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2  MALMÖS UTVECKLING
2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad

Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen 
och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil, skinn, tobak 
och socker. Men det kanske viktigaste var Kockums Mekaniska Verkstad som 
grundades i Malmö 1840. Denna varvsrörelse präglade Malmö under 150 år. 
Den främsta symbolen för detta var Kockumskranen i Västra hamnen, trots 
att den inte tillkom förrän 1974. Det växte tidigt fram en stark facklig rörelse 
och många mindre företag och verksamheter var beroende av varvet (Malmö 
Stad, Elektronisk).

Industrialiseringen i Sverige påbörjades under mitten av 1800-talet. Livet 
som jordbrukare var hårt och det var svårt att tjäna pengar på det, något som 
ledde till att jobben inne i staden lockade. Det skedde stora omflyttningar av 
människor runtom på landsbygden till bruksorterna och in till städerna. Den 
massiva tillströmningen av människor ledde till en bostadsbrist i städerna. När 
det inte längre fanns plats innanför kanalen i Malmö började arbetarkvarter 
uppstå söder och öster om stadskärnan. Lugnet var det första området och låg 
nära Kockums industri. Kockums köpte marken och lät arbetare bosätta sig 
här vilket var ett effektivt sätt att behålla arbetskraft (Greiff 2008).

Under efterkrigstiden förvärrades bostadssituationen igen. Bristen på 
moderna bostäder hotade industrin, som nu blomstrade och behövde mycket 
arbetskraft in till städerna. För att råda bot på detta introducerades i början 
1960-talet Miljonprogrammet. 1965 började man i Malmö bygga Rosengård 
och samtidigt revs delar av arbetarkvarteren i innerstaden och ersattes med 
nya bostadsrätter (Sernhede & Johansson 2006). De som inte hade råd att bo 
kvar i centrum flyttade till bostadsområden i stadens ytterkanter. Vid den här 
tiden flyttade även många höginkomsttagare till Malmös kranskommuner som 
kunde erbjuda naturnära bostadsområden (Sernhede & Johansson 2006).

I slutet av 1970-talet slår oljekrisen hårt till och världsekonomin rasar. 
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Det gick allt sämre för industrin och trots flera försök att rädda Kockums 
så avvecklas fartygsproduktionen 1986 (Sernhede & Johansson 2006). Detta, 
i kombination med färre skatteintäkter, gör att Malmö hamnar i en djup 
ekonomisk kris. I början 1990-talet försvinner nästan 30 000 arbetstillfällen. 
I ett brev till regeringen skrev kommunalråden Ilmar Reepalu (s) och Percy 
Liedholm (m) att Malmö hotas av en ekonomisk härdsmälta (Malmö Stad, 
Elektronisk). 

Denna ekonomiska kris ställde Malmö inför nya utmaningar. För att vända 
trenden behövde något drastiskt hända. André Johansson, docent och lektor 
i medie- och kommunikationsvetenskap, menar mycket förenklat i sin artikel 
i Storstadens omvandlingar (2006) att Malmö hade en utpräglad identitet 
som industristad, så när industrin och Kockums försvann var det inte bara 
en industriell och ekonomisk kris för Malmö utan också en identitetskris. 
Lösningen blev alltså att skapa ett nytt Malmö med en ny identitet. Det kom 

Öresundsbron
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att bli ”kunskapsstaden”.
En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av 

Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full gång att byggas. Ett 
skatteutjämningssystem som ekonomiskt kompenserade kommuner med 
”ogynnsam social struktur” infördes 1995, vilket var av stor betydelse för 
Malmö. Samma år påbörjade bygget av Öresundsbron som stod klar år 2000. 
1996 kom förslaget att skapa Malmö Högskola, vars verksamhet var igång 1998.

Detta var några av de tydliga strategier som utvecklades för att vända den 
negativa trenden och åter göra Malmö attraktivt för boende och företagande. 
Malmö hade nu tagit klivet från industristad till kunskapsstad. 

I början av 2000-talet börjar förändringarna märkas alltmer i staden. Med 
bomässan ”Bo01 – Framtidsstaden” sattes det nya Malmö på kartan. Dock fick 
området kritik för att inte ha en tydlig koppling till övriga Malmö och att de 
nybyggda dyra lägenheterna skapade nya gräddhyllor och stärkte den pågående 
segregationen av staden.

Avindustrialiseringen har skärpt uppmärksamheten på att städer konkurrerar. 
Staden måste göras attraktiv för att locka till sig turism, investeringar och 
därigenom återskapa förlorade arbetstillfällen. Evenemang är de tillfällen när 
kommunen, näringslivet, folkrörelser och andra intressen försöker mobilisera 
invånarna till manifestationer som gör staden attraktiv (Mörck 1998). Richard 
Ek, filosofie doktor inom kulturgeografi och ekonomisk geografi, menar att 
ett av kännetecknen för övergången från industristad till den postindustriella 
staden är synen på staden som en plats för konsumtion istället för produktion. 
Staden har och är fortfarande en plats för produktion, men idag är det snarare 
tjänster än varor som har företräde när staden ska marknadsföras, tillsammans 
med evenemang, kultur och nöjen (Ek 2007). Denna utveckling, från 
industristad till kunskapssamhälle, har skett i hela det västerländska samhället 
de senaste decennierna (Hårsman 2007).
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2.2 Det andra Malmö
Samtidigt som arbetarförstäder etablerades i södra och östra Malmö kring 

förra sekelskiftet började borgerskapet flytta in i patriciervillor med stora 
trädgårdar väster om Malmö, nära kusten. Man ville undvika den ohälsosamma 
och trånga staden och komma närmre den friska naturen. Samtidigt växer 
klyftan mellan borgarna och arbetarna. Arbetarklassen börjar betraktas som 
problematisk och farlig och arbetarfrågan var något som diskuterades i både 
Sverige och utomlands. I och med att borgarklassen flyttade västerut undveks 
den ”farliga” arbetarklassen och den tidigare starka patriarkala rollen mellan 
borgarna och arbetarna försvagades. Detta hände omkring förra sekelskiftet 
men boendesegregationen finns kvar än idag. Södra och östra Malmö är 
fortfarande de fattigas stadsdelar och västra Malmö tillhör de bättre bemedlade 
(Greiff 2008). 

Sociologen Mikael Stigendal ger i boken Sociala värden i olika sociala världar 
(1999) sin definition av segregation: när sociala och geografiska skillnader 
sammanfaller. Det vill säga när en socialt avgränsad grupp människor lever 
sina liv i geografiskt avgränsade områden. Ett område är segregerat i relation 
till ett annat område. Rummets betydelse i segregationen beror inte bara på 
hur det en gång i tiden skapades utan också hur det idag används. Stigendal 
menar vidare att det gamla Malmö inte var segregerat då det byggde på en 
kvartersstruktur vars miljöer utgör stad i staden. Olika befolkningskategorier 
och verksamheter var inte särskilt geografiskt uppdelade, utan levde ganska 
nära varandra. Segregationen härstammar från den tid då andra typer av 
stadsmiljöer började byggas. Grannskapsstaden utgick från funktionsseparering 
av staden där framförallt förvärvsarbetet separerades från boendet. Sedan 
kom miljonprogrammet under 1960-talet, vilket innebar en ännu tydligare 
uppdelning av staden. 
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Sociologen Sören Olsson (1998) ser ett samband mellan fattigt stadsliv 
och funktionalistiska-modernistiska byggandet som lämnade frågor kring 
sambandet mellan fysisk miljö och socialt liv obehandlade. 

De senaste åren har en rad stadsförnyelseprojekt startats i Malmö. Dels har 
stadsbyggnadskontoret gjort flera satsningar på upprustning av de offentliga 
miljöerna i Malmö inom ramen för projektet Välfärd för alla - det dubbla 
åtagandet. Dels har det gjorts studier av Malmö som mötesplats för olika 
livsstilar. I dialog-pm:et Möten i Malmö (2007) kan man läsa att det är i mötet 
med den andre som man kan iaktta och få större förståelse för hur samhället 
och staden ser ut. Utgångspunkten är hur det offentliga rummet kan frambringa 
dessa vardagliga möten mellan olika människor och livsstilar.

Malmö högskola Bo01
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