång för alla Malmöbor 
” (Malmö stad 2014a: 8).  

”... de befintliga stadsdelarna som ligger runt omkring Hyllie får ett 
nytt och mer centralt läge i staden. Områden som tidigare hade 
jordbrukslandskapet som granne blir centrumnära områden som 
tidigare var vändhållplats [...] Delar av staden som tidigare enbart 
tillhörde stadsdelen blir något som många fler malmöbor och 
besökare får en relation till” (Malmö stad 2009: 6). 

Att Hyllie planeras för att bli en stadskärna synliggör här hur man tar 
utgångspunkt i de ”samhälleliga misslyckanden” som miljonprogramsområden 
kommit att representera. Denna utgångspunkt synliggör hur Malmö ses som 
trasig stad och där Holma och Kroksbäck befinner sig utanför staden. Att Hyllie 
planeras för att bli Malmös andra stadskärna, i stadens perifer, artikuleras här 
således som det naturliga valet utifrån stadskärnans allmängiltiga karaktär 
genom att knytas samman med begrepp som är centrala för konstruktionen av 
stadskärnan, egenskaper som kan hantera stadens alla problem. Här lyfts 
Malmös segregationsproblematik fram som särskilt centralt för utbyggnaden av 
södra Hyllie, något som stadskärnans ”helande” effekter ska lösa. Genom att 
komplettera med funktioner som förknippas med stadskärnan ska närliggande 
områden få en ökad attraktivitet: 

”Hyllie är ett integrationsprojekt i flera olika nivåer [...] 
Segregationen handlar inte om problemområden, det handlar om 
hela staden. Stora utbyggnadsområden riskerar att bli en tillgång 
för en del av befolkningen eftersom nybyggnation är dyrt och 
endast ett fåtal har råd att bosätta sig där ” (Malmö stad 2014a: 8). 

”Tidigare uppfattades Holma som ett klassiskt 
miljonprogramsområde i Malmös utkant – ganska isolerat och 
opersonligt, om än med påtaglig grönska och mångfald. I takt med 
Malmös expansion i sydväst, med Citytunneln och utvecklingen i 
Hyllie [...] har förutsättningarna för Holma förändrats. Holma tar 
nu plats längst fram i Malmö och utvecklar en egen och tydlig 
karaktär ” (Malmö stad 2014e: 20). 

”Förhoppningen är att det kommer innebära att Malmös södra och 
östra delar får kraft och draghjälp att delta i en utveckling där dessa 
bli attraktivare för boende och näringsliv. De positiva sociala 
effekter som utbyggnaden av Hyllie ger är en motor för utveckling 
i stadens östra delar ” (Malmö stad 2014a: 51). 
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”Bedömningen är att placeringen av en citytunnelstation i Hyllie 
även kommer att attrahera nya boendekategorier till Holma och 
Kroksbäck ” (Malmö stad 2005a: 10). 

”Genom att bli Malmös andra stadskärna och överbygga barriärer 
ska Hyllie koppla samman stora befintliga stadsområden som idag 
är fysiskt segregerade” (Malmö stad 2014a: 8).  

”Överlappande strukturer och möten mellan tidsåldrar kommer att 
bidra till en kontrast och variationsrikedom, som är nödvändig för 
en utbyggnad av Hyllies storlek” (Malmö stad23).  

Hur utbyggnaden av Hyllie motiveras genom att återskapa en sammanhängande 
stadsväv kan här ses ett uttryck för en förenad diskursiv insida, där Hyllie ska 
inkluderas i denna insida. Utifrån detta upprätthålls samtidigt Holma och 
Kroksbäck som del av diskursens konstitutiva utsida genom att de representerar 
en upplöst stad. Att Holma och Kroksbäck ska förbindas med Hyllie visar hur 
områdena idag befinner sig ”utanför”. Denna tanke synliggör hur 
miljonprogrammets bostadsområden befinner sig utanför staden och att 
stadsväven idag har en ”lucka” som måste lagas. Att Malmö ses som en trasig 
stad kan således inte förstås som en fysisk lucka av bebyggelse, utan snarare hur 
de omgivande områdena Holma och Kroksbäck konstrueras som något som 
både fysiskt och socialt befinner på diskursens utsida. Genom utbyggnaden av 
Hyllie ska Holma utveckla en ”tydlig karaktär” vilket synliggör hur Holma inte 
tidigare ansågs ha en egen karaktär eller identitet. Att Malmös södra och östra 
delar ska få ”draghjälp att delta i en utveckling” visar även hur dessa områden, 
och de som bor där, i någon mening är i behov av modernisering och 
anpassning för att kunna omfattas av Malmös omvandlingsprocess. Detta kan 
ses som att planeringen och utbyggnaden av Hyllie konstruerar behov för staden 
och dess invånare genom att periferin artikuleras som bärare av en ”potential”. 
Detta medför att ”potentialen” liksom ”karaktären” framstår som förutbestämd 
utifrån hur stadskärnans egenskaper framhålls som allmängiltiga. Likaså 
synliggörs hur utbyggnaden av Hyllie artikuleras genom att periferins 
rekonstruerade meningsskapande artikuleras begrepp som ”kontrast” och 
”variationsrikedom” vilket tar avstånd från modernismens planering som 
konstrueras som ”monotom” eller funktionsseparerad. Detta synliggör hur 
periferins rekonstruktion reproducerar miljonprogrammets områden som 
konstitutiv utsida.  

Hyllies perifera läge ges här således ett rekonstruerat meningsskapande 
genom att artikuleras utifrån tankar hur stadskärnans allmängiltiga egenskaper 

23 Citatet är hämtat från Malmo.se under Hyllie, Hyllie utbyggnadsområde 
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ska ’trickle-down’ och därmed gynna hela staden och alla dess invånare. 
Samtidigt synliggörs att periferins rekonstruerade meningsskapande verkar efter 
en tanke om progression där vissa områden och invånare anses leda 
utvecklingen och andra inte omfattas i utveckling och som därför är i behov av 
att moderniseras.  

Hyllie som livsstilsval 

Periferins rekonstruerade meningsskapande sker således utifrån artikulationer 
som syftar till att ge Hyllie en allmängiltig karaktär där Hyllie, genom sin 
fysiska miljö ska bli en tillgång för alla Malmöbor och hantera många av 
stadens sociala problem.  Samtidigt synliggörs hur utbyggnaden av Hyllie syftar 
till att attrahera ”nya boendekategorier” skapar en uppdelning mellan dem som 
anses bidragande till stadens konkurrenskraft och dem inte som ses som 
bidragande till denna. Holma och Krokbäck, som representant för den 
postindustriella stadens konstitutiva utsida, ska således anpassas och bli del av 
Malmös omvandlingsprocess genom den urbana medelklassens blotta närvaro. 
För att Hyllie ska kunna få funktionen som Malmös andra stadskärna måste 
således Hyllie attrahera en kreativ befolkning.  Här rekonstrueras periferins 
meningsskapande genom artikulationer som marknadsför Hyllie som ett 
livsstilsval:  

”I Hyllie bor du för att du väljer Malmö. Men även för att du väljer 
något mer. Att bo i Hyllie innebär en annorlunda närhet till allt. 
Här möts stad och landskap, storskaligt och småskaligt, gröna 
områden och färgstark arkitektur. Mot norr ligger Hyllie tre 
minuter med tåg från Triangeln. Mot söder ligger milsvidder av 
Söderslätt. Och västerut, med Kastrup som närmaste tågstation, 
ligger resten av världen. Det är spännvidderna som formar livet i 
Hyllie. Från Hästryggen direkt ner i aftonklänningen. Från flyget 
direkt till cykelrundan. Från arbete framför datorn till 
gemensamma ansträngningar i stadsodlingen. Lantis på deltid helt 
enkelt. Hyllie är den pusselbit som Malmö saknat. Om stadens 
norra centrum möter havet med ett medvetet världsvant stadsliv, så 
möter Hyllie med ett centrum i söder landskapet med en fot i 
staden. Både en stövel och högklackat i en balanserad blandstil. 
Hyllie är en del av Malmö med stark självkänsla som växer 
gränsöverskridande mellan landskap och storstadspuls” (Samsyn 
Hyllie 2012: 52). 
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”I Hyllie bor du för att du väljer Malmö” ger Hyllie här ett meningsskapande 
som representant för hela Malmö. Men att Hyllie tillåts representera hela 
Malmö blir här enbart en del av Malmö; personer som tycker om att rida och 
flyger mycket, som har anledning att ha på sig en aftonklänning, som arbetar 
framför en dator och som har tid att engagera sig i stadsodlingen. Att dessa 
personer ska identifiera sig med att vara ”lantis på deltid” kan här ses som 
strategi för att ge utbyggnaden av Hyllie en ny touch och för att visa att Malmös 
omvandlingsprocess går framåt. Dock reduceras ”lantisen” till en person som 
ägna sig åt aktiviteter som att; rida, cykla och odla. Hyllie som Malmös södra 
centrum, konstrueras här som ett livsstilsboende mot en önskvärd framtida 
invånare som ska agera ”draghjälp” år Holma och Kroksbäck.  

Att Hyllie artikuleras som ett livsstilsboende synliggör således hur livet i 
Hyllie är tänkt att leva och av vem. Hyllies ”annorlunda närhet” koncentreras 
här till kulturlandskapet och därefter ”resten av världen”. ”Spännvidderna” 
sträcker sig således mellan Söderslätt och Kastrup. Att vara ”lantis på deltid” 
kan här ses som ett sätt på vilket delar av periferin, som tidigare befunnit sig i 
diskursens utsida, representerad av jordbrukslandskapet, artikuleras som 
rekreationsområde för en urban medelklass. Vad som inte inkluderas i denna 
spännvidd är resten av Malmö och åtgärder för att hantera Malmös problem.  
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4.2 Den postindustriella periferins rekonstruktion som 
rum för stadskärneutveckling 

Hur periferin rekonstrueras som rum för stadskärneutveckling har i detta kapitel 
undersökts genom att analysera periferin som en identitetsbärande nodalpunkt 
som utgör föremål för en diskursiv kamp i spänningsfältet mellan diskursens 
insida och konstitutiva utsida. I kampen om fixering av periferins 
meningsskapande står stadskärnan som representant för diskursens insida, ett 
allmängiltigt ideal, och periferin, som ett uttryck för en upplöst stad som hotar 
den postindustriella stadens ursprung och identitet. Periferin som 
identitetsbärande nodalpunkt rekonstrueras här genom att knyta samman med 
begrepp som är centrala för diskursens insida genom att artikuleras som 
”attraktiv”; ”tät”; ”blandad”; plats för ”mångfald” och vara ”kontrastrik”. 
Kampen om periferins diskursiva meningsskapande kan här förstås som ett 
resultat av Malmös sökande efter en postindustriell identitet, ett sökande som 
tar sig uttryck i stadens periferier.  

Utbyggnadsområdet Hyllie i Malmö har här studerats utifrån hur Hyllies 
perifera läge på olika sätt artikuleras för att ge Hyllie ett rekonstruerat 
meningsskapande. Att således förstå hur periferin rekonstrueras som rum för 
stadskärneutveckling handlar således om hur diskursen om den postindustriella 
staden medför tankar om varför och hur Malmö ska utvecklas för att fortsätta 
sin postindustriella omvandlingsprocess.  För att Hyllie ska få rollen Malmös 
andra stadskärna, något som kan hålla liv i Malmös postindustriella 
omvandlingsprocess måste Hyllie byggas ut och dess perifera meningsskapande 
måste rekonstrueras. Förståelsen av periferin som diskursiv konstruktion måste 
således genomgå en rekonstruktion för att få en plats i Malmös postindustriella 
omvandlingsprocess. Genom att analysera hur periferin sätts i relation till 
konkreta diskursiva artikulationer synliggörs hur periferin ges ett rekonstruerat 
meningsskapande, ett meningsskapande som får konkreta konsekvenser för 
planeringen av staden. Detta sker i utbyggnaden och planeringen av Hyllie 
genom artikulationer som konstruerar periferin som bärare av en önskvärd 
framtid, en framtidsbild vilken både definierar problem och potentialer. Hyllies 
rekonstruerade perifera meningsskapande sker här utifrån konkreta 
begreppsmässiga artikulationer. Hyllies perifera läge artikuleras från att vara ett 
”ointressant möte” med den omgivande landsbygden till att bli ett ”spännande 
möte” med ”stor potential som ska utvecklas”. Genom att tala om periferin som 
en ”resurs” och som en ”potential” synliggörs hur Hyllie ges ett rekonstruerat 
meningsskapande för att inkorporeras i diskursen och bli Malmös andra 
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stadskärna och utgöra fortsättningen på Malmös postindustriella 
omvandlingsprocess.  

Vidare sker periferins diskursiva rekonstruktion utifrån artikulationer som 
syftar till att rekonstruera periferin som nyckeln till framgång. Här artikuleras 
Hyllie som ett integrationsprojekt och där Malmö som en trasig stad ska helas 
genom stadskärnans allmängiltiga karaktär och egenskaper. Denna 
utvecklingsprocess sker genom att periferins rekonstruktion länkas samman 
med begrepp som är centrala för konstruktionen av den postindustriella 
stadskärnan vilket även definierar nya problem, vad som förhindrar Hyllie från 
att nå sin fulla potential och som förhindrar Malmös konkurrenskraft. Den 
omgivande jordbruksmarken artikuleras här som en problematisk gräns. 
Jordbrukslandskapet ska ur detta perspektiv genomgå en fysisk rekonstruktion 
där dess storskalighet ska brytas upp och där dess förbindelser med staden ska 
utökas för att underlätta den urbana befolkningens kontakt med landsbygden. 
Centralt i detta är hur utbyggnaden av Hyllie är ett försök att finna något som 
kan representera Malmös identitet bortom industristaden, ett sökande som i 
utbyggnaden och planeringen av Hyllie vänds till kulturlandskapet och 
medeltida bytomter.  

Stadskärneutveckling som diskursiv praktik bygger på idén om att staden 
måste anpassas och moderniseras för att stå rustad mot framtiden. Stadskärnan 
som den postindustriella stadens främsta konkurrensmedel konstrueras som ett 
avståndstagande mot modernismens planering, som ett uttryck för en upplöst 
stad. Periferin som ett uttryck för Malmös postindustriella representationskris 
sker efter liknande diskursiva praktik som omvandlingen av Malmös gamla 
hamn- och industriområden präglats av där delar av stadens kultur och historia 
väljs ut för att representera hela staden och bilden av en önskvärd framtid. 
Hyllie konstrueras således som en föreställd socialt och rumslig enhet som även 
fungerar som en bild av en önskad framtid med önskvärda invånare som 
befolkar denna framtidsbild.  I denna framtidsbild finns dock inte lösningar på 
Malmös sociala problem representerade. Hyllie som ”den pusselbit som Malmö 
saknat” tycks här snarare följa samma planeringspraktik som Malmös planering 
karaktäriserats av under de senaste åren. En planering som riktar sig till en 
urban medelklass och inte till den del av befolkningen som lever i socialt och 
ekonomiskt utanförskap. 

I planeringen och utbyggnaden av Hyllie väljs således delar av periferin ut 
för att passa in i den givna logiken om stadens behov av att stärka sin 
konkurrenskraft. Detta medför att Hyllies rekonstruktion som rum för 
stadskärneutveckling är överlagrad av maktdimensioner som tar utgångspunkt i 
en önskvärd framtidsbild där både stadens problem och potential definieras. De 
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diskursiva artikulationer som syftar till att fixera periferins rekonstruerade 
betydelse som identitetsbärande nodalpunkt sker i planeringen och utbyggnaden 
av Hyllie genom att upprätthålla miljonprogrammets förortsområden på den 
postindustriella stadens konstitutiva utsida. Miljonprogrammets områden och 
invånare ges här ingen positiv roll i Malmös omvandlingsprocess utan ska 
snarare få ”draghjälp” att utvecklas genom Hyllies rekonstruerade 
meningsskapande som Malmös andra stadskärna och dess allmängiltiga 
karaktär. Likaså gör byggandet på jordbruksmark till en icke-fråga och 
reduceras ur detta perspektiv till att välja mellan ”rätt” eller ”fel” planering. Det 
omgivande jordbrukslandskapet upprättas snarare som del av diskursens 
konstitutiva utsida genom dess ”storskaliga” karaktär och som en problematisk 
gräns. Att den postindustriella staden konstrueras som det postindustriella 
tidevarvets epicentrum tycks här innebära att delar av landsbygden ’varufieras’ 
för att tillgodose den urbana befolkningen upplevelsebehov genom att 
landsbygdsaktiviteter i någon mening reduceras till livsstilsmarkörer för en 
urban medelklass.  

Omvandlingen av Hyllie måste således förstås utifrån hur periferin 
begreppsliggör Malmös representationskris där sökandet efter en postindustriell 
identitet är centralt för att markera övergången från industristad till 
postindustriell stad är närvarande. Periferins rekonstruktion, med Hyllie som 
empiriskt exempel, visar att synen på periferin, som ett naturligt rum med 
inneboende essenser inte är relevant här. I stället måste planeringen och 
utbyggnaden av Hyllie förstås som ett rum som aktivt konstrueras som en 
politisk aktivitet, där vissa utvecklingsriktningar framstår som giltiga och andra 
som ogiltiga. I omvandlingen av Hyllie ges periferin ett meningsskapande om 
att befinna sig i kontraster, mellan stad och land, mellan tätt och grönt. Dessa 
kontraster håller sig dock inom diskursens insida vilket i sin tur reproducerar 
miljonprogrammets bostadsområden och delar av landsbygden som diskursens 
konstitutiva utsida. Planeringen och utbyggnaden av Hyllie måste således 
förstås som en politisk process där periferin som postindustriell identitetsbärare 
för Malmö, ska införlivas i diskursens insida för att utgöra fortsättningen på 
Malmös postindustriella omvandlingsprocess.  
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Malmö är en stad i förändring. Diskurser har under årens lopp på olika sätt 
omformulerat planeringens verkningsområde genom kunskap, tankar och idéer 
om hur staden ska förstås och planeras. Idag tar Malmös förändringsprocess sig 
uttryck i planeringen av stadens periferier.  

Malmös övergång från industristad till postindustriell stad har i denna studie 
analyserats utifrån hur diskursen om den postindustriella staden medför ett 
behov om stadskärneutveckling. Centralt för den postindustriella stadens 
konstruktion är hur konkurrensen begreppsliggör hur den postindustriella staden 
är ett resultat av en allt mer gränslös värld, en gränslöshet som omformulerat 
planeringens verkningsområde. I den postindustriella staden konstrueras 
stadskärnan och utveckling av stadskärnan som en praktik som ska hantera 
denna konkurrenssituation genom att attrahera önskvärda invånare och 
återskapa en stad som gått förlorad. Stadskärneutveckling ges ur detta 
perspektiv ett meningsskapande för hela den postindustriella stadens framtida 
utvecklingsmöjligheter. Stadskärneutveckling har på många sätt kommit att 
framhållas som en framgångssaga som här ses bygga på tanken om att markera 
övergången från det gamla till det nya, för att hantera nedgången av industrins 
varubaserade produktion till att centreras kring kunskap och upplevelser för att 
vända Malmös negativa sociala och ekonomiska utveckling.  

Samtidigt konstrueras delar av stadens periferier, främst representerade av 
miljonprogramsförorter, som områden som både fysiskt och socialt befinner sig 
utanför staden. Detta förhållande konstruerar och upprätthåller en skillnad 
mellan stadskärnan och den övriga staden där att stadskärnan och dess invånare 
konstrueras som drivande för samhällsutvecklingen och som dem som ska 
attraheras i den globala konkurrensen, medan stadens periferier och dess 
invånare konstrueras som utan någon drivande roll i det postindustriella 
tidevarvet utan ses snarare vara i behov av att omfattas av stadens 
omvandlingsprocess för att staden ska läkas och räddas från upplösning.  

Genom hur stadskärnan ges allmängiltigt betydande egenskaper konstrueras 
ett behov om att komplettera, utveckla och stärka stadskärnan. Detta har 
medfört att planeringen kommit att rikta intresse mot delar av stadens periferier 
där syftet är att skapa mer stadskärna i Malmö och hantera många av stadens 
sociala problem. Stadskärneutveckling som diskursiv praktik blir i planeringen 
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och utbyggnaden av Hyllie en materialisering av den postindustriella staden där 
diskursens insida gör anspråk på att ge mening till dess utsida. I denna studie 
har således intresse riktats mot den postindustriella staden som diskurs och den 
diskursiva praktik som syftar till att utveckla och utvidga stadskärnan i Malmö 
genom att rekonstruera periferins diskursiva meningsskapande. Periferin har här 
analyserats som en identitetens nodalpunkt som utgör föremål för diskursiv 
kamp om meningsskapande. Periferins meningsskapande rekonstrueras i 
utbyggnaden och planeringen av Hyllie genom konkreta begreppsmässiga 
artikulationer där Hyllies perifera meningsskapande artikuleras som ”centralt” 
och som en ”resurs” för Malmös fortsatta omvandlingsprocess. 

Utifrån diskursteorins utvidgade diskursbegrepp ses alla sociala fenomen 
som diskursiva meningskapande praktiker vilket, för denna studie, medfört en 
syn på rummet som antiessentialistiskt, utan inneboende essenser och 
egenskaper. Detta medför här att utbyggnaden av Hyllie förstås som en 
diskursivt meningsskapande process som är överlagrad av maktdimensioner. I 
planeringen och utbyggnaden av Hyllie synliggörs hur den diskursiva kampen 
om fixering av periferins diskursiva meningsskapande upprättas i en hierarkisk 
relation där stadskärnan görs till bärare av stadens postindustriella framtid och 
beskrivs som en representant för allmängiltiga ideal och stadens identitet.  

Analysen av periferins rekonstruktion synliggör hur Malmö fortfarande är en 
stad i förändring, en stad som försöker hålla framgångsagan vid liv genom att 
planera för fortsatt ekonomisk tillväxt och för kreativa och köpstarka invånare 
och besökare. Konstruktionen av framgångssagan dock sitt avstamp i en 
önskvärd framtidsbild snarare än i den sociala verkligheten där lösningarna på 
stadens sociala problem reduceras till att hanteras av stadskärnans allmängiltiga 
karaktär, en karaktär vilken till största del bygger på fysiska strukturer.  

Stadskärneutveckling som diskursiv praktik, där periferin utgör föremål för 
ett rekonstruerat meningsskapande, medför således flera konsekvenser för 
planeringen av staden. Planeringens handlingsutrymme reduceras här till stor 
till en fråga om att göra rätt eller fel i ”den nya samhällsordningen” vilket 
medför att planeringspraktiken tycks följa en redan upptrampad stig. I den mån 
man ser möjlighet att hantera stadens sociala problem, reduceras detta till ett 
ideal om en blandad stadskärna, och där en del av staden (och dess invånare) 
som tidigare funnits i stadens periferi ska få ”draghjälp” av stadskärnans 
etablering. Periferins rekonstruktion som rum för stadskärneutveckling kan 
således ses som fortsättningen på den diskursiva praktik som upprättar och 
befäster skillnader i staden där planeringens ansträngningar främst riktas mot en 
önskvärd framtid och önskvärda invånare. Detta kan ses som ett förnekande av 
sociala skillnader genom en planeringspraktik som syftar till att bygga bort en 
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oönskad stad genom att framhålla en modern och anpassad, önskvärd invånare. 
Att tala om Hyllie som ett perifert område måste således ses som en 
postindustriell periferi, där periferin används som ett marknadsföringsgrepp, ett 
imageskapande i syfte att hålla Malmös framgångssaga vid liv. Denna studie 
visar således att ta sig an periferin som en ny möjlighet, som ett 
integrationsprojekt inte innebär att problemen försvinner. Periferin döljs snarare 
bakom en estetiserad ’framsida’.  

Den här studien pekar följaktligen på en rad kritiska frågor inom den form 
av stadskärneutveckling i perifera områden som blivit allt vanligare i svensk 
planering. Men studien ska inte enbart ses som en belysning av 
stadskärneutveckling och dess konsekvenser i planeringen av Hyllie i Malmö. 
Studiens slutsatser går även att förstå ur en bredare kontext. Till exempel är det 
relevant att dra paralleller till hur relationen mellan stad och landsbygd, storstad 
och glesbygd, till stor del präglas av liknande hierarkier där landsbygden allt 
mer avfolkas eller anpassas för en urban kontext. Det finns således anledning att 
anta att glidningen mellan stadens centrum och dess periferi fortsättningsvis 
kommer att präglas av ett hierarkiskt förhållande i takt med att staden allt mer 
blir normerande i samhället. Vad händer med landsbygden när staden allt oftare 
tillåts definiera alla problem och stå för alla lösningar? 



Centrum i periferin 

83

 

6. REFERENSER  

Alltimalmo.se (2015) ”Emporia”. [Elektronisk]. Tillgänglig via: 

http://www.alltimalmo.se/shopping/kopcentrum/emporia [2015-03-10].   

Andersson, Frida, Ek, Richard & Molina, Irene (red.), (2008). 

Regionalpolitikens geografi: regional tillväxt i teori och praktik. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

Antoni, Rudolf (2010). ”Attraktiva städer” i En region blir till: Västra 

Götalandsregionen 1999-2008 Nilsson, Lennart (red.), Göteborg: SOM-

institutet. 

Arena för tillväxt (2015) ”Malmö – Årets tillväxtkommun 2009”. 

|Elektronisk]. Tillgänglig via: http://www.arenafortillvaxt.se/malmo-2009/ 

[2015-04-10]. 

Baeten, Guy (eds.), T. Tasan-Kok, G (2012). Contradicitions of Neoliberal 

Planning, The GeoJournal Library 102. Springer Science + Business 

Media.  

Bradley, Karin (2009). Just environments: politicising sustainable urban 

development. Diss. Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, 2009. 

Bryman, Alan (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. 1:5., uppl. Malmö: 

Liber. 

Burr, Vivien (1995). An introduction to social constructionism. London: 

Routledge. 

Colomb, Claire (2011). Staging the new Berlin: place marketing and the 

politics of urban reinvention post-1989. London: Routledge. 

Dannestam, Tove (2009). Stadspolitik i Malmö: politikens 

meningsskapande och materialitet. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, 

Lunds universitet. 



Centrum i periferin 

84

 

Engström, Carl – Johan (2008). ”Kunskapsdriven näringsutveckling och 

stadsomvandling” I Cars, Göran & Engström, Carl – Johan (red.), 

Stadsregioners utvecklingskraft – trender och nya perspektiv. Kungliga 

Tekniska Högskolan: Stockholm. 

Florida, Richard L. (2005). Cities and the creative class. New York: 

Routledge. 

Florida, Richard L. (2006). Den kreativa klassens framva ̈xt. Stockholm: 

Daidalos.  

Fredriksson, Julia (2014). Konstruktioner av en stadskärna: den 

postindustriella stadens rumsliga maktrelationer. Diss. Göteborg: Chalmers 

tekniska högskola, 2014. 

Hedin, Karin. (2010). Gentrifiering, socialgeografisk polarisering och 

boastadspolitiskt skifte. Lund: Institutionen fo ̈r kulturgeografi och 

ekonomisk geografi. Lunds universitet.  

Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar (1979). Land och stad: svenska 

samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid. Lund: Gleerup. 

Hirt, A. Sonia (2005). ”Toward Postmodern Urbanism? Evolution of 

Planning in Cleveland, Ohio”. Journal of Planning Education and Research, 

vol 25, 27-42. 

Howarth, David (2007). Diskurs. Malmö: Liber.  

Jacobs, Jane (2004). Den amerikanska storstadens liv och förfall. Daidalos: 

Göteborg. 

Johansson, Thomas & Sernhede, Ove (red.), (2003). Urbanitetens 

omvandlingar: kultur och identitet i den postindustriella staden. Go ̈teborg: 

Daidalos. 

Krueger, Rob & Gibbs, David (red.), (2007). The sustainable development 

paradox: urban political economy in the United States and Europe. New 

York: Guilford Press. 



Centrum i periferin 

85

Kärrholm, Mattias & Nylund, Katarina (2011). ”Escalating Consumption and 

Spatial Planning: Notes on the Evolution of Swedish Retail Space”. 

European Planning Studies vol. 19, nr 6: 1048-1049. 

Kärrholm, Mattias (2008a). ”Konsumtionslandskapet och hotet mot 

mångfalden – Några förändringstendenser i det offentliga rummets 

utveckling” i Graninger, Göran & Knuthammar, Christer (red.) 

Samhällsbyggande och integration – frågor om assimilation, mångfald och 

boende. Linköpings universitet: Stiftelsen Vadstena Forum för 

samhällsbyggande 175 -183. 

Kärrholm, Mattias (2010b). ”The Scaling of Sustainable urban form: A case 

of Scale – related Issues and Sustainable Planning in Malmö, Sweden”.  

European Planning Studies Vol. 19, nr 1: 97-112. 

Kärrholm, Mattias (2007). ”The territorialisation of a Pedestrian Precinct in 

Malmö: Materialities in the Commerscialisation of Public Space”. Urban 

Studies. Vol. 45, nr 9: 1903-1924. 

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985). Hegemony and socialist 

strategy: towards a radical democratic politics. 2. ed. London: Verso. 

Larice, Michael & Macdonald, Elizabeth (red.), (2010). The urban design 

reader. London: Routledge. 

Loit, Jon (2014). En stad i världsklass – hur och för vem?: en studie om 

Stockholms sociala stadsplanering. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 

2014. 

Lund, Carola, Lundberg, Maria & Schlyter, Olga (2007). Kulturhistorisk 

utredning. Varvstaden. Kockumsområdet söder om Stora Varvsgatan. 

Fastigheten Hamnen 21:149 i Malmö stad Skåne län. Malmö kulturmiljö: 

Enheten för Kulturmiljövård. Rapport 2007:009. 

Malmö Stad, Lunds Kommun (2013). Strukturbild MalmöLund – en 

konkretisering av MalmöLundvisionen för 2030. Samrådsunderlag. Maj 

2013. 



Centrum i periferin 

86

Malmö stad (2010b). Aktuella planer och projekt i utbyggnadsområdet 

Hyllie. Malmö stad, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och 

gatukontoret. November 2010.  

Malmö stad (2009). Hela Hyllie Hållbart! om Kroksbäck – Holma – Hyllie. 

Dialog-Pm 2009:2. Malmö stadsbyggnadskontor oktober 2009. 

Malmö stad (2014e). ”Holmastan – det är där det händer”. Planering i 

Malmö. Information från Malmö stadsbyggnadskontor. Nr 2 2014.[ 

Elektronisk]. Tiigänglig via: www.malmo.se [2015-03-20]. 

Malmö stad (2004). Hyllievång och södra Malmö. Dialog-Pm 2004:9. 

Aktualisering av Översiktplan 2000. Malmö stadsbyggnadskontor april 

2004. 

Malmö stad (år ej angivet). Malmös general- och översiktsplaner 1950-

2000. [Elektronisk]. Tillgänglig via: 

http://www.malmo.se/download/18.af27481124e354c8f1800041766/138

3646982295/ÖSIM.pdf [2014-04-22]. 

Malmö stad (2014d). Malmö i korta drag. Stadskontoret. [Elektronisk]. 

Tillgänglig via: www.malmo.se/statistik [2015-04-28].  

Malmö stad (2005b). Mer och bättre innerstad Aktualisering och 

komplettering av Malmös översiktplan. Februari 2006. 

Malmö stad (2005a). PP 6004. Planprogram för område norr om 

Annetorpsvägen. Hyllie Norra. Stadsbyggnadskontoret. November 2005. 

Malmö stad (2011a). Planprogram Varvstaden. Pp 6030. April 2011. 

Malmö stad (2014b). ”Städers periferi – en outnyttjad resurs”. Planering i 

Malmö. Information från Malmö stadsbyggnadskontor. Nr 2 2014. 

[Elektronisk]. Tillgänglig via: www.malmo.se [2015-03-20]. 

Malmö stad (2014-01-08). ”Städers periferi”. Tillgänglig via: 

www.hallbarstad.se.  

Malmö stad (2010a). Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2. Juni 2010. 



Centrum i periferin 

87

Malmö stad (2008b). Öster om stationstorget i Hyllie. Pp 6022. Malmö 

stadsbyggnadskontor. April 2008. 

Malmö stad (2000). Översiktplan för Malmö 2000. Januari 2001. 

Malmö stad (2014c). Översiktsplan för Malmö – Planstrategi. Maj 2014. 

Malmö stad (2014a). Översiktsplan för södra Hyllie – fördjupning av 

översiktplan för Malmö. Utställningsförslag 2015. December 2014.  

Malmö stad, VASyd, Eon (2011b). Klimatsmarta Hyllie – vi testar 

framtidens lösningar. [Elektronisk]. Februari 2011. Tillgänglig via: 

http://malmo.se/download/18.762851e714714cf86bf6b5f7/14055180104

91/klimatsmarta+hyllie_broschyr.pdf [2015-03-17].  

Mouffe, Chantal (2008). Om det politiska. Hägersten: Tankekraft. 

Mukhtar-Landgren, Dalia (2012). Planering för framsteg och gemenskap: 

om den kommunala utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar. 

Diss. Lund: Lunds universitet, 2012. 

Nylund, Katarina (2014). ”Conceptions of justice in the new urban 

landscape – Recent changes in the comprehensive planning discourse in 

Malmö, Sweden. Planning Theory & Practic. Vol. 15, nr 1: 41-61. 

Peck, Jamie (2005). ”Struggling with the creative class”. International 

Journal of Urban and Regional Research, Vol. 29, nr 4: 740-770. 

Region Skåne (2012). Hur stärker vi Skånes kärnor och regionala 

tillväxtmotorer? Avdelningen för regional utveckling: Region Skåne 

Ristilammi, Per-Markku (2006). ”Momento Rosengård”, I Sernhede, Ove & 

Johansson, Thomas (red.) Storstadens omvandlingar: postindustrialism, 

globalisering och migration: Göteborg och Malmö. Göteborg: Daidalos. 

Ristilammi, Per-Markku (1994). Rosengård och den svarta poesin: en 

studie av modern annorlundahet. Diss. Lund: Univ. 

Rose, Gillian (2012). Visual methodologies: an introduction to researching 

with visual materials. 3.ed. London: Sage. 



Centrum i periferin 

88

Salonen, Tapio (2012-07-10). ”Segregation” [elektronisk]. Tillgänglig via: 

www.malmokommissionen.se [2015-05-22]  

Samsyn Hyllie, Malmö stad (red.), (2012). En plats i världen. En skrift om 

Hyllie centrum. Oktober 2012.  

Sernhede, Ove & Johansson, Thomas (red.) (2006). Storstadens 

omvandlingar: postindustrialism, globalisering och migration: Go ̈teborg och 

Malmo ̈. Go ̈teborg: Daidalos. 

Short, John R. (2006). Urban theory: a critical assessment. Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Sieverts, Thomas (2003). Cities without cities: an interpretation of the 

Zwischenstadt. English language ed. London: Spon Press. 

Stigendal, Mikael & Östergren, Per-Olof (red.), (2013). Malmös väg mot en 

hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Kommission för ett socialt 

hållbart Malmö: Malmö stad. December 2013. 

Syssner, Josefina (2008). ”Regionen och dess medborgare”, I Andersson, 

Frida, Ek, Richard & Molina, Irene (red.), Regionalpolitikens geografi: 

regional tillväxt i teori och praktik. I uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Thörn, Catharina (2015). ”Perifer mark blir urban front” i Arkitekten, nr 

2/2015: 44-45. 

Tunström, Moa (2012). På spaning efter den goda staden om 

konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadstradition. 

Johanneshov: TPB. 

Walter, Mareile (2013). Making plans - telling stories: planning in 

Karlskrona/Sweden 1980-2010. Diss. Karlskrona: Blekinge Tekniska 

Högskola, 2013. 

Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise (2012). Diskursanalys som 

teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 

Zukin, Sharon (2011). Naken stad: autentiska urbana platsers liv och förfall. 

Göteborg: Daidalos. 



Centrum i periferin 

89

Örnström, Bo (2006). ”Urban och ekonomisk utveckling. Platsbaserade 

strategier i den postindustriella staden” I Sernhede, Ove & Johansson, 

Thomas (red.) Storstadens omvandlingar: postindustrialism, globalisering 

och migration: Go ̈teborg och Malmo ̈ Go ̈teborg: Daidalos. 

 
 
 
 


