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“We live in a world where there is more and more  
information, and less and less meaning”

Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation



Förord
Jag har ett ambivalent förhållande till autenticitet. På resor dras jag likt en magnet till 
stadsdelar som Kreuzberg och Shoreditch. Det är någonting med atmosfären; känslan av 
djupa historiska rötter och en levande kultur. Samtidigt gror en medvetenhet i bakhuvudet om 
kommersialisering och gentrifieringsprocesser, en förståelse för att den aura av autenticitet som 
jag attraheras av inte är fullkomligt ärlig. Just tvetydigheten och den samtida attraktionskraften 
kring autenticitetsbegreppet fick mig att vilja gräva vidare och ställa frågor. När arkitekturen 
har blivit ett marknadens verktyg och verkligheten alltmer representeras genom bilder; går 
det då ens att tala om ting eller upplevelser som autentiska, eller har det postindustriella 
konsumtionssamhället undergrävt autenticitetsbegreppets mening?

Föreliggande studie utgör det avslutande momentet vid masterprogrammet i stadsplanering, 
Blekinge Tekniska Högskola. Jag vill här rikta ett stort mitt tack till min handledare Abdellah 
Abarkan för givande handledning och stöd genom hela uppsatsprocessen. Tack även till de 
tjänstemän vid Malmö stad som ställt upp som informanter och bidragit med intressanta 
perspektiv. Jag vill även tacka representanten från Varvshistoriska föreningen i Malmö för 
utbytet av kunskap och erfarenheter. Och till sist, tack till mina klasskamrater på våning 5 för 
ert ständiga uppmuntrande och den motivation som ni spritt. 

Frida Svensson

Karlskrona 2016 



Sammanfattning
I föreliggande studie undersöks hur autenticitet och historia produceras, brukas och utnyttjas 
i en kontext där städer och platser hanteras utifrån en dominerande marknadsliberal logik och 
ideologi. Syftet är att bidra med en djupare förståelse för autenticitetsbegreppets betydelse, 
funktion och förändring över tid, samt utreda vilka konsekvenser ett visst förhållningssätt 
genererat för stadsplaneringen. Studiens forskningsdesign är en fallstudie och fallet som 
undersökts är Malmö stad. Inom ramen för fallstudien har stadsförnyelseprojekten Hyllie och 
Varvsstaden granskats.

Studien utgår från antagandet om att den kulturella sfären, däribland städer och historia, 
estetiserats genom att inordnas under ekonomin. Betydelsen av historia har således 
omformulerats till att i första hand handla om estetik och en förmåga att förmedla upplevelser. 
Autenticitet betraktas ur detta perspektiv som en social konstruktion där hävdandet av historisk 
förankring ses som ett retoriskt verktyg för maktutövande. Vidare betraktas autenticitet utifrån 
ett alternativt perspektiv: den postmoderna positionen, som radikalt ifrågasätter begreppets 
existens. Kategorier som original-kopia hävdas ha luckrats upp till följd av konsumtionssamhällets 
fokus på symbolkommunikation och representativa bilder. Autenticitet är ur detta perspektiv 
dekonstruerat - icke-existerande.

Analysen påvisar att historia rekonstrueras aktivt genom politiskt och kommersiellt 
historiebruk. Historien bäddas in i en ramberättelse och omvandlas efter den postindustriella 
stadens preferenser. En tydlig hierarki framträder där autenticitet primärt relateras till nystarter 
och mindre till ursprunglighet, vilket innebär dels att historien modifieras, men också att 
delar av historiekulturen ”avaktiveras” och görs ogiltig. Ur detta perspektiv kan autenticitet 
förstås som en kulturprodukt vars betydelse baseras på möjligheten att skänka mening åt den 
utvecklingsinriktning som aktivt konstruerats och gjorts giltig.

Nyckelord: autenticitet, historiebruk, identitet, stadsförnyelse, Malmö
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/   kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund 

När kulturteoretikern Walter Benjamin skrev Konstverket i reproduktionsåldern (1936) satte han 
fingret på en dramatisk förändring gällande relationen mellan konst och produktion (Mattsson, 
2004:20f, 44f ). Historiskt, menade Benjamin, omgärdades konstverket av en aura av äkthet; 
autenticitet. Men i och med introduktionen av det moderna samhällets massproducerande 
medier i form av fotografi och film kom konsten att bli tillgänglig för massorna och nya 
perceptionssätt att växa fram. I det moderna samhället hävdade Benjamin att den mekaniska 
reproduktionen resulterat i en förlust av auran hos det autonoma konstverket - en förlust av 
autenticitet (Mattsson, 2004:44). Benjamins ifrågasättande av autenticitetens betydelse i det 
moderna samhället är idag, åttio år senare, mer relevant än någonsin. För vad kan vara äkta i en 
värld av kopior, kloner och förfalskningar? (Zukin, 2011:275). 

Stadsforskaren Sharon Zukin (2011:275) menar att Benjamins frågor kan appliceras på 
alla former av kulturyttringar, däribland städer. För i det samtida, konsumtionsorienterade, 
samhället har arkitekturens relation till den kommersiella marknaden blivit allt mer 
framträdande. När arkitekturen och stadsbyggnad skrivs in i konsumtionens logik sker ett 
”varugörande” som innebär att de betraktas som medium för marknaden; resurser för stadens 
ökade konkurrenskraft (Mattsson, 2004:44f ). Historia och ursprung tillskrivs i denna process 
nya, ekonomiska funktioner vilket ger sig uttryck i rekonstruktion och estetisering av historiska 
miljöer (Aronsson, 2004:57f ). Historien skänker mening, legitimerar, och skrivs om utefter 
politiska ambitioner och målsättningar. Om Benjamin på sin tid beskrev en övergång från 
konstverk till vara, har den postindustriella omstruktureringen inneburit att platser betraktas 
som produkter och konsumtionsobjekt. Men den historiska ”auran” har ersatts med vad Zukin 
beskriver som en artificiell aura av ”autentisk” kultur med konsumentorientering placerad i 
centrum. Hon menar att den ökade användningen av autenticitet speglar vikten av människans 
roll som kulturkonsument; individer konsumerar autenticitet (Zukin, 2011:15). Bakgrunden 
är vad Zukin (ibid.) beskriver som samtidens instabila identiteter, där konsumtionen av 
autenticitet blivit ett verktyg för att konstruera en ”autentisk” bild av jag:et, eller som i 
platsmarknadsföringsprocesser; en bild av den autentiska staden. Autenticitetsbegreppets 
schizoida kvalitet är uppenbar: å ena sidan tillskrivs autenticitet ursprunglighet, å andra sidan 
refererar begreppet till epitet som ”historiskt ny”, ”innovativ” och ”unik” (ibid.). 

Den traditionella förståelsen för autenticitet har sin bakgrund i 1800-talets bevarandedebatt 
där autenticitet betraktades som en inneboende egenskap i ett objekt (Arrhenius, 2012:48, 
50). Förståelsen speglar ett objektorienterat förhållningssätt där debatten präglades av olika 
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synsätt på vad som utgjorde själva ”kärnan” i objektet och därmed inte fick förvanskas (ibid.). 
Men mot den bakgrund som anges ovan framkommer att autenticitetsbegreppet dels har 
kommit att vidgas till att röra hela stadsdelar och städer, dels kan betraktas som en social 
konstruktion som anpassas efter rådande förhållanden och trender. Utgångspunkten för 
föreliggande studie är denna uppenbara ambivalens som präglar de samtida diskussionerna kring 
autenticitetsbegreppet. Frågorna som följer är; inom ramarna för en nyliberal urbanpolitik med 
ekonomisk tillväxt som drivkraft, hur produceras, brukas och utnyttjas autenticitet? Vilken 
betydelse får en plats historiska ursprung i konstruktionen av nya berättelser? Går det ens att 
tala om autenticitet i en kontext där symbolkommunikation blivit en central verksamhet inom 
planeringspraktiken?

1.2 Problemformulering

Historia och kulturarv uppmärksammades tydligt i början av 1800-talet och var början på 
en debatt kring autenticitet, inom vilken autenticitet ansågs vara en egenskap enskilda objekt 
kunde tillskrivas. Men i takt med en rad av strukturella samhällsförändringar som skedde i 
Sverige under 1970-talet har betydelsen av autenticitet kommit att omformuleras; från en 
debatt kring idén om ett original, till en stadsomvandlings-och marknadsföringsprocess där 
delar av historien aktiveras för att skänka mening och legitimitet. I en process där platser och 
städer ”laddas om” med nya betydelser blir frågan om autenticitet ambivalent; kritiker hävdar 
att människan lever i en konstruerad värld där representation är viktigare än autenticitet, 
samtidigt som marknadsföringsstrategier enligt en nyliberal logik mer ofta än sällan använder 
sig av begreppet i syfte att attrahera konsumenter. Ur detta perspektiv har autenticitet blivit en 
konsumtionsanpassad konstruktion; en produkt, resurs och/eller upplevelse. Autenticitet som 
begrepp är högaktuellt i samtida städers förnyelseprocesser, samtidigt som kritiker talar om 
autenticitet som rekonstruerat, eller till och med så långt som dekonstruerat. Fokus i denna 
studie ligger på den postindustriella användningen av autenticitetsbegreppet i förhållande till 
historiebruk, platskonstruktion och städers förnyelseprocesser.

1.3 Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att kritiskt granska hur autenticitet produceras, brukas och 
utnyttjas i en postindustriell kontext där städer och platser hanteras utifrån en dominerande 
marknadsliberal logik och ideologi. Vidare är syftet att undersöka hur tolkningen av historia 
konkretiseras i stadsförnyelseprojekt. Uppsatsen vill bidra till en djupare förståelse för begreppets 
betydelse, funktion och förändring över tid, samt utreda vilka konsekvenser det genererat för 
stadsplaneringen. 
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1.4 Forskningsfrågor 

För att uppfylla studiens syfte har följande forskningsfråga formulerats:

     Vilken betydelse tillskrivs autenticitet och historia i postindustriella stadsförnyelseprocesser 
     samt vilka konsekvenser medför detta förhållningssätt för planeringen av staden? 
 

Vidare undersöks begreppet i situerade kontexter i Malmö där följande frågor behandlas:

     Hur framställs Malmös identitet?

     Vilken roll tillskrivs historia i Malmös stadsutvecklingsprocesser?

     Vilka delar av historien lyfts fram som av bevarandevärde, på vilket sätt och varför?

     Hur produceras, brukas och utnyttjas autenticitet och historia i Malmös stadsförnyelseprocesser?

   Vilka föreställningar kring autenticitet i förhållande till stadsutveckling finns bland verksamma
     i Malmö stad? 

1.5 Avgränsning av studiens ämne

I studien ligger fokus på att granska hur autenticitet ter sig och formas inom en marknadsliberal 
kontext. Valet baseras på den diskussion och ambivalens som föreligger begreppet; å ena sidan 
används begreppet i vid utsträckning, å andra sidan hävdas det att begreppet har förlorat 
sin innebörd. Studien avgränsas till att undersöka begreppets användning inom aktuella 
stadsförnyelseprocesser, där de tre fallen som utgör fallstudien anses karaktärsgivande för 
staden i sin helhet. Hur de tre projekten behandlas kan därför antas ge implikationer på 
vilken inriktning staden i sin helhet vill ta; vilken identitet som konstrueras och vilken roll 
det förflutna får i en sådan process. Fokus ligger på diskussionerna och hur tolkningar och 
förståelse för historia materialiseras i den fysiska miljön. Det innebär att studien avgränsas till 
att behandla konsekvenserna för det synsätt och den tolkning som finns, men tar inte ställning 
till huruvida fenomenet resulterar i positiva eller negativa konsekvenser, så som gentrifiering.

1.6 Disposition

Studien är indelad i sju kapitel. I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till arbetet, studiens 
syfte, forskningsfrågor samt en diskussion kring studiens avgränsning av ämnesval. I kapitel 
två ställs studiens syfte i förhållande till relevant forskning på fältet, vilket följs av kapitel 
tre där det teoretiska perspektiv som ligger till grund för analys av det empiriska materialet 
presenteras. I kapitel fyra presenteras studiens genomförande; forskningsdesign, metod och 
empirival. Därefter, i kapitel fem, presenteras fallet – Malmö, för att i kapitel sex analyseras. I 
studiens sjunde och avslutande kapitel förs en diskussion som kopplar studiens implikationer 
till ett bredare perspektiv, vilket följs av allmänna slutsatser och en utvärdering av studiens 
bidrag och begränsningar.
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/   kapitel 2

Forskningsöversikt
I följande kapitel diskuteras autenticitetsbegreppets formation och förändrade betydelse i 
förhållande till bevarandefrågor och urbana förändringsprocesser. Syftet är att legitimera 
forskningsfrågorna och placera in studien i ett större sammanhang. 

2.1 Bevarandedebattens klassiska spänningsfält

Framväxten av bevarandedebatten har sin bakgrund i den franska revolutionen där 
kulturobjekt som associerades med den föraktade, men ersatta, regimen kom att stå i centrum 
för debatten (Arrhenius, 2012:18). Å ena sidan ansågs dessa kulturobjekt inneha ett historiskt 
undervisningsvärde för framtida generationer att ta del av. Å andra sidan ansågs samma objekt 
vara så pass negativt, symboliskt laddade att endast deras existens på offentliga platser utgjorde 
ett hot mot nationen. Den innovativa lösningen, som vi är väl bekanta med idag, var införandet 
av en ny institution: museet. Genom att förflytta, döpa om och ta bort störande symboler 
och inskriptioner kunde offentliga platser förnyas och neutraliseras samtidigt som vissa objekt 
fick ta plats på museet, där omplaceringen och således isoleringen av objektet utplånade dess 
tidigare maktinflytande och negativa associationer (Arrhenius, 2012:29,32). Museet kom att 
bli en plats som representerade kunskap om den nationella historien, men dess införande kom 
också att starta en livlig debatt kring huruvida museet var en ”räddare” av kulturobjekten eller 
om museet med dess isolerande effekt utplånade objektens kulturvärden (Arrhenius, 2012:38). 

Det var under denna tid som ställningstagande rörande historia och kulturarv började ta form. 
1800-talets debatt kring autenticitet grundades i en underliggande osäkerhet kring vad som 
utgör objektets ursprung. Frågan ”riskerar byggnadens autenticitet utplånas om en restaurering 
genomförs?” kom att ta två riktningar och resultera i två dialektiska förhållningssätt representerade 
av konstkritikern John Ruskin och arkitekten Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, vilka än 
idag hävdas utgöra två motstående skolor inom bevarandedebatten: den antikvariska och den 
rationella (Arrhenius, 2012:50,84). Deras olika perspektiv speglar olika uppfattning om vad 
som utgör autenticitet. Ruskin förespråkar ett antikvariskt perspektiv, närmast ruinromantiskt, 
där byggnadens patina är vad som utgör byggnadens mening – autenticiteten, menar han, sitter 
i de synliga ålderstecknen på byggnadens fasad. En restaurering där byggnaden färdigställs efter 
dess ”ideala” historiska form skulle således innebära att autenticiteten gick förlorad. Med andra 
ord definierades autenticitet som förbihållet ögat, någonting som gick att åskåda (Arrhenius, 
2012:80). Viollet-le-Duc förespråkade däremot en restaurering där målet var att fullfölja 
det arbete som avbrutits utifrån en tolkning av byggnadens ”ideala” estetiska form i syfte att 
uppnå ”unity of style”, det vill säga stilenhetlighet. I kontrast till Ruskin betonade Viollet-
le-Duc byggnadens struktur som han flitigt analyserade och dokumenterade genom skisser 
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och fotografi. Dokumentationen av en restaureringsprocess blev följaktligen ett bevis för att 
restaureringen genomfördes ”autentiskt” (Arrhenius, 2012:50). Viollet-le-Ducs förhållningssätt 
innebar att arkitekten gavs tolkningsutrymme och att byggnaden genom restaurering kom att 
bli sammanhängande – integrerad – med samtiden, och således representera såväl det förflutna 
som det nutida. Ett exempel som brukar lyftas fram i en svensk kontext är Helgo Zettervalls 
restaurering av domkyrkan i Lund under åren 1860 till 1902. Zettervalls stilideal och principer 
var starkt influerade av Viollet-le-Duc och innebar att byggnadens tidigare historia gavs ett 
mycket litet utrymme. Avsikten var, likt Viollet-le-Duc, att färdigställa byggnader på ett 
sätt arkitekten ansåg att de borde ha sett ut. I Lunds domkyrkas fall innebar det att kyrkans 
medeltida torn revs och ersattes med nya, spetsigare torn i syfte att byggnaden skulle få ett mer 
”konsekvent” uttryck.

Från monument till livsmiljöer

Vad Viollet-le-Duc och Ruskins diskussioner berör är främst kulturhistoriskt intressanta 
monument. Men i takt med att städerna genomgår förändringar och omständigheterna 
förändras har också bevarandedebatten kontinuerligt förskjutits, eller snarare breddats, till 
att omfatta fler objekt och även hela landskap och stadsmiljöer. I sin avhandling Monument 
och Miljö (1992) hävdar Ola Wetterberg, professor i kulturvård, att det i Sverige skett 
förskjutningar i det byggnadshistoriska intresset; från ett historiskt intresse kring enskilda 
objekt till att omfatta ett allt bredare miljöintresse. Förskjutningen från monument till miljö 
är tydligast under två tidsperioder under 1900-talet, vilka Wetterberg benämner miljöintressets 
högkonjunkturer; perioder då tillväxt-och förändringskraften i samhället upplevts som starkast 
(Wetterberg, 1992:10). Den första förändringen ägde rum under 1920-talet, efter en tid där 
konstnärliga stadsbyggnadsideal, som exempelvis Camillo Sittes idéer, haft ett starkt fäste 
och utvecklats som en motreaktion mot moderniseringen. Betoningen på den historiskt-
estetiska aspekten innebar att bevarande och utveckling av kulturhistorisk kunskap gavs en 
central ställning. Tyngdpunkten på de konstnärliga aspekterna kom emellertid att reduceras 
till att bli ett moment bland många andra inom planeringspraktiken. Den kulturhistoriska 
byggnadsvården gavs fortfarande utrymme – men kom att begränsas till lösningar som syftade 
till att skapa väl avgränsade reservat, inom vilka byggnadsvården skulle kunna separeras från 
det moderna stadsbyggandet. På detta sätt skulle inte den ”sunda moderniseringen” hindras, 
en åsikt som delades av såväl kulturminnesvårdare och funktionalistiska arkitekter (Wetterberg, 
1992:349f ). Under perioden efter andra världskriget skedde den andra förskjutningen; de 
historiskt-estetiska argumenten kom att ge plats för sociala och ekonomiska värden, vilket även 
innebar att kriterierna för att benämna något som kulturarv breddades till att omfatta hela 
landskap och stadsmiljöer (Wetterberg, 1992:10). Miljö avgränsas i det här sammanhanget inte 
till geografiska områden, utan relateras till ett nytt, mer öppet, förhållningssätt till bevarande 
där de historiska intressena ses integrerade med exempelvis estetiska, sociala och etiska värden. 
När bevarandeintresset vidgas, förskjuts även diskussionerna kring autenticitet från objekt till 
att beröra mer omfattande miljöer. Om kulturminnesvårdens centrala kunskapsfält tidigare 
endast berörde konsthistoriskt intressanta monument, har intresseområdet kommit att vidgas 
och omfatta allt större kulturgeografiska områden – livsmiljöer - i en vidare humanistisk 
mening. Enskilda objekt ses ur detta perspektiv inte som isolerade öar, utan i förhållande till 
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sin omgivning, och bevarande isoleras inte från stadsutveckling (Wetterberg, 1992:11, 324).
 
 

2.2 Autenticitet som konstruktion och existentiellt tillstånd

Som konstaterat har autenticitetsbegreppet traditionellt relaterats till historiska objekt där 
autenticitet bygger på en idé om ett original, en slags ”inre” egenskap av äkthet som kan 
förstås utifrån det rationella eller det antikvariska förhållningssättet. Egenskapen av äkthet och 
original utgör själva kärnan i autenticitetsbegreppet, men dess användning har förändrats i takt 
med samhällets utveckling och förändrade omständigheter (se Wetterberg, 1992). Olof Woltil 
(2014:67) menar att termen autenticitet tillskrivs olika mening i olika kontexter, och inte kan 
ses som statiskt eller fixerat – snarare konstant föränderligt. Dess mening kan variera från att 
syfta på det ursprungliga materialet, en funktion, skaparen och hens intention, helheten till dess 
lokalisering (Howard och Ashworth, 1995:45, i Woltil, 2014:67). En aspekt som emellertid är 
särskilt påtaglig i diskussionerna om autenticitet är tid, som också är det kriterium som många 
länder explicit definierat som ett minimum för att ett objekt ska övervägas som kulturhistoriskt 
intressant (Storm, 2008:32). En central text som diskuterar hur objekt tillskrivs värden och 
autenticitet med tiden är konsthistorikern Alois Riegls The Modern Cult of Monuments: Its 
Character and Origin (1903), vars huvuddrag beskrivs av Thordis Arrhenius i avhandlingen The 
Fragile Monument (2012). Riegl (i Arrhenius, 2012:92) menar att tidens gång är avgörande för 
ett objekts entré in i masskulturen. Att uppskatta tidens spår, patina, är inget förbihållet den 
utbildade, utan tilltalar den stora massan genom dess visuella rättframhet. 

“Age-value manifests itself immediately through visual perception and appeal directly to our 
emotions. To be sure, the scientific basis of historical value originally gave rise to age-value but 
in the end age-value conveys the achievements of scholarship to everyone” (Riegl, i Arrhenius, 
2012:94)

Riegl förutspådde tidigt, redan i början på 1900-talet, att det skulle utvecklas en popularisering 
kring kulturarv. Titeln The Modern Cult of Monuments antyder på hans tes om att en massrörelse 
kring kulturarv skulle utvecklas i det sekulära samhället och fylla tomheten efter religion (Riegl, 
i Arrhenius, 2012:104). Han förutspådde att tiden skulle vara faktorn som definierade ett 
objekt som monument, vilket innebar att vilket objekt som helst, oavsett dess ursprungliga 
syfte eller användning skulle kunna tillskrivas ”age-values”, tidsvärden (min översättning), 
som definierade objektet som ett monument såtillvida det var uppenbart att en betydande tid 
hade passerat sedan objektet uppfördes (Arrhenius, 2012:99). Riegl förutspådde att objektet 
som tillskrevs tidsvärden skulle isolerades från stadens vardagliga liv. Monumentets existens 
skulle således endast bygga på dess förmåga att representera det förflutna och förbli ett slags 
mumifierat narrativ. Värdet förflyttas från ”use-value”, användarvärden (min översättning) 
till age-values, tidssvärden (min översättning), vilket innebar att det historiska monumentets 
förmåga att förmedla det som gått förlorat kom att betonas, medan en byggnads funktionella 
aspekter ignoreras (Arrhenius, 2012:6).

Vad Riegl förutsåg var genomslaget av det antikvariska förhållningssättet som kom få ett stort 
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genomslag vid populariseringen och varugörandet av kulturarv (ibid.). Såväl Ruskin som 
Riegl talar om autenticitet utifrån ett objektorienterat förhållningssätt, som utgör ett av de två 
konventionella synsätten på autenticitet (Aronsson, 2004:175f; Wang, 1999:350). Objektiv 
autenticitet går att härleda till den historiska idén om muséet som introducerades under 
1800-talet, där ”autentiska kvarlevor” ställt ut på museum i ett vetenskapligt bevarandesyfte 
och bildar en slags faktareservoar för forskningen (Aronsson, 2004:175) Enligt detta synsätt 
kan autenticitet likställas med en historisk tidpunkt, även om vad som faktiskt utgör den ”inre” 
autenticiteten och på vilket sätt är omdiskuterat (Wang, 1999:351,354). En problematik 
som uppstår inom den objektorienterade positionen är således värderingen av vilka delar av 
kulturarvet som är av bevarandevärde respektive vilka som kan försummas.

I takt med en ökande medvetenhet kring urvalsproblematiken inom vetenskapen sker en 
förskjutning från reservoartanken till att betona processer (Aronsson, 2004:175). Denna 
förändring speglas i den konstruktivistiska positionen, vilken är det andra konventionella synsättet 
som Wang (1999:350) och Aronsson (2004:176) framhäver, och som Jones (2010:181) menar 
står i dikotomi till den objektorienterade positionen. Denna bevarandestrategi kan beskrivas 
som samhällsorienterad som lägger betoning på helheter av samhällelig art mer än enskilda ting 
eller händelser, en förskjutning från det unika till det vardagliga och representativa (Aronsson, 
2006:176). Autenticitet är enligt detta synsätt en social konstruktion där autenticitet 
inte är en egenskap i verkligheten som går att fånga, utan refereras till kulturella processer. 
Utgångspunkten är den socialkonstruktivistiska idén om att det inte finns ett absolut eller 
statisk original, utan samma ting kan tillskrivas multipla betydelser, utifrån de varierande 
bakgrunder och perspektiv som påverkar huruvida individer tolkar ting som autentiska eller 
artificiella (Wang, 1999:355). Ur detta perspektiv är autenticitet relativt och kan förklaras som 
en projektion av individens egna övertygelser, förväntningar och preferenser; ett skifte från 
idén om ett original till en autenticitet som innehar en symbolisk betydelse. Autenticitet bestäms 
utifrån huruvida betraktarens förväntningar uppfylls och hur individen i fråga lyckas skapa en 
upplevelse av direktkontakt med historien; oavsett om det rör en byggnad, en miljö eller en 
upplevelse (Wang, 1990:356). En ytterligare gemensam ståndpunkt som karaktäriserar den 
socialkonstruktivistiska positionen är maktdimensionen. Bruner uttrycker det på följande vis:

“No longer is authenticity a property inherent in an object, forever fixed in time; it is seen as 
a struggle, a social process, in which competing interest argue for their own interpretation of 
history” (Bruner, 1994:408 i Wang, 1999:355)

Citatet antyder att ursprung och traditioner anpassas efter rådande normer och är därmed 
en social process, influerad av maktförhållanden. I motsats till den objektiva autenticiteten 
där idén om ett original kan hävdas vara statisk, vill den konstruktivistiska positionen 
framhäva dynamiken i autenticitetsbegreppet genom att omformulera autenticitet till att 
handla om multipla, pluralistiska verkligheter och övertygelser. Fokus ligger på mångtydighet 
där problematiken ligger i representativitet och vem som ges tolkningsföreträde, när det är 
en mångfald av olika aktörers berättelser som konkurrerar (Aronsson, 2004:176,178). Den 
objektiva autenticitetens idé om ett original har en dualistisk förhållning som strävar efter 
att åtskilja original och kopia, vilket följaktligen innebär att iscensatt autenticitet ses som ett 
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problem. Det konstruktivistiska perspektivet framhäver i motsats att objektiv autenticitet har 
hamnat i en kris, där autenticitetsbegreppets betydelse behöver omformuleras för att kunna 
fortleva (Wang, 1999:356, 358).

Mer än den objektorienterade och den konstruktivistiska positionen går en tredje position 
att urskilja; den fenomenologiskt grundande synen på autenticitet som innebär ett fokus på 
relationen mellan objekt-människa-plats. Ning Wang (1999:350) benämner denna position för 
existentiell autenticitet. Till skillnad från den objektrelaterade autenticiteten handlar existentiell 
autenticitet om självförverkligande och ett inre, emotionellt tillstånd där en människa 
funnits sitt ”autentiska jag”. En av de tongivande i diskussionerna kring den existentiella 
dimensionen är filosofen Martin Heidegger som menar att meningen med människans 
varande är sökandet efter autenticitet (i Wang, 1999:358). Heideggers filosofi har haft en 
stor inverkan på arkitekturteoretikern Christian Norberg-Schulz diskussion och sökande efter 
platsers genius loci, ett begrepp nära relaterat till existentiell autenticitet. I sin bok Genius Loci: 
Toward a Phenomenology of Architecture (1980) söker Norberg-Schulz efter en förståelse av 
platsers psykologiska påverkan på människan, en bok som kan sägas utgöra en grundsten i 
diskussionerna kring platsers autenticitet. Konceptet genius loci, även benämnt som platsens 
själ, innebär att varje varelse eller ting har en genius, en själ, som ger mening åt människor 
och platser (Norberg-Schulz, 1980:18). Norberg-Schulz återkommande resonemang är 
att ”human identity presupposes the identity of place”, och menar att arkitektens uppgift 
är att åskådliggöra platsers själ för att människan ska kunna forma sin identitet och känna 
tillhörighet. Människans två grundläggande psykologiska behov utgörs nämligen av orientering 
och identifiering (Norberg-Schulz, 1980:22):

”To gain existential foothold man has to be able to orientate himself; he has to know where he 
is. But he also has to identify himself with the environment, that is, he has to know how he is 
in a certain place” (Norberg-Schulz, 1980:19)

Vad Norberg-Schulz återkommer till som goda exempel är de traditionella städerna och 
byggnadsformerna, särskilt de medeltida städernas stadskärnor, som han menar representerar 
en djupare förståelse för det platsspecifika. En viktig egenskap de medeltida städerna innehar, 
menar Norberg-Schulz, är en distinkt karaktär som är platsskapande (Norberg-Schulz, 
1980:8). Konceptet karaktär härleds dels till en generell atmosfär, dels syftar det till konkreta 
rumsskapande egenskaper; exempelvis anges slutenhet, centralisering, riktning och rytm som 
viktiga karaktärsdrag för dessa, enligt Norberg-Schulz, meningsfulla platser (Norberg-Schulz, 
1980:12f ). Om människan förlorar sin möjlighet att identifiera sig med och orientera sig 
inom omgivningen uppstår alienation – ett tillstånd där arkitekturen och platser blir produkter 
för konsumtion och människan inträder i en artificiell värld utan kontakt med verkligheten 
(Norberg-Schulz, 1980:168). Norberg-Schulz (1980:179f,190) hävdar att moderniteten med 
dess avsaknad av rumsliga kvaliteter som slutenhet, täthet och variation påvisar en destruktiv 
utveckling som simultant är en arkitektonisk kris och en mänsklig kris; alienation förekommer 
alltmer som ett resultat av bristen på stimulerande karaktär, möjligheter att orientera sig och 
känna tillhörighet. Norberg-Schulz skönmålande av den förindustriella staden speglar ett 
historisk-romantiskt förhållningssätt med kopplingar till Ruskins antikvariska perspektiv. 
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Stadens förändringsprocesser ses således som ett potentiellt hot mot de kulturhistoriska 
värdena. Men vad Norberg-Schulz förespråkar är trots en levande tradition, en utveckling som 
respekterar en plats själ utifrån samtida behov och omständigheter.

”To respect the genius loci does not mean to copy old models. It means to determine the 
identity of the place and to interpret it in ever new ways” (Norberg-Schulz, 1980:182).

Det är med andra ord inte utveckling som utgör ett hot, såtillvida utvecklingen syftar till att 
åskådliggöra genius loci och således inte hotar människans grundläggande behov av identifiering 
och orientering.

Autenticitetsbegreppets dekonstruktion och den postmoderna positionen

Wang (1999:356–358) menar att autenticitetskrisen kan diskuteras ur ett ännu mer radikalt 
perspektiv, nämligen den postmoderna positionen. I syfte att förenkla läsarens förståelse 
ges i kommande textavsnitt en översiktlig förklaring av den postmodernistiska positionens 
huvuddrag och koppling till autenticitetsbegreppet. 

Postmodernism som filosofi och idédebatt utvecklades under 1970-talet som en reaktion mot 
modernismens strävan efter framsteg, objektivitet och förnuft (Lyon, 1994:16f, 29; Burr, 
1995:12f ). Någon klar definition av postmodernism finns inte, och innebörden är föremål för 
en kontinuerlig debatt (Lyon, 1994:7). Inom litteraturen kring postmodernism går det framför 
allt att urskilja två olika positioner (ibid.) Å ena sidan finns de som hävdar att moderniteten 
vittrat sönder och radikalt ersatts med en ny typ av samhälle: det postmoderna. Å andra sidan 
finns dem som hävdar att vi fortfarande lever i ett modernt samhälle, men att det är möjligt 
att urskilja en rad betydelsefulla sociala och kulturella förändringar, ett senmodernt samhälle. 
Trots att postmodernismen präglas av mångtydighet går det att urskilja ett antal kulturella 
förändringar som kännetecknar den postmoderna tankeströmningens riktning. Centralt är 
tanken om att allt är relativt. En verklighet existerar inte, det finns snarare en avsaknad av en 
verklighet, eller multipla verkligheter (Lyon, 1994:17; Burr 1995;13f ). Ur detta perspektiv finns 
inga absoluta sanningar eftersom det enda som existerar är en mångfald av subjektiva tolkningar. 
Ett verk som haft en stor betydelse för postmodernismens spridning är Jean-François Lyotards 
La Condition Postmoderne (1979). Enligt Lyotard kännetecknas den postmodernistiska eran 
av metaberättelsernas upplösning; människan förkastar ”de stora berättelserna”, som exempelvis 
ideologier och religion, och deras förklaringsmodeller. Även tilltron till vetenskapen har raserats 
(Lyon, 1994:22). Istället organiserar den postmoderna människan sitt liv kring ”jag-projektet”; 
att genom konsumtion av varor och upplevelser konstruera artificiellt skapade livsstilar (Lyon, 
1994:78).

I den postmodernistiska eran har kategorier upphört och gränser suddats ut (Wang, 1999:356). 
Dikotomierna original-kopia, autentiskt-artificiellt är ur detta perspekiv uppluckrade; 
autenticitet som begrepp har dekonstruerats och dess mening begravts. Att diskutera om 
ett ting är original eller kopia blir således en omöjlighet, för enligt den postmodernistiska 
positionen finns inget original som kan användas som referens (Wang, 1999:356). Utöver 
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Lyotard är Jean Baudrillard en av de framstående gestalterna inom postmodern filosofi. 
Baudrillard skriver i Simulacra and Simulation (1994) att det samtida samhället producerar 
simulationer; imitationer av en verklighet eller ett ursprung som egentligen inte existerar. Han 
menar att verkligheten har ersatts med tecken och bilder som representerar verkligheten, men 
i själva verket är korrespondensen dem emellan bristfällig. Samhället domineras av simulacra; 
kopior som saknar ursprung men försöker vara mer verkliga än verkligheten själv – de är enligt 
Baudrillards terminologi hyperverkliga (Baudrillard, 1994:1). Baudrillard menar att det skett 
en implosion av symboler från massmedia som resulterat i att verkligheten förlorat sin betydelse:

“We live in a world where there is more and more information, and less and less meaning” 
(Baudrillard, 1994:79)

Baudrillard talar om en förlust av verkligheten i ett samhälle fullastat med information, där 
ursprung och rötter inte längre fyller någon mening. I själva verket är de tecken och bilder 
som produceras i massmedia människans upplevda verklighet (Baudrillard, 1994:21). Vissa 
saker i verkligheten har med andra ord undergrävts så grovt att meningen gradvis upphör. 
Lyon (1994:65) menar emellertid att Baudrillards hyperverkliga värld av skenbilder kan vara 
överdriven, samtidigt som debatten uppmärksammar en viktig aspekt i den postmoderna 
debatten – tanken om dagens samhälle som ett konsumtions-och massmediesamhälle där 
representationer har kommit att spela en allt större roll.
 
 

2.3 Varugörandet av plats och historia

Politiskt och kommersiellt historiebruk

När vi tänker på historia riktas tankarna ofta mot förflutna händelser. Men en sådan förståelse 
är begränsad. Förståelsen av historia är inte ett passivt återberättande – utan förståelsen bidrar 
till att konstruera och hantera historia, alltså skänka legitimitet och skapa en trygghet i snabba 
förändringsprocesser (Aronsson, 2004:57). Peter Aronsson, professor i historiebruk och 
kulturarv, refererar till det förflutna som historiekultur (Aronsson, 2004:17). Delar av denna 
historiekultur kan aktiveras och iscensättas i olika sammanhang och syften, en process han 
benämner historiebruk (ibid.). Historiebruket handlar om att skapa en känsla av närkontakt 
med det förflutna, en sammanknytning av det förgångna med nutiden. Genom historiebruket 
styrs, etableras och reproduceras historiemedvetande, det vill säga individens tolkning av dåtiden, 
förståelse för nutiden och perspektiv på framtiden och förståelsen för hur dessa står i relation 
till varandra (Aronsson, 2004:17f ). 

Aronsson (2004:7,13) hävdar att vi lever i en tid då allt fler intresserar sig för historia. Det 
ökande intresset innebär att historien skrivs om, gestaltas och omsätts i allt fler miljöer än 
tidigare, av en större mängd människor, i fler olika syften. En stor del av intresset har sin 
bakgrund i en osäker framtidskompass och den globaliserade tidsåldern, där historiebruket 
får en roll som meningsskapande och utgör en komponent i identitetskonstruktion. Historien 
skapar mening och skänker legitimitet genom att sätta enskildheter i sammanhang, men 
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även genom att historiska händelser levandegörs och rekonstrueras men hjälp av ”rester” 
från ett förflutet (Aronsson, 2004:57). Samtidigt som erfarenheter och kunskap om det 
förflutna påverkar perspektiven på framtiden, konstrueras dåtiden utifrån föreställningarna 
om framtiden. I en sådant framtidsorienterat historiebruk föreligger en urvalsprocess där vissa 
delar av det förflutna organiseras som betydelsefulla minnen, andra faller i glömska (Aronsson, 
2004:70). Det samtida intresset för historia har även bakgrund i en allt mer tillväxtorienterad 
politisk retorik och möjligheterna att kapitalisera på historia och kulturvärden (Aronsson, 
2004:45; Braunerhielm, 2002:31; Karlsson, 2004:56). Centralt i förståelsen för det politiska 
och kommersiella historiebruket är även maktaspekten; den som har makten i samhället har 
också tolkningsföreträde vid urvalsprocessen (Karlsson, 2004:37).  När historien används i 
ett sådant kommersiellt syfte blir urvalsprocessen av särskild betydelse. Historiens innehåll 
och form behöver ofta modifieras utefter konsumenternas preferenser, en anpassning som 
ger sig uttryck i försök att representera en plats genom ett urval av bilder och berättelser, 
vilka kan uppfattas som en social konstruktion (Braunerhielm, 2002:31). Ett sammanhang 
där kommersiellt historiebruk är särskilt påtagligt är inom kulturarvsindustrin. Produkter 
byggs upp kring en historia, platsen övergår till en handelsvara och positioneras på en global 
marknad (Branuerhielm, 2002:32). Historien varugörs, en process som Erik Cohen definierar 
på följande vis:

”Commoditization is a process by which things (and activities) come to be evaluated primarily 
in terms of their exchange value, in a context of trade, thereby becoming goods (and service); 
developed exchange systems in which the exchange value of things (and activities) is stated in 
terms of prices form a market (Cohen, 1988:380).

Kulturarvsturismen är ett uttryck för den kommersialisering av kultur som har ökat markant 
på senare åt (Braunerhielm, 2002:31). En förklaring är kulturarvets förmåga att definiera 
autenticiteten och individualiteten hos platser, kulturer och människor; kulturarvet innebär 
således en potentiell politisk och ekonomisk resurs, samtidigt som kulturarvet även kan 
användas i exempelvis utbildningssyfte (Braunerhielm, 2002:37). Varugörandet av kulturarv 
har emellertid kritiserats för att medföra negativa effekter, inte minst då den kulturella särarten 
kan påverkas så pass negativt att den förvrängs eller i värsta fall helt suddas ut (Braunerhielm, 
2002:35). En liknande kritik riktas av Dean MacCannell (1973:598f ) som menar att platserna 
och upplevelserna genom varugörande övergår till ett iscensatt skådespel; en simulerad miljö, 
där resultatet är förödande både för platsen i sig, som för turisterna. Kulturarvets autenticitet 
och kulturvärden utplånas till fördel representationer av en ”autentiskt” upplevelse.

Individualisering, differentiering och jakten på autenticitet

Bruket av historien i upplevelsesyfte påvisar en ny trend i samhället – den stadigt, globalt 
framväxande upplevelseindustrin. Termen upplevelseindustri myntades ursprungligen av 
affärsekonomerna B Joseph Pine II och James H. Gilmore i artikeln The Experience Economy 
(1998). De menar att samhällets ökade välstånd utgjort grunden för framväxten av en fjärde 
ekonomi: upplevelseekonomin, kopplat till nöjen, kultur och turism. Välståndet har inneburit 
individualisering och att alltfler människor kan ägna sig åt självförverkligande (Lorentzen, 
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2009:832, Zukin, 2009:551; Cohen, 1988:373). Upplevelseindustrin svarar på denna moderna 
efterfrågan av autentiska upplevelser eftersom de bidrar till individens identitetskonstruktion. 
Konsekvenserna av globaliseringen sammanfattas ofta i homogenisering och en anpassning 
till västvärlden (Braunerhielm, 2002:32). Men individualiseringen illustrerar även en motsatt 
trend mot en ökande differentiering. Mattsson (2004:117) menar att det skett en övergång 
från de modernistiska idealen relaterade till massproduktion, inom vilken konsumenterna 
ses som en anonym massa, till ett konsumtionssamhälle där konsumenten individualiseras 
och marknadens logik kommer att handla alltmer om differentiering. Differentieringen är 
ett uttryck för populärkulturen, en förskjutning från modernismen; från massa till individ, 
homogen marknad till differentierad (Mattsson, 2004:253). Om frågan under modernismen 
löd ”vilken estetik är idealisk för en specifik produktion, oftast massproduktion?” så menar 
Mattsson att frågan i konsumtionssamhället har kommit att behandla relationen mellan 
konsument och objekt, där frågan istället lyder: ”hur konstruerar konsumenten sina estetiska 
värderingar?” (Mattsson, 2004:117). Individualisering går hand i hand med den ökade 
symbolkommunikationens betydelse. Mattsson (ibid.) refererar till Baudrillard som menar att 
konsumtionsobjekt har två nivåer; den teknologiska som härleds till hur objektet är sammansatt 
och producerat, samt den kulturella, som syftar till de värden som människan tillskriver objekt 
i vardagslivet som konsument. När symbolkommunikationen och estetikens status intensifieras 
kommer således konsumtionsobjektets kulturella nivå att öka i betydelse. Den kulturella nivån 
är kommunikation; genom de tecken den förmedlar i en social kontext (Mattsson, 2004:117).

Två samtida diskurser 

Centralt för denna studie är det skifte från industristad till postindustriell stad och 
de samhällsförändringar som följt efterkrigstiden. Om industrialismen syftade till att 
maximera produktionen, anses det efterträdande samhället ha lämnat plats för helt nya 
principer där produktivitet är knutet till informationsbehandling, kunskapsalstring 
och symbolkommunikation (Mattsson, 2004:18; Sernhede & Johansson, 2006:9).   
Postindustrialismen innebär en brytpunkt där städerna behöver anta nya strategier för att 
vända utvecklingen efter industriernas nedgång och (om)positionera staden på konkurrens-
marknaden. Inom den nutida urbanforskningen härleds den postindustriella staden ofta till 
en nyliberal urbanpolitik, en ideologi med ekonomisk tillväxt som drivkraft (se Mukhtar-
Landgren, 2012; Sernhede & Johansson, 2006).  Två parallella men sammanflätade processer 
går att urskilja i den postindustriella staden; en positiv utveckling i form av en ökad ekonomisk 
tillväxt, samtidigt som en negativ utvecklingstrend pekar mot en ökad socioekonomisk 
polarisering och segregation (Mukhtar-Landgren, 2012:60f ). Två positioner delar diskursen 
kring den postindustriella staden; å ena sidan finns dem som hävdar att de ökande klyftorna i 
samhället är ett pris värt att betala för stadens ekonomiska framgång. Å andra sidan en kritisk 
forskarkår som beskriver den postindustriella staden som en delad stad (se Zukin, 2009; 2011, 
Mukhtar-Landgren, 2012; Sernhede & Johansson, 2006). 

Stadsforskaren Sharon Zukin tillhör den sistnämnda positionen. I sin uppmärksammade 
bok Naked City (2011) beskriver Zukin hur det har skett en förskjutning i användningen av 
autenticitetsbegreppet: från att handla om ursprung till nystarter (Zukin, 2011:256). Ursprung 
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relaterar till de sociala grupper som gett upphov till en viss karaktär i en stadsdel. Nystarter är 
de nya berättelser i form av livsstilar, värderingar och sociala grupper som platsmarknadsföring 
syftar till att attrahera. Zukin identifierar två samtida diskurser kring autenticitet. Den första 
relateras till en kontinuerlig process av arbete, boende och vardagsupplevelser en möjlighet för 
människor att rota sig på en plats. Autenticitetens utmärkande drag är enligt denna diskurs 
synonymt med en respekt för de social grupper som en gång skapade ”ursprungshistorierna” 
- en demokratisk rättighet för dessa och deras ättlingar att få rota sig (Zukin, 2011:303, 305).  
Den andra diskursen avspeglas i de framgångsstrategier som städerna anammat i syfte att 
attrahera en urban medelklass. En tongivande röst kring ekonomins förändrade drivkrafter 
är Richard Florida, som i sin uppmärksammade bok Den kreativa klassens framväxt (2006) 
beskriver hur människor inom kreativa yrken är på en ständig jakt efter autentiska livsmiljöer 
och upplevelser som speglar och förstärker deras kreativa identitet (Florida, 2006:208). Enligt 
Florida är det flera faktorer som bidrar till en miljös autenticitet, från en unik musikscen 
till historiska byggnader och kvarter. Särskilt viktigt är emellertid att platserna upplevs som 
autentiska, med en äkta historia som erbjuder originella upplevelser (Florida, 2006:273). Men 
enligt Zukin (2011:305) är denna form av autenticitet artificiell och syftar på hur autenticitet, 
som enligt henne borde relateras till de sociala grupper som ”skapat” autenticitet, utnyttjas 
som en form av tillväxmagnet. Kulturen inger en aura av äkthet som uppfattas som attraktiv 
och möjlig att kapitalisera på. Men snart är den kulturella självförstörelsen ett faktum. Genom 
kommersialisering övergår det autentiska till en fråga om stil och estetik där berättelser om 
flydda tider reproduceras för att hålla auran vid liv. Autenticitet, eller snarare hävdandet av 
autenticitet, verkar exkluderande då de som anses ha förmågan att ”se” autenticiteten gör 
det utifrån ett perspektiv där autenticitet bedöms utifrån estetik och kultur vilket innebär att 
autenticitet definieras som en objektiv kvalitet; en förskjutning som innebär att autenticitet inte 
längre handlar om att ha djupa rötter där man bor eller verkar, utan om utseende, smak och stil 
(Zukin, 2009:544). Användningen av begrepp som ”platsens själ” eller ”stadens identitet” kan 
ur detta perspektiv ses som retoriska redskap för maktutövning.

Kulturen kommersialiseras, paketeras och blir en produkt redo att konsumeras av en 
autenticitetssökande urban medelklass; vad Florida benämner den kreativa klassen. Men den 
autenticitet eller kultur dessa konsumenter vill konsumera är inte synonymt med den faktiska 
”ursprungsberättelsen”, utan är en slags modifikation utefter målgruppens preferenser. Dessa 
individer kan således skapa sitt ”autentiska” jag genom att identifiera sig med vad de uppfattar 
som en ”autentisk” plats – vilken i själva verket är en noggrant producerad social konstruktion 
(Zukin, 2011:155). Utgångspunkterna för denna andra diskurs kring autenticitet är vad Zukin 
beskriver som moderniseringens homogeniserade krafter och de bortträningseffekter i form 
av gentrifiering som stadssaneringar resulterar i (Zukin, 2011:114). Det är en diskurs präglad 
av städer som är utsatta för konkurrens och globalisering, en stad där ”ursprungsberättelser” 
trängs bort till förmån för nystarter. Det är en oroande utveckling, menar Zukin, för när 
kontinuiteten bryts förlorar platsen sin själ (Zukin, 2011:24). Samtidigt verkar den samtida 
strävan efter autenticitet kontradiktoriskt; när fenomenet upprepar sig blir resultatet ofta en 
global likriktning – alla stadsdelar som letar efter det unika börjar se likadana ut och det sker 
vad Zukin kallar en Guggenheimfiering (Zukin, 2011:290). 
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2.4 Sammanfattning

Utifrån tidigare forskning går det att konstatera att det skett en förskjutning i 
autenticitetsbegreppets innebörd och användning; från ett objektorienterat förhållningssätt 
som kommit att vidgas till att omfatta hela livsmiljöer i en mer humanistisk mening. Den 
postindustriella stadens omvandling och nyliberala styrning anses ha föranlett en förskjutning 
mot autenticitet som en förhandlingsprocess. Huruvida ett objekt eller en miljö faktiskt är 
autentisk är ur ett politiskt perspektiv mindre viktigt, eftersom kapitalisering genom upplevelser 
av autenticitet kan genereras oavsett. Den nyliberala styrningen speglar ett politiskt och 
kommersiellt historiebruk där delar av historien aktiveras för att skänka mening, legitimitet, 
och skapa en känsla av stabilitet i en snabb förändringsprocess. ”Autentiska” bilder konstrueras – 
där politiska mål och ambitioner präglar vilka delar av historien som aktiveras och modifieras.
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/   kapitel 3

 
Teoretiskt perspektiv 
Studiens huvudsakliga syfte är att kritiskt granska hur autenticitet (re)konstrueras i den 
postindustriella stadens stadsförnyelseprocesser samt undersöka förhållningssätt till historia och 
kulturarv. Det teoretiska perspektivet handlar därför om autenticitet i städers marknadsförings-
och stadsförnyelseprocesser med utgångspunkt i antagandet om att det skett en förskjutning i 
autenticitetsbegreppets innebörd och användning. Det teoretiska perspektivet fungerar som en 
förklaringsmodell och kommer att ligga till grund för hur det empiriska materialet analyseras. 
Inledningsvis presenteras det vetenskapliga förhållningssätt som är studiens utgångspunkt: 
socialkonstruktivism. Därefter presenteras det postmoderna perspektivet på autenticitet som 
radikalt ifrågasätter autenticitetsbegreppets betydelse, användbarhet och faktiska existens.

3.1 Autenticitet som social konstruktion

Studien utgår från den socialkonstruktivistiska positionen som presenterades i föregående 
kapitel. Grundläggande inom socialkonstruktivismen är ett kritiskt förhållningssätt till absoluta 
sanningar och de förklaringsmodeller som hävdar kunskap om hur den sociala verkligheten 
är beskaffad (Wang, 1999:355; Seale, 2012:20; Burr, 1995:3). Synsättet kontrasteras ofta 
till positivismen och antaganden om att världen är en ”total” produkt som kan förklaras 
genom objektiva observationer (Burr, 1995:6). Men den sociala verkligheten, enligt det 
socialkonstruktivisitiska synsättet, kan inte förstås som en totalitet eftersom den är i konstant 
förändring (Burr, 1995:3). Kunskap om hur verkligheten är beskaffad förstås som ett resultat av 
social interaktion, vilket innebär att uppfattningarna om ”sanningen” är relativt och beroende 
av sammanhanget. Eftersom förståelsen för den sociala verkligheten är ett resultat av sociala 
processer, menar Burr (1995:4) att språkbruket är av särskilt intresse för socialkonstruktivister. 
Genom vardaglig interaktion produceras en mängd olika förståelser för verkligheten som i sin 
tur leder till vissa former av handlade (Burr, 1995:5). Genom språkbruket produceras således 
olika sociala konstruktioner av verkligheten.

Mot bakgrunden ovan kan autenticitet betraktas som förhandlingsbart. Huruvida ett ting eller 
en upplevelse betraktas som autentisk är beroende av betraktarens tolkning, som i sin tur 
påverkas av individuella förväntningar, övertygelser och preferenser (Wang, 1999:356; Aronsson, 
2004:176). Om upplevelsen av autenticitet ses som en projektion av betraktarens bakgrund, 
innebär det att även reproduktioner och kopior kan vara autentiska - såtillvida de upplevs 
så. Utifrån detta perspektiv är autenticitet en social konstruktion som skapas utanför själva 
objektet, genom att subjektet självständigt tillskriver objektet eller upplevelsen autenticitet. 
Men vare sig någonting är äkta eller inte, menar Zukin (2011:22) och Mattsson (2004:253) 
att autenticitet har blivit ett strategiskt verktyg för marknaden. Ursprungligen handlar denna 
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förändring om att det postindustriella samhället är nära knutet till symbolkommunikation, 
inom vilken konsumtionsobjekts kulturella nivå fått en ökad betydelse. Den kulturella nivå 
handlar om hur människor konstituerar värden utifrån objekt och vilka mänskliga beteenden 
och konsumtionsmönster som blir resultatet (Mattsson, 2004:117). Således har det skett en 
förskjutning från idén om ett original till att symbolisk representation och objekts kulturella 
betydelse fått en avgörande roll. Bakgrunden till denna förskjutning är en nära sammankoppling 
mellan den kulturella sfären och den kommersiella (Mattsson, 2004:32). Kulturen antas ha 
inordnats under ekonomin och i denna process objektifierats, samtidigt som dess kulturella 
betydelse omformulerats för att passa kommersiella ambitioner. Genom objektifiering estetiseras 
konsumtionsobjekt, vilket är en förändring som även kommit att påverka platser och hela städer. 
Det är vad Pine och Gilmore (1988) talar om som ett inträde i en upplevelseekonomi där 
kärnan i ekonomin är kapitalisering på upplevelser. En strategisk användning av kulturella 
resurser har därmed skapat möjligheter för kulturell konsumtion; inom vilken skapandet av en 
upplevelse av autenticitet utgör en avgörande komponent.

Rekonstruktioner av historia i platskonstruktion 

Studien utgår från antagandet om att platser och historia är inskrivna i konsumtionens 
logik; enligt en nyliberal anda hanteras platser som produkter, det förflutna som resurser. 
Platsmarknadsföringsprocesser styrs enligt denna logik utefter vilka värden som är imageskapande 
och stämmer in i politikens tillväxtretorik (Ashworth & Kavaratzis, 2009; Mattsson, 2004). 
Aronsson (2004:57) menar att samma urvalsprocess föreligger historiebruk; delar av det 
förflutna aktiveras, modifieras och bidrar till att skänka mening och legitimitet åt utveckling. 
Historiebruk och platsmarknadsföring är således två nära sammankopplade verksamheter. Inom 
politiskt och kommersiellt historiebruk är det emellertid inte endast historiebegreppet i sig som 
tillmäts värden - utan dess konnotationer till begrepp som autenticitet och kultur (Karlsson, 
2004:64). Ett sådant bruk av historia menar Zukin (2011; 2009) är synligt i strategier som 
syftar till urban förnyelse, där platskonstruktion sker genom referenser till ett förflutet. Den 
bakomliggande drivkraften, menar Zukin, är attraktionskraften i autenticitetsbegreppet och 
politiska förväntningar om att ursprunglighet ska bidra till ökad tillväxt och en förbättrad 
positionering på den globala marknaden (Zukin, 2011:287).

Zukin beskriver hur autenticitetsbegreppet sammanbinder konsumenternas preferenser och 
byggbolagens vinstintressen med politikens tillväxtretorik (Zukin, 2011:287). Vad målgruppen 
begär är en autentisk urban upplevelse, en bild och berättelse som dels förmedlas genom olika 
marknadsföringskanaler, dels (re)konstrueras i den fysiska miljön. Platsmarknadsföring kan 
därför förstås som en autentiseringsprocess där ”autentiska” bilder av en plats konstrueras utifrån 
fragment av kulturella referenser (Zukin, 2011:15). Bilderna som konstrueras är medvetet 
utvalda och behöver inte nödvändigtvis vara autentiska, men upplevs så, och har en verklig 
effekt på människors föreställningar om staden (ibid.). Vidare reproduceras berättelser om det 
förflutna för att hålla auran vid liv. Autenticitetsbegreppet handlar således mer om upplevelser, 
än om tingen i sig. Sett ur detta perspektiv är ett objekt eller en upplevelse autentisk om det eller 
den innehar förmågan att förmedla en upplevelse av autenticitet. Att upplevelsen är ”iscensatt” 
spelar mindre roll, så länge de tecken och bilder som förmedlas till konsumenten upplevs som 
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”verkliga”. Vilka begär och behov målgruppen har är således centralt för hur politiken hanterar 
och kontrollerar utseendet och bruket av rum (Zukin, 2009:551). Platserna ”laddas” delvis 
om genom vad Zukin benämner nystarter; nya berättelser i form av sociala grupper, livsstilar 
och värderingar. Det sker en kommersialisering av kulturen, ett argument som sammanfogar 
Mattsson och Zukins argumentationer kring den kulturella nivåns ökade betydelse.

Autenticitet som maktutövande

Som tidigare betonat är maktaspekten central inom det socialkonstruktivistiska förhållningssättet. 
Som betonas av Zukin (2011:22) kan autenticitet betraktas som ett kulturellt maktutövande 
där avsändaren avser att förmedla en bild av autenticitet baserad på kulturella fragment. 
Tolkningsföreträdet innebär att en utvald historieförståelse förmedlas och att andra exkluderas; 
autenticitet blir en förhandlingsprocess där olika intressen konkurrerar om tolkningen av 
historien. Som Karlsson (2004:37) betonar är det den aktör som har makten i samhället som 
har företräde till tolkningen och bruket av historien. I stadsomvandlingsprocesser konstrueras 
således en diskursiv bild av verkligheten utifrån politiska målsättningar. Hävdandet av 
autenticitet, identitet eller ”platsens själ” kan ur denna förklaringsmodell ses som ett retoriskt 
verktyg för maktutövande. Vidare innebär det att autenticitet definieras som en objektiv kvalitet.
 
 

3.2 Postmodernitet och autenticitetsbegreppets dekonstruktion

Det har framkommit att samhället befinner sig i en autenticitetskris där betydelsen av ursprung 
och rötter har omformulerats. Det finns inget statiskt tillstånd av autenticitet; innebörden är i 
konstant förändring och anpassas efter brukarens (makthavarens) behov och syften samt efter 
rådande normer och trender. Trots den uppenbara tvetydigheten kring begreppet är hävdandet av 
autenticitet vanligt förekommande, särskilt i en tid då identitets-och imageskapande är centrala 
aktiviteter för såväl för individer som för städer. I forskningsöversikten uppmärksammades 
Baudrillards kritiska, postmoderna perspektiv på autenticitet. Han menar att människan lever 
i en värld av yta och reproduktioner, en hyperrealitet. I det postmoderna tillståndet menar 
Baudrillard att det skett en kulturell implosion som inneburit att alla gränser suddats ut, 
således även dikotomin original-kopia. Därmed har autenticitetsbegreppets mening begravts. 
Vad som består är en simulerad ”verklighet” bestående av tecken och symboler, förmedlad 
av massmedia. Baudrillards postmoderna perspektiv tillför studien en möjlighet att betrakta 
autenticitet utifrån ett alternativt perspektiv: autenticitet som upplöst – icke-existerande.
 
 

3.3 Sammanfattning

I detta kapitel har de perspektiv på autenticitet som ligger till grund för hur det empiriska 
materialet analyseras framförts. Studien utgår från antagandet om att den kulturella sfären, 
däribland städer och historia, estetiserats genom att inordnas under ekonomin. Betydelsen 
av ursprung och rötter har således omformulerats till att i första hand handla om estetik 
och en förmåga att förmedla en upplevelse av autenticitet. Varugörandet av historia ses som 
en form av politiskt och kommersiellt historiebruk. Enligt denna logik kan hävdandet av 
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autenticitet betraktas som ett retoriskt verktyg för att styra utvecklingen i önskvärd riktning, 
en process inom vilken historien har en roll som meningsbärare; genom att hävda historisk 
förankring kan en viss utvecklingsinriktning legitimeras. Den bakomliggande drivkraften är 
möjligheten att genom olika taktiker kapitalisera på autenticitet; från en förhoppning om ökad 
tillväxt och konkurrenskraft genom symbolkommunikation, till höjda fastighetsvärden eller 
ökad besöksnäring. Problematiseringen kring autenticitetsbegreppet tar utgångspunkt i den 
förklaringsmodell som följer ovan, och sätts i perspektiv mot Baudrillard och den postmoderna 
positionen som hävdar att autenticitetsbegreppets mening dekonstruerats.
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/   kapitel 4

 
Forskningsdesign, metod och material

4.1 Fallstudie som forskningsdesign 

Det utmärkande karaktärsdraget för en fallstudie är att fokus riktas mot en undersökningsenhet, 
ett enskilt fall (Denscombe, 2009:59; Bryman, 2012:66). Fallstudien som tillvägagångssätt står 
således rakt i motsats till masstudier. Syftet med studien är att kritiskt granska hur autenticitet 
produceras, brukas och utnyttjas i en postindustriell kontext, samt utreda vilka konsekvenser 
ett visst förhållningssätt genererat för stadsplaneringen. Då studien innebär ett fokus på ett 
”naturligt förekommande” fenomen, anses fallstudie vara den forskningsdesign som lämpar 
sig bäst för studien (Yin, 2009:32). Till fallstudiens karaktärsdrag hör att den är holistisk 
(Denscombe, 2009:60). Genom att studera ett enskilt fall i dess helhet erbjuds en möjlighet att 
djupgående studera ett fall i detalj och därmed ökar möjligheterna för forskaren att tillförskaffa 
sig unika insikter och en djupare förståelse för ett komplext sammanhang (Bryman, 2012:66; 
Denscombe, 2009:59). I denna studie har olika infallsvinklar studeras, varför möjligheten 
för forskaren att tillhandahålla ett djup, snarare än bredd, har eftersträvats genom studiens 
avgränsning till att behandla ett enskilt fall. Även den tidsmässiga begränsningen på 30 
högskolepoäng har bidragit till avgränsningen. 

Fallstudier är en kvalitativ forskningsmetod som uppmuntrar att en variation av olika 
insamlings-och analysmetoder tillämpas (Denscombe, 2009:71). Att samla in data från flera 
källor och jämföra resultaten benämns triangulering, och kan bidra till en större tillförlitlighet 
för forskningsresultaten (Bryman, 2012:392). Valet av kvalitativ analysmetod har därför fallit på 
en kvalitativ innehållsanalys av kommunala dokument i kombination med semi-strukturerade 
intervjuer med nyckelpersoner inom fältet.

Urval och avgränsning 

Ett argument som brukar lyftas fram i kritik mot fallstudier är att det inte går att generalisera 
utifrån enskilda fall (Denscombe, 2009:68; Flyvberg, 2006:224). Ur detta perspektiv bidrar inte 
fallstudier till vetenskaplig utveckling. Flyvberg (2006:241) menar dock att det är ett felaktigt 
och vilseledande antagande. Fall kan förvisso vara unika i vissa avseenden, men det ingår även 
i en bredare kategori (Denscombe, 2009:68). Generaliseringsmöjligheten och undersöknings-
enheternas representativitet är dock oundvikligen en aspekt inom fallstudier som behöver 
utredas för att påvisa hur fallet klarar en jämförelse med andra i samma kategori (Denscombe, 
2009:69). I en sådan jämförelse blir faktorer som strategiskt urval, tydlig avgränsning och fallets 
specifika kännetecken viktiga att redogöra för (Denscombe, idib.; Flyvberg, 2006:225, 229). 
Valet av Malmö stad som empiriskt fall har därför gjorts med utgångspunkt i vissa kriterier.
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Malmö som fall motiveras utifrån dess historiska bakgrund som industristad som genomgått en 
industriell nedgång, för att i senare postindustrialismens tid präglas av ett offensivt stadsbyggande. 
Under sekelskiftet vad Malmö tillsammans med Norrköping den ledande industristaden i 
Sverige, en identitet som lokala politiker och tjänstemän arbetat och arbetar hårt för att ersätta 
med en bild av Malmö som kultur-och kunskapsstad, det vill säga positionera staden i ett annat 
politiskt och rumsligt sammanhang (Dannestam, 2006:36; Sernhede, 2006:15,33). Sökandet 
efter en postindustriell identitet avspeglas i de urbana förnyelsestrategier staden tillämpat, 
från Malmö högskola, Öresundsbron, Bo01, Turning Torso till Citytunneln. Det är en ny 
retorik, inflätad i den ekonomiska globaliseringen, som genererat en materiell motsvarighet 
(Sernhede, 2006:97). Särskilt intressant i förhållande till studiens syfte är hur den industriella 
epoken efterlämningar tillskrivs nya ekonomiska funktioner och hur Malmös historia väljs ut 
och aktiveras i stadens marknadsföringsprocesser. Frågor som blir intressanta är på vilket sätt 
och till vilken utsträckning stadens historik skrivs om för att anpassas till dessa nya, politiska 
visioner och vilken betydelse historiska efterlämningar får för den samtida och framtida staden 
Malmö.

Studien avgränsas till att granska hur autenticitet konstrueras på en policynivå, samt till att 
studera hur det förhållningssätt som går att avläsa materialiseras i två stadsförnyelseprojekt. 
Två av stadens mest omfattande utbyggnadsområden har därför valts ut och studerats; 
utbyggnaden av Hyllie och Varvsstaden. Kriterierna för val av fall har varit att projekten av 
Malmö stad framhävs som särskilt viktiga och karaktärsgivande för staden. Malmö och de två 
fallstudieobjekten presenteras vidare i kapitel 5.
 
 
4.2 Insamling av empiriskt material

Kvalitativa intervjuer

Kvalitativa intervjuer är en datainsamlingsmetod som innebär ett personligt möte mellan 
forskare och informant. Metoden är särskilt fördelaktig när forskaren vill införskaffa sig 
detaljerad och djupgående information om ett ämne (Seale, 2010:210; Rapley, 2007:22; 
Cousin, 2009:71; Denscombe, 2009:232f ). Genom kvalitativa intervjuer kan upprepning 
och kontraster i informanternas resonemang åskådliggöras vilket kan bidra till en annan 
nivå av komplexitet (Rapley, 2007:18; Seale, 2010:210). I föreliggande studie har intervjuer 
fungerat som ett komplement till textbaserad empiri, där intervjuerna har kunnat bidra till nya 
infallsvinklar och en mer djupgående analys. Syftet med intervjuerna har dels varit att söka svar 
på frågor som inte finns att tillgå i kommunala handlingar, dels att få en insikt i informanternas 
uppfattningar om specifika frågor relaterade till studiens forskningsfrågor.

Då studien haft ett förhållandevis tydligt fokus har intervjutypen semi-strukturerade intervjuer 
tillämpats. Till skillnad från ostrukturerade intervjuer, som förhåller sig helt fritt till ett 
ämne, fokuserar semi-strukturerade intervjuer på en avgränsad tematik (Bryman, 2012:471) 
Denna tematik har specificerats i en så kallad intervjuguide. Intervjuguiden har använts som 
ett hjälpmedel för att strukturera upp intervjuerna, samt som checklista för att vid slutet av 
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intervjutillfället kontrollera att samtliga teman med efterföljande intervjufrågor har berörts. 
Intervjuguiderna har spänt över samma tematik, men intervjufrågorna har modifierats 
utefter informantens bakgrund och position. Trots intervjuernas tematiska avgränsning har 
intervjuerna syftat till att vara relativt flexibla, och informanterna har fått frihet att utveckla 
sina tankegångar vid intervjutillfällena. 

Urvalet av informanter har huvudsakligen baserats på principen om nyckelpersoner på fältet. 
En nyckelperson innebär en person som bedöms ha särskild erfarenhet, kunskap och relevant 
information om det ämne och de specifika fall som diskuteras (Denscombe, 2009:233, 267). 
I studiens sammanhang innebär det dels representanter från Malmö stadsbyggnadskontor 
som innehar ett övergripande ansvar för stadens utveckling, dels personer som bedöms ha 
inneha en god kunskap om de tre fall som studien berör: Hyllie och Varvsstaden. Sammantaget 
har tre nyckelpersoner på Malmö stad intervjuats: stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, 
stadsantikvarie Olga Schlyter samt Tyke Tykesson som är författare, arkitekt och arbetar med 
strategiska frågor på Malmö stads strategienhet. Informanterna har samtyckt till att deras 
namn och befattning publiceras i studien. I syfte att undvika felcitering har även de citat 
som förekommer kontrollerats och godkänts av informanterna. Bedömningen forskaren har 
gjort är att det finns ett värde i att benämna personerna utefter deras namn, särskilt eftersom 
personerna inte enbart talar som individer, utan som offentliga representanter för Malmö stad. 
En anonymisering skulle även vara ytterst svårt att åstadkomma utan att även anonymisera 
vilken stad och vilka fall studien berör. En sådan total anonymisering bedöms inte vara möjlig 
utifrån studiens syfte. 

Utöver tjänstemän från Malmö stadsbyggnadskontor har en representant från Malmös 
Varvshistoriska förening intervjuats. Föreningen består huvudsakligen av tidigare 
Kockumsanställda som arbetar för att ”företaget och begreppet Kockums uppmärksammas som 
en viktig del av Malmös och Sveriges varvsindustriella kulturarv” (Varvshistoriska föreningen, 
u.å.). I praktiken kan det exempelvis handla om att arbeta för bevarande och utveckling av 
Kockumsområdets industrihistoriskt intressanta byggnader och att dokumentera sin egen 
och Kockums historia. Representanten har garanterats anonymitet i studien och kommer 
fortsättningsvis att benämnas ”Informant 1”. 

Vid själva intervjutillfället behöver forskaren använda sig av någon form av upptagningar för att 
dokumentera diskussionerna (Denscombe, 2009:258). Jag har huvudsakligen använt mig av 
ljudinspelningar, särskilt eftersom de tillåtit mig att fokusera på själva intervjun istället för att 
föra anteckningar. Till skillnad från fältanteckningar ger ljudinspelningarna även en närmast 
fullständig dokumentation av det talade ordet. Förarbetet, genomförandet och transkriberingen 
har emellertid varit tidskrävande och en viss avgränsning har varit nödvändig med hänvisning 
till studiens omfattning på 30 högskolepoäng. Dels har antalet intervjutillfällen bestämts till 
fyra stycken, dels har intervjuguidens tematik varit behövlig. Tidslängden för intervjuerna har 
emellertid inte varit förbestämd, utan flexibel. I genomsnitt har intervjuerna varat i ca 40 
minuter, varav den längsta varade i 45 minuter.
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I en kvalitativ intervju är forskaren ofta medskapare till det resultat som produceras (Seale, 
2012:208; Bryman, 2012:281f ). Enligt Denscombe (2009:246) är det därför viktigt för 
forskaren att försöka inta en neutral och passiv hållning vid intervjun. På så sätt kan forskarens 
inverkan på undersökningsresultatet minimeras. Rapley (2007:19f ) menar dock att neutralitet 
är ett ideal som är omöjligt att uppnå; intervjuaren är alltid aktiv, innehar en viss kontroll och 
kan styra samtalet. Vad som är viktigt är snarare att kritiskt självgranska forskarens egen position 
och fråga sig huruvida tillvägagångssättet påverkat informantens svar och i förlängningen hur 
analysen produceras (Rapley, 2007:20; Seale, 2012:213).

Textbaserad empiri 

Det empiriska materialet utgörs huvudsakligen av kommunala planeringsdokument.  
Fördelarna med planeringsdokument som empiri är att de är producerade i en kontext som 
inte är forskningsrelaterad, vilket undanröjer risken för vad Bryman (2012:281f ) kallar för 
reaktiva effekter, det vill säga att forskaren influerar det empiriska materialet. En sådan effekt 
är snarare mer trolig att uppkomma i intervjusituationer, när informanten medvetet kan 
modifiera sina svar därefter. En nackdel med offentliga dokument kan däremot vara att de 
är relativt omfattande och därmed tidskrävande att genomläsa och sammanställa. Således har 
den stora tillgången på dokument ställt krav på en avgränsning. En ytterligare nackdel med 
planeringsdokument är att de, trots sin omfattning, inte varit särskilt djupgående och inte 
ger svar på hur staden resonerar kring just autenticitet som begrepp, eller vilka underliggande 
tankegångar som styr de koncept som används i stadsförnyelseprojekten. Här har dock de 
kvalitativa intervjuerna syftat till att komplettera och stärka analysen. 

Urvalet av dokument har skett genom ett strategiskt urval; en bedömning utifrån materialets 
relevans i relation till studiens syfte (Bryman, 2012:461). En del material kom därmed att lägga 
till sidan efter en första genomläsning, så som miljöprogram och riskanalyser. Det material 
som har valts ut anknyter dels till planeringen av Malmö och utbyggnaden av Hyllie och 
Varvsstaden, dels påvisar de hur Malmö stad resonerar kring relevanta teman så som identitet, 
karaktär, historia och kulturarv. 

En första utgångspunkt har varit att studera kommunala planeringsdokument. Malmö stad har 
idag en gällande översiktsplan från 2014, Översiktsplan för Malmö 2032: Planstrategi (Malmö 
stad, 2014d). Översiktsplanen fungerar som ett måldokument och redovisar prioriterade 
riktlinjer, målsättningar och principer för hur Malmö stad vill arbeta mot en hållbar framtid. På 
en kommunövergripande nivå finns även stadens arkitekturpolitiska program Arkitekturstaden 
Malmö: Tillägg till översiktsplan för Malmö, samrådsförslag (Malmö stad, 2014b), som 
formulerar syfte och vision för stadens arkitektur. Programmet är av intresse för att granska 
resonemang kring arkitekturhistoria, bevarande och kulturarv i förhållande till stadens 
utveckling. Tongivande dokument för de två stadsförnyelseprojekten har varit Översiktsplan 
för södra Hyllie: fördjupning av översiktsplan för Malmö, utställningsförslag (Malmö stad, 2015), 
samt Pp 6030: Planprogram Varvsstaden (Malmö stad, 2011a) och Utvecklingsplan Varvsstaden 
(Malmö stad, 2014c). Till ovannämnda dokument finns en rad relaterade planeringsdokument 
som anses relevanta för studien, så som: Dialog-PM Så förtätar vi Malmö! (Malmö stad, 2010b), 
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kulturhistorisk utredning för Kockums gamla varvsområde (Lund et. al, 2007); värdeplanering 
för Varvsstaden (Malmö stad, 2011b); visionsdokument för Västra Hamnen (Malmö stad, 
2013) samt vision och inriktningsmål för Hyllie (Malmö stad, 2012). 

Enligt Denscombe (2009:301) är det viktigt för forskaren att inte ta det empiriska materialets 
validitet för givet. De dokument som ligger till grund för studien har därför utvärderats i 
förhållande till de fyra kriterier som Denscombe (2009:301f ) presenterar: autenticitet, 
trovärdighet, representativitet och innebörd. Det huvudsakliga materialet utgörs av strategiska 
styrdokument var syfte är att vägleda den framtida planeringen. Författare är således Malmö stad, 
men i projektet Varvsstaden har även Peab varit involverad i framtagandet av Utvecklingsplan för 
Varvsstaden (2014). Såväl ekonomiska som politiska motiv antas ligga bakom projekten, särskilt 
då alla tre framhävs som särskilt betydelsefulla för Malmös utveckling. Viktigt att poängtera 
är även att dokumenten inte är juridiskt bindande, vilket innebär att de framtidsbilder som 
framställs i materialet inte kan ses som definitiva för det faktiska genomförandet. Som tidigare 
poängterat har en genomläsning av relaterat material skett innan beslut fattats om vilka som är 
representativa för projektet och tillräckligt fullständiga för att vissa slutsatser ska kunna dras.
 
 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys med diskursiv ansats

En kvalitativ innehållsanalys är en analysmetod som kan tillämpas för att granska ”text” i olika 
former (Denscombe, 2009:267). ”Text” innebär i studiens sammanhang kommunala dokument 
och transkriberade intervjuer. En kvalitativ innehållsanalys som angreppsätt lämpar sig väl när 
forskaren vill komma åt underliggande betydelser, prioriteringar och värderingar i det empiriska 
materialet (Denscombe, 2009:368). Till skillnad från vid en kvantitativ innehållsanalys styrs 
inte genomförandet av den kvalitativa analysen av entydiga regler (Bryman, 2012:565). Enligt 
ett stort antal författare är sådana regler inte heller önskvärda (ibid.). 

Analysmetoden för studien är en kvalitativ innehållsanalys med diskursiva inslag. Ett sådant 
angreppsätt anses lämpligt då studien syftar till att undersöka språkets betydelse i studiet av 
ett fenomen; hur autenticitet och historia (re)konstrueras genom språkanvändning och vilka 
konsekvenser det genererar för planeringen av staden.  Burr (1995:49) beskriver hur en diskurs 
förenklat kan definieras som en uppsättning av betydelser, metaforer, representation, bilder, 
berättelser och uttalanden som tillsammans producerar ett objekt eller händelse. Här finns 
en tydlig koppling till det socialkonstruktivistiska perspektivet som redovisades i kapitel 3 
och som utgör studiens teoretiska ram. Enligt socialkonstruktivismen produceras multipla 
förståelser om ”sanning” genom social praktik (Burr, 1995:4). Studien tar utgångspunkt i en 
sådan förståelse genom att i analysen fokusera på vilka specifika bilder som förmedlas, hur de 
representeras och vilka underliggande betydelser som kan tänkas ligga bakom de förmedlade 
framställningarna.

Vid genomförande av en kvalitativ innehållsanalys vill forskaren ofta kategorisera texten i 
teman eller ämnesområden. I denna process får kategoriseringen inte baseras på godtyckliga 
teman, utan det måste ske en systematisering utifrån relevans (Denscombe, 2009:307). Att 
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redogöra för tillvägagångssättet är även viktigt för att underlätta upprepningsmöjligheten 
(Bryman, 2012:557f ). Innehållsanalysen har skett i form av en tematisk analys vilket innebär 
att analysen baseras på ett antal temaområden. Enligt Bryman (2012:559) är det vanligt att 
forskaren söker efter vissa resonemang och företeelser i analysmaterialet som relaterar till 
studiens forskningsområde. Dessa resonemang och företeelser kategoriseras sedan som teman 
och styr insamlingen av data. Studien har följt en liknande process, där forskningsöversikten 
satte ramarna för studiens ämne och problematik. Därefter gjordes en genomläsning av de 
kommunala planhandlingarna och de transkriberade intervjuerna där resonemang relaterade 
till studiens syfte och forskningsfrågor identifierades. De teman som styrt innehållsanalysen 
har kommit att testas och revideras genom arbetets gång. 

Analysen har strukturerats utefter det empiriska materialets nivå. I första avsnittet analyseras 
vilken regional identitet som Malmö stad konstruerar, hur det görs och vilken roll historia och 
kulturarv får i denna process. Denna analysdel härleds till de fyra första forskningsfrågorna som 
operationaliserats för fallstudien (se tabell 1). Forskaren har inledningsvis sökt efter resonemang 
relaterat till profilering, konkurrenskraft och attraktivitet samt undersökt hur dessa står i relation 
motiv för bevarande och historiebrukets urvalsprocess. Därefter analyseras resonemang kring 
autenticitetsbegreppet i planeringspraktiken. 

Del två utgår från den femte forskningsfrågan som operationaliserats för fallstudien (se tabell 
1). Här sker en analys av hur historia och autenticitet rekonstrueras på en lokal nivå. I avsnittet 
analyseras hur den tolkning och förståelse för historien som framkom på den generella nivån 
ger sig uttryck i de två stadsförnyelseprojekt som studien omfattar: Hyllie och Varvsstaden. 
Forskaren har här främst sökt efter resonemang relaterade till identitetskonstruktion och historisk 
förankring. Analysramen som styr den kvalitativa innehållsanalysen illustreras i tabell 1. De 
teman som genererats för analysen baseras på det teoretiska perspektivet, där det framkommer 
att platsmarknadsföring är intimt sammankopplat med politiskt och kommersiellt historiebruk. 
Inom en sådan process sker en identitetskonstruktion genom ett urval av representativa bilder 
och berättelser från det förflutna. Utifrån studiens syfte är det således av intresse för forskaren 
att undersöka vilken roll historia, kulturarv och autenticitet tillskrivs inom den pågående 
identitetskonstruktionen.

En nackdel med den tematiska analysen, eller mer specifikt det kvalitativa tillvägagångssättet, 
är att det kan vara svårt att fastställa huruvida den detaljerade djupstudien är möjlig att 
generalisera till andra, likande fall (Denscombe, 2009:399). Vidare kan det vara svårt att 
reproducera forskarens ”grundade” tillvägagångssätt (ibid.). Analysen baseras oundvikligt 
delvis på forskarens förkunskaper och förståelse för vad som är relevant i förhållande till 
respektive temaområde. Här har forskningsöversikten och det teoretiska perspektivet varit 
viktigt för att sätta ramarna för studiens forskningsintresse och problematik. Dessa avsnitt har, 
tillsammans med analyskategorierna, utvecklat en grund som tydliggör vilka perspektiv och 
förklaringsmodeller som den analytiska genomgången har baserats på.

En ytterligare nackdel med analysmetoden är tolkningsmomentet. Enligt Denscombe 
(2009:308) finns en inbyggd risk för att betydelser går förlorade eller misstolkas om delar lyfts 
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ur sitt ursprungliga sammanhang. Det empiriska materialet har därför studerats utifrån sin 
helhet genom ett flertal genomläsningar.

Hur produceras, brukas och utnyttjas autenticitet och historia  
i Malmös stadsförnyelseprocesser?

Forskningsfråga Tema

Generell nivå

Hur framställs Malmös identitet? 

Vilken roll tillskrivs historia i Malmös stadsutvecklingsprocess? 

Vilka delar av historien lyfts fram som av bevarandevärde, på vilket  
sätt och varför? 

Vilka föreställningar kring autenticitet i förhållande till stadsutveckling 
finns bland verksamma i Malmö stad? 

Profilering, konkurrens-
kraft, attraktivitet 

Motiv för bevarande

Historiebrukets 
urvalsprocess

Resonemang kring  
autenticitet

Forskningsfråga Tema

Identitetskonstruktion, 
historisk förankring

Lokal nivå

Analysram
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/   kapitel 5

 

Malmö: en kontextualisering
I följande kapitel presenteras fallstudien: Malmö stad, som ligger till grund för analysen. Då 
studiens syfte är att granska hur staden förhåller sig till historia och autenticitet görs en kort 
översikt av relevanta delar av Malmös moderna historia och hur staden beskrivs ha omvandlats 
från en industristad i kris till kunskapsstad. Därefter följer en kort presentation av de två 
fallstudieobjekt som ligger till grund för analys: Hyllie och Varvsstaden.

5.1 Från industristad till kunskapsstad 

Malmö är Sverige tredje största stad med ett invånarantal på omkring 320 000 inom Malmös 
tätort (Malmö stad, 2014a:1). Malmö ingår tillsammans med Lund och Köpenhamn i 
Öresundsregionen, där invånarantalet beräknas till ungefär 3,9 miljoner (ibid.). Malmö 
beskrivs som en växande stad som haft en positiv befolkningstillväxt de senaste trettio åren. 
År 2025 beräknas invånarantalet ha ökat till ca 377 000 (ibid.). I en kort beskrivning av 
Malmö betonas närheten till Köpenhamn och flygplatsen Kastrup, närheten till havet, den 
moderna högskolan, en ung befolkning och mångfalden i människor. Staden delas in i fem 
stadsområden; Innerstaden, Norr, Söder, Väster och Öster (se illustration 1, s. 35). 

Centralt i historiebeskrivningarna av Malmö är stadens bakgrund som framstående industristad. 
Under senare delen av 1800-talet och fram. till oljekrisen 1973 var Malmö en av Sveriges ledande 
industristäder, där varvsindustrin och bolaget Kockums Mekaniska Verkstad hade en nyckelroll i 
stadens utveckling, relaterat till stadens ökade betydelse, storlek och befolkningstillväxt (Lund 
et al., 2007:9). I varvsområdet i Västra Hamnen tillverkades under 1960-talet världens största 
tankfartyg, i världens största byggnadsdocka – ”Stora Dockan” – som ännu finns kvar i Västra 
hamnen (Lund et al., 2007:14). År 1974 nådde Kockums sin kulmen och var då världens 
största varv med undantag för Japan. Samma år restes Kockums bockkran – då världens högsta 
– som kom att dominera Malmös silhuett fram till 2002 då bockkranen skeppades till Sydkorea 
(Lund et al., 2007:14). Men Kockums framgångar kom att skakas av oljekrisen 1973, och svåra 
år följde fram till 1986 då regeringen tog beslutet att lägga ner all civil fartygsproduktion i 
Sverige. 

En industri som tenderar att hamna i skuggan är tekoindustrin, som tillsammans med 
varvsnäringen utgjorde basen för den industriella näringen (Schlyter, 2016, [muntl.]). Från 
första halvan av 1900-talet och fram till 1960-och 70-talen var Malmö en betydande textilstad. 
Bland de ledande företagen fanns bland annat Malmö Yllefabrik som under 1930-talen var en 
av Skandinaviens största textilföretag (Sernhede & Johansson, 2006:33). Men rationaliseringar 
och strukturomvandlingar under 1950-talen kom att bidra till att textilproduktionen kom att 
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avvecklas (Smitt, 2009). I industrialiseringens Malmö fanns även en stor livsmedelsindustri, 
statens järnvägars huvudverkstäder och en metall-och verkstadsindustri (idib.). Men i likhet med 
Kockums öde kom den ekonomiska krisen under 1970-talet att innebära fabriksnedläggningar 
och en snabbt ökande arbetslöshet. Under 1990-94 försvann upp emot 25% av arbetstillfällena 
i staden (Sernhede & Johansson, 2006:35). Under samma period ökade flyktingmottagandet 
kraftigt, vilket tillsammans med lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten kom att leda 
till stora budgetunderskott och en stor pessimism som tog sig uttryck både i människors 
inställning till Malmö som i den fysiska miljön (Sernhede & Johansson, 2006:36; Möllerström, 
2011:18). Den negativa utvecklingen i Malmö följde en stark utvecklingstrend som drabbade 
västerländska, avindustrialiserade storstäder och regioner under 1970-talet (Möllerström, 
2011:11). Malmös ekonomiska sammanbrott utlöste en identitetskris som blev början på en 
energisk omdefiniering av stadens image till ”kunskapsstad”. (Möllerström, 2011:205). Under 
1990-talet inleds ett omfattande visionsarbete som kom att resultera i flera genomgripande 
förändringar som skulle svara mot den globaliserade marknadens rörelser; 1997 etableras 
Malmö Högskola, 2000 invigs Öresundsbron och 2010 öppnas Citytunneln; en järnväg som 
ansluts till Öresundsförbindelsen och förbinder Malmö C, Triangeln station och Hyllie station. 
Även Västra Hamnen kom att omvärderas och ses som en plats för framtida stadsbebyggelse. 
2001 arrangeras Bostadsmässan Bo01 i Västra Hamnen. I området, som tidigare präglats av 
varvsindustrin, kom Malmös anpassning till den globala marknaden att bli särskilt tydlig när 
Kockumskranen ersattes av ikonbyggnaden Turning Torso. Turning Torso, tillsammans med 
omvandlingen av hamnområdet kom att symbolisera framgång och förändring – ett intåg i en 
postindustriell era (Möllerström, 2011:22f ). Malmös omvandling speglar en övergång till ett 
tillväxtorienterat förhållningssätt där skapande av en attraktiv image anses centralt för en ökad 
konkurrenskraft (Sernhede & Johansson, 2006:37). Malmö kan förstås som ett varumärke, 
en produkt, som genom imageskapande strategier positioneras som en storstad i ett större 
regionalt och internationellt sammanhang (Möllerström, 2011:22; Dannestam, 2009:22). 
Den profilering som framkommer idag handlar om Malmö som en nationell och internationell 
förebild inom ekologiskt hållbart byggande (Malmö stad, 2014d:31, 68). Nära sammankopplat 
är visionen om Malmö och Köpenhamn som ett sammanhängande näringslivscentrum, där 
ambitionen är att attrahera internationella talanger. Malmö ska stärka sin position i regionen 
genom ett fokus på kunskapsintensiva och kreativa näringar så som forskning, grön teknologi, 
entreprenörskap och upplevelser (Malmö stad, 2014d:12).

Den problematiska industristadens omvandling framställs ofta som en framgångssaga. Malmös 
nutida image beskrivs med epitetet som ”framtidsinriktad”, ”modern”, ”miljömedveten” och 
”storstad” (Dannestam, 2009:22). Men parallellt med bilden av det attraktiva och framgångsrika 
Malmö träder andra berättelser fram om staden som socialt polariserad. Veselinka Möllerström 
har forskat om hur den diskursiva bilden av Malmö som kunskapsstad korresponderar med hur 
malmöborna upplever staden. Möllerström (2011:219) beskriver en ”strukturell schizofreni” 
där stadens tillskrivna, diskursiva identitet som kunskapsstad avkodats som ”oproblematisk”. 
Samtidigt visar undersökningen att även om malmöborna anser att staden vitaliserats, är den 
mest framträdande bilden av staden Malmö som en delad och polariserad stad (Möllerström, 
2011:214). Kunskapsstaden, menar Möllerström, kan metaforiskt sett liknas ett ”framrusande 
och polariserande tåg som har framtiden för ögonen och som i farten kopplar bort ett par 
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vagnar och lämnar stora befolkningsgrupper bakom sig” (Möllerström, 2011:219). En 
liknande slutsats framkommer i Dalia Mukhtar-Landsgrens avhandling Planering för framsteg 
och gemenskap (2012). Mukhtar-Landgren beskriver hur planeringen präglas av dubbla 
ambitioner; att öka tillväxten och samtidigt minska det sociala utanförskapet. Men trots att 
målsättningarna beskrivs som samtidiga, förstås de som två olika problem producerade i två 
olika städer, men i en gemensam rumslig kontext. Den ena staden präglas av framtidstanken, 
kunskap, information och upplevelser; den andra är en stad karaktäriserad av sociala klyftor, 
ökande arbetslöshet och otrygghet (Muhktar-Landgren, 2012:192). Mukhtar-Landgren (ibid.) 
menar att uppdelningen mellan framstegs-och gemenskapstanken även genererat en uppdelning 
mellan stadens befolkning. Planeringen riktas mot de individer som anses bidragande till den 
kreativa ekonomin, medan de individer och verksamheter som anses hota framgången inte ges 
någon roll i utvecklingen.  Hon menar att planeringens roll övergått till att hantera framsteg 
och att underlätta för verksamheter som anses bidra till ekonomin, en övergång som innebär 
en förskjutning från planering som samhällsbyggare till en planering där sociala problem ska 
hanteras genom den så kallade ”trickle-down”-effekten. Men tanken om att den ekonomiska 
tillväxten i praktiken ska sippra ner och gynna hela staden har hamnat under en viss skepsis, 
och huruvida det i praktiken skulle uppstå återstår att se (Möllerström, 2011:192).

5.2 Två stadsförnyelseprojekt: Hyllie och Varvsstaden

llustration 1. Karta över Malmös fem 

stadsområden. Utbyggnadsområdena 

Varvsstaden och Hyllie är markerade  

i svart.
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Varvsstaden

Planområdet för Varvsstaden är en del av Västra Hamnen som står inför en omvandling från 
industrimiljö till en tät och funktionsblandad stad. Varvsstaden har starka kopplingar till 
Kockums varvshistoria och i området går det att finna industrihistoriska lämningar i form av 
docka, kajer, varvsbassäng och industribyggnader. Byggnaderna har uppförts succesivt under en 
ca 100 år lång period, vilket berättar om varvsindustrins långa kontinuitet på platsen (Lund et 
al., 2007:16). Intentionerna är att den industrihistoriska karaktären fortsatt ska prägla området 
efter omvandlingen och tillsammans med nybyggnation bidra till dess identitet: kontrastrika 
Varvsstaden (Malmö stad, 2011b:4). Vidare är ambitionen att Varvsstaden ska utvecklas till en 
del av Malmö centrum och koppla samman Västra hamnen med stadens historiska centrum 
(Malmö stad, 2008:18). En av huvudidéerna i projektet är bevarande av en av den gamla 
industrihallarnas konstruktioner för skapandet av en offentlig mötesplats: Varvshallen (se bild 
7-8, s. 39). Tanken är att platsen ska fyllas med ett ”attraktivt” innehåll utgöra identitetsbärare 
för Varvsstaden (Malmö stad, 2011a:48). Omvandlingen startade år 2008 med omdaningen 
av Kockums gamla maskinhallar till lokaler för SVT och Media Evolution City (se bild 5-6, 
s. 38). Idag pågår bland annat restaurering och delvis rivning av Gjuterihallen som uppfördes 
under 1910-talet (se bild 3, s. 37). Varvsstaden är av särskilt intresse för studien då Kockums 
verksamheter haft en mycket stor betydelse för stadens framväxt och då stora delar av 
planområdet beskrivs vara av mycket höga bevarandevärden (Malmö stad, 2007:16f ). 

Bild 1. Flygbild, illustrationsplan för Varvsstaden. 

I lila markeras byggnader som betraktas som önskvärda att bevara. 

 (Bild: Malmö stad, 2014c:32f) 
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Bild 2. Vy över delar av planområdet med 

Turning Torso i bakgrunden. 

Bild 3. Gamla gjuterihallen. Under restaurering.
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Bild 4.  Lilla Dockan. Till höger står några av Kockums gamla maskinhallar 

som omvandlats till lokaler för SVT och Media Evolution City (se bild 5-6). 

Bild 5-6  SVTs lokaler, inhysta i en av Kockums maskinhallar: 

maskinhall 101.Traverser från industriepoken har bevarats.
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Bild 7.  En av Kockums gamla maskinhallar. 

I projektet Varvsstaden benämns byggnaden ”Varvshallen”.

 

Bild 8.  ”Varvshallen”.
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Hyllie 

Beslutet om utbyggnaden av Citytunneln kom att innebära en omvärdering av Hyllies tidigare 
perifera läge. Idag står Hyllie inför en omvandling från jordbruksmark till en funktionsblandad, 
tät stadsdel; Malmös andra stadskärna (Malmö stad, 2015:8). Utbyggnadsområdet omfattar 
ca 10 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Området är idag delvis utbyggt och runt 
Hyllie station har ett antal regionala funktioner etablerats, så som Malmö arena, Emporia 
(se bild 11, s. 41) - ett av Nordens största köpcentra, Point Hyllie (se bild 12, s. 41) med 
kontor och hotell samt en mässanläggning. Ambitionen är att Hyllie ska blir en attraktiv 
målpunkt i Öresundsregionen med internationell karaktär. Centralt i projektet är en tydlig 
hållbarhetsprofilering; Hyllie ska bli ”Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel” och 
förstärka Malmös roll som förebild inom hållbar utveckling. En viktig utgångspunkt för Hyllies 
framtida attraktionskraft är områdets identitet som beskrivs som ”öresundsk kosmopolitiskt” 
(Malmö stad, 2015:7). Hyllie ska med andra ord vara både internationellt erkänt och lokalt 
förankrat i platsen. Här utgör det omgivande jordbrukslandskapet en potential för skapandet 
av ett ”både och”; en urban miljö och rekreativa landskapskvaliteter med referenser till det 
historiska kulturlandskapet (Malmö stad, 2015:11). Hyllie är intressant för studiens syfte då 
det står i kontrast till Varvsstadens arkitekturarv, samt anspelar på historien genom referenser 
till en rural kulturmiljö och det kulturlandskap som idag brukas aktivt genom storskaligt 
jordbruk (se bild 13-16, s. 42f ).

Bild 9: Plankarta för utbyggnaden av Södra Hyllie. 

Området norr om planområdesgränsen utgörs av 

bl. a. Malmö Arena, Emporia, mässanläggning och 

Hyllie tågstation (Bild: Malmö stad, 2015:10).

Bild 10: Illustration över de tre bärande strukturerna 

i projektet. I grönt anges naturaxeln, i gult artiku-

leras kulturaxeln och i brunt förklaras de bärande 

kollektivtrafikstråken (Bild: Malmö stad, 2015:12).
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Bild 11.  Emporia.

Bild 12.  Delar av Point Hyllie.
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Bild 13.  Vy från söder över utbyggnaden av Hyllie.

Bild 14.  Pilallé och pågående utbyggnad.
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Bild 15.  Pilallé som omnämns i projektet Södra Hyllie. 

Bild 16.  Delar av jordbrukslandskapet och de kulturhistoriska miljöer som omnämns i projektet.
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/   kapitel 6

Analys

I följande kapitel diskuteras och analyseras det empiriska materialet utifrån det teoretiska 
ramverk som presenterades i kapitel 3. Analysen sker genom en tematisk analys där 
strukturen baseras på empirins nivå. Inledningsvis analyseras Malmös identitetskonstruktion, 
autenticitetsbegreppet i planeringspraktiken samt historia och kulturarvets roll i stadens 
stadsutvecklingsprocesser. Därefter följer en analys av hur historia och autenticitet  
(re)konstrueras i de två stadsförnyelseprojekt som studien omfattar: Varvsstaden och Hyllie.
 
 
6.1 Generell nivå

Identitetskonstruktion: profilering, konkurrens och attraktivitet

Centralt i studien är antagandet om att det skett en förskjutning från industristad till 
postindustriell stad, samt den representationskris som Sernhede och Johansson (2006:9) 
menar har följt utvecklingen. Efter avindustrialisering och en vacklande ekonomi sätts staden 
i ett nytt sammanhang där symbolkommunikation utgör en väsentlig komponent i städernas 
överlevnadsstrategi. Representationskrisen innebär att nya identiteter behöver konstrueras för 
att staden ska kunna hävda sig på den globala, gränslösa marknaden (Sernhede & Johansson, 
2006:15). Bilden av staden, som tidigare cirkulerade kring industrin, har begravts. Som 
poängterat i kapitel 5 reflekterar Malmö en sådan utveckling, där staden antagit en rad olika 
strategier i syfte att (om)positionera staden och stärka sin konkurrenskraft. Som Aronsson 
(2004:70) och Mattsson (2004:9) betonar föreligger alltid en urvalsprocess historiebruk och 
imageskapande. Urvalet speglas i vilka av stadens element som lyfts fram som konkurrensmedel 
för en ökad konkurrenskraft. Följande avsnitt behandlar resonemang kopplade till Malmös 
pågående identitetskonstruktion på en översiktlig nivå. Inledningsvis analyseras hur Malmö 
stad resonerar kring vilken utvecklingsinriktning som anses önskvärd. Därefter analyseras 
vilket roll historia och kulturarv får i denna process.

I Malmös översiktsplan anges tydliga prioriteringar för hur Malmö ska utvecklas till en socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad. Centralt i beskrivningen är hur Malmö tillskrivs en 
drivande, ekonomisk funktion; staden ska utvecklas till en ”regional motor” för tillväxt och 
sysselsättning (Malmö stad, 2014d:20). Stadens framgångssaga ska säkras genom att Malmö 
positioneras som en central del av det regionala sammanhanget. Konkurrenskraften byggs 
således på samarbete med såväl Lund och Köpenhamn, där städerna tillsammans konstruerar 
en regional kärna; Öresundsregionen, ett samarbete som förväntas generera positiva 
synergieffekter till Malmö. Vidare ska den traditionella stadskärnan vidgas till att omfatta 
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nybyggnadsområden som exempelvis Norra Sorgenfri och Medeon (Malmö stad, 2014d:12). 
Västra hamnen ska enlig samma logik förbindas med centrum genom projektet Varvsstaden och 
Hyllie ska omvandlas från periferi till Malmös andra stadskärna (Malmö stad, 2015:5; Malmö 
stad, 2011a:7). Vad strategierna antyder är att staden i sin helhet ska komma att betraktas 
som en del av ett stort regionalt centrum, där Malmös framtida utvecklingsmöjligheter är 
beroende av goda anknytningar till Köpenhamn och en gemensam tillväxt. Malmö kan förstås 
som en konstant; ett varumärke som aktivt behöver konstrueras och rekonstrueras för att 
hålla framgångssagan vid liv. De strategier som staden tillämpar kan således ses som försök att 
konstruera en marknadsvänlig identitet som syftar till att främja stadens tillväxt.

Tillväxtfrämjande insatser uttrycks som centrala för att attrahera investerare, med betoning 
på företag som ligger i linje med den profil som Malmö eftersträvar: kunskapsintensiva och 
kreativa branscher inom media, hållbar utveckling och besöksnäring (Malmö stad, 2014d:20-
22). I diskussionen kring ekonomisk tillväxt framkommer ett antal begrepp som kan förstås 
som önskvärda komponenter i det konkurrenskraftiga Malmö: innovation/nytänkande, kunskap, 
kreativitet, media, hållbarhet och upplevelser (se Malmö stad, 2014d:6, 9, 12). Att nå en hög 
nivå av ekonomisk utveckling genom en önskad hög koncentration av högteknologiska och 
innovativa företag kan förstås utifrån Floridas (2006) teori om den kreativa klassen. Han menar 
att närvaron av en urban, kreativ klass är avgörande för städers attraktionskraft. I jämförelse 
betonar Malmös stad förekomsten av kulturell upplevelser som en värdeskapande komponent. 
Kultur flätas samman med rekreativa värden som nöjen, stadsliv och kreativitet. I nedanstående 
citat betonas hur kulturen förväntas alstra en attraktiv livsmiljö för malmöborna:

”Genom kulturen – konsten och musiken, litteraturen och bildningen, sport och 
idrottsaktivitet, nyskapande och bevarande – ges förutsättningar för ett kulturellt rikt liv med 
hög livskvalitet för malmöborna. ”(Malmö stad, 2014d:12)

”Stadsrummet ska vara en arena för kultur i bred bemärkelse, en plats för aktivitet och 
evenemang, konst, installationer, ljus och ljud. Det kan också handla om mänskliga relationer 
som tar sig uttryck som gemenskap, demokrati, kulturell mångfald, kulturarv – ett gott 
stadsrum kan bidra till att skapa en känsla av sammanhang och identitet och förmedla 
humanistiska värden som öppenhet, tolerans och ansvar.” (Malmö stad, 2014d:38)

Kulturella upplevelser som värdeskapande komponent för en attraktiv stad är i enlighet med 
Floridas resonemang den urbana medelklassens preferenser. Viljan att stadens identitet ska 
byggas på ett rikt kulturliv kan därmed ses som ett anammande av Floridas strategier för att 
stärka stadens konkurrenskraft. Kulturen bestäms till ett av de centrala värden som konstituerar 
stadens attraktionskraft (Malmö stad, 2014d:21). Attraktionskraften konstitueras vidare av ett 
antal element relaterade till stadens fysiska utformning; täthet, funktionsblandning, kusten och 
mångfald i människor och byggnader (Malmö stad, 2014d:7, 13, 57). Det ligger en förväntan 
i att den täta och funktionsblandade staden ska skapa ett antal mervärden som stärker alla tre 
hållbarhetsdimensioner. 
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”Inriktningen är att Malmö ska fortsätta växa inåt. Det är en strategi som bättre kan hantera 
såväl en kraftig befolkningsökning som en lägre befolkningstillväxt. En tätare bebyggd stad är 
dessutom mer resurseffektiv och har därför en 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, 2014d:5). 

”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, 2014d:5).

Strategin att bygga ”inåt” motiveras här utifrån en tanke om den täta och funktionsblandande 
stadens funktion som ”helande” för staden. I resonemanget är hållbarhetsaspekten tongivande; 
den täta och funktionsblandande staden är yteffektiv och förväntas bidra till att ett antal 
önskvärda värden uppnås, framförallt trygghet och social sammanhållning (Malmö stad, 2014:16). 
Begreppsanvändningen; att ”hela” staden, tyder på en idé om att den stadsbyggnadsidé som 
definierats som önskvärd är den enda eftersträvansvärda utvecklingen för att återskapa den 
stad som anses ha gått förlorat. ”Gles och utbredd” återfinns som en antites till den önskvärda 
utvecklingsinriktningen. I Så förtätar vi Malmö (Malmö stad, 2010b:4) hävdas att ”utglesning” 
har medfört negativa konsekvenser för såväl miljön, folkhälsan som markyttnyttjandet. För 
att åstadkomma attraktivitet behöver staden reorganiseras – återskapas – genom att växa 
koncentrerat och genom adderade av de kvaliteter som den ”utglesade” staden saknar (Malmö 
stad, 2010b:5). Den ogiltiga utvecklingsinriktningen bestäms till en utveckling i enlighet med 
det modernistiska stadsbyggandet under miljonprogrammet, och i samma process görs den 
önskade utvecklingsinriktningen giltig genom att särskilja sig från vad framtidsbilden utesluter. 
Strategin speglar en idé om att den täta, funktionsblandade staden per automatik ska leda 
till social sammanhållning, minskat utanförskap och segregation. Nedanstående citat är ett 
exempel på hur social hållbarhet förstås som en uppgift för stadsplaneringen, där det finns en 
tilltro till att den täta, funktionsblandade staden ska bidra till att lösa sociala problem genom 
strategier som mötesplatser och nedbrytande av fysiska barriärer:

”Inriktningen på att växa inåt och att bygga Malmö tätare innebär en möjlighet att läka 
samman stadens olika delar, att fylla i med det som saknas och att göra det med den nya 
berättelsen som grund. Då kan rumslig organisation bli en del i framtidens drivkrafter kring 
miljö och social hållbarhet” (Larsson, i Malmö stad, 2014:6).

En ytterligare komponent i stadens attraktivitet är mångfald. Bilder som genomgående 
framkommer i de kommunala planeringsdokumenten såväl som vid intervjutillfällen 
handlar om Malmö som en heterogen, variationsrik och upplevelserik stad med mångfald i 
byggnader såväl som människor (Malmö stad, 2014b:3;, Schlyter, 2016, [muntl.], Larsson, 
2016, [muntl.]).  I Malmös översiktsplan (2014d) beskrivs stadens mångfald ha sitt ursprung 
i Malmös historia, där ett offensivt stadsbyggande har varit avgörande för framkomsten av 
”särpräglade” och ”unika” miljöer (Malmö stad, 2014d:14). Den arkitektoniska mångfalden 
beskrivs bidra med en stark historisk identitet som behöver förvaltas och värnas om. Mångfalden 
artikuleras således både som en ursprunglig förutsättning som en meningsbärande komponent 
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för Malmös identitetskonstruktion. Som betonas av Aronsson (2004:57) är historia inte ett 
passivt återberättande av fakta; historien ingår i en kontinuerlig process av omskrivningar 
där delar av det förflutna aktiveras och iscensätts i olika syften. Inom den politiska diskursen 
är det således möjligt att tillskriva historien en roll som meningsbärare för en önskad 
utvecklingsinriktning. Att Malmö hävdas inneha en stark historisk identitet byggd på mångfald 
kan därför förstås som ett rättfärdigande av ett fortsatt offensivt, ”modigt” stadsbyggande. Men 
inte minst aktiveras mångfalden som historiekomponent i en kontext där mångfaldsbegreppet 
går hand i hand med stadens önskade utvecklingsinriktning. Att Malmö framställs som en stad 
präglad av mångfald kan därför förstås som ur ett ekonomiskt perspektiv; den utgör en resurs 
för Malmös identitetskonstruktion som en kreativ stad, enligt Floridas strategier (se Malmö 
stad, 2014d:12). Historiens skrivs in som en av de komponenter som konstituerar Malmös 
identitet som en arkitektoniskt heterogen och komplex stad (se Malmö stad, 2014d:57). 
Grundtanken är att historiens värden förstärks när den sätts i kontrast till ”nyskapande” och 
”experimenterande” arkitektur och stadsmiljöer (ibid.). Vad Malmö stad vill uppnå handlar 
således om en heterogen helhetskaraktär, en bild som historiska byggnader inordnas under.

Sammanfattningsvis går det att hävda att Malmö konstruerar en postindustriell identitet i syfte 
att häva sig på den globala konkurrensmarknaden. Centralt i denna process är hur Malmö 
förstås som ett varumärke vars konkurrenskraft är beroende av att staden upplevs som attraktiv 
för investerare, besökare och boende. Det framträder att ett antal komponenter konstituerar 
den attraktiva staden och således formulerar den önskvärda utvecklingsinriktningen. Av särskilt 
intresse för studiens syfte är hur kulturella upplevelser och mångfald tillskrivs betydande värden 
genom att inordnas under stadsbyggnadsvisionen om blandstaden. Fokuseringen på kultur, 
upplevelser och mångfald kan förstås som ett resultat av upplevelseekonomins ökade inflytande, 
nyliberalismens tillväxtorientering och städernas försök att attrahera en urban medelklass.

I studien förstås historia, ursprung och autenticitet som intimt sammankopplade. Autenticitet 
refererar till ursprunglighet och tillförlitlighet; att ett ting eller en upplevelse är vad den utger 
sig för att vara. Nära relaterat är även begrepp som kultur, karaktär och identitet. Begreppet 
autenticitet förekommer dock inte i de kommunala planhandlingarna. I nästkommande 
avsnitt analyseras därför informanternas syn på autenticitet och hur det står i relation till dess 
närbesläktade begrepp.

Autenticitetsbegreppet i planeringspraktiken

Som framkom i forskningsöversikten är autenticitet ett begrepp som är högaktuellt i städers 
förnyelseprocesser, samtidigt som det präglas av en ambivalens; autenticitet kan rekonstrueras som 
bilder och berättelser genom referenser till det förflutna (se Zukin, 2009; 2011; Braunerhielm, 
2002; Aronsson, 2004). Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är således den historiska 
synen på autenticitet som en inneboende egenskap i ett objekt ersatt med en syn på autenticitet 
som förhandlingsbart. I intervjun med Larsson framkommer ett liknande synsätt; autenticitet, 
i den bemärkelse som i diskussionerna kring när Domkyrkan i Lund ritades om av Zettervall, 
menar han inte förekommer på samma sätt idag (Larsson, 2016, [muntl.]). Han menar att 
begreppet har ersatts av andra ord, så om karaktär och känsla, det vill säga begrepp som går 
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att röra sig med i ett större perspektiv. Tykesson resonerar på ett liknande vis och menar att 
autenticitet refererat till den traditionella användningen inte längre är genomförbart. Istället, 
menar han, handlar autenticitet om att hitta bra användningssätt och metoder för bevarande. 
Schlyter intar en liknande position och menar att autenticitetsbegreppet inte är särskilt vanligt 
förekommande i hennes arbete, och i synnerhet inte på en nivå som berör hela kvarter eller 
stadsdelar. De sammanhang där begreppet brukas är snarare i restaureringsprojekt: 

”[…] det jag tänker på när jag hör det [autenticitetsbegreppet], då är det mer byggnadsvård. 
Och det är väl i de sammanhang jag använder det, att det finns ett värde i att behålla 
originalfönster på byggnaderna för att de har en autenticitet som inte går att ersätta. Jag har 
nog aldrig riktigt använt det i stadsplanering eller större perspektiv utan det handlar mycket 
om att till exempel bibehålla ett konkret material i en byggnad” (Schlyter, 2016, [muntl.])

Synsättet knyter an till en antikvarisk syn på autenticitet som en objektiv kvalitet. Ur detta 
perspektiv är autenticitet en egenskap som i bevarande och restaurering riskerar att förvanskas 
om inte objektets särarter respekteras. Detaljeringsgraden framkommer som ett argument 
för autenticitetsbegreppets begränsade förekomst i stadsutvecklingssammanhang. Men som 
poängterat av Larsson förekommer andra ord med liknande innebörd. Han betonar att 
autenticitet idag är nära sammankopplat med begrepp som har att göra med lokala särdrag och 
känslor av att platsen avspeglar sin historia. Om autenticitet tolkas friare, som intimt kopplat 
med begrepp som identitet och karaktär, kan autenticitet användningsområde vidgas till att 
verka multiskalärt. Larsson poängterar detta i följande citat:

”Autenticitet måste vara på olika nivåer. Alltså, det finns någon slags autenticitet som kopplar 
till staden, sen platsen, och sen byggnaden, och kanske detaljer. Det finns en helhet i det. 
Autenticitet är en upplevelse egentligen. Upplevelsen av en historia och av en plats, och 
ärligheten i det. (Larsson, 2016, [muntl.])

Larssons förståelse av autenticitet avspeglar tanken om autenticitet som en upplevelse. Men 
om autenticitet är en upplevelse, är den också baserad på huruvida individen uppfattar 
den som sådan. Larssons perspektiv är att upplevelsen av autenticitet kan vara ganska lik 
oavsett om personen är professionell eller besökande, men att skillnaden sitter i förståelsen; 
en professionell kan förklara den känsla som uppstår på en plats, medan en person utan 
bakgrundskunskap endast möts av en känsla (Larsson, 2016, [muntl.]). Följaktligen behöver 
planeringen engageras i skapandet av en känsla av autenticitet, där känslan är individuell 
och således förhandlingsbar. Det mer tillåtande perspektivet exemplifieras i ett samtal om 
utbyggnaden av Norra Sorgenfri. I planområdet finns ett bussgarage som uppförts under 

Bild 17. Bussgaraget.
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1930–40-talet (se bild 17, föregående sida) och bedömts vara viktig ur kulturmiljösynpunkt 
(Malmö stad, 2010a:43). Ursprungstanken var att bussgaraget med sina stora volymer skulle 
omvandlas till en sektorsblandad mötesplats för bland annat kultur, handel och fritid (ibid.). 
Nyligen har det emellertid påträffats markföroreningar i området som inneburit att det inte 
längre varit ekonomiskt försvarbart att restaurera byggnaden (Larsson, 2016, [muntl.]). Istället 
ska byggnaden rivas, för att efter saneringen återuppbyggas med en liknande struktur. Det 
sker Vad Zukin (2011) skulle beskriva som ett iscensättande av historien där förhoppningen 
är att reproduktioner av historiska berättelser ska förmedla upplevelsevärden. Återskapandet 
motiveras utifrån de värdeskapande kvaliteter som byggnaden förmedlar idag:

”Jag är generellt sätt ingen vän av kopior. Alltså rivet är rivet, kan man tycka ibland. Men just 
i det här fallet tror jag ändå att det finns ett strukturerade element i den hallen som skulle 
kunna tillföra platsen någonting intressant.” (Larsson, 2016, [muntl.])

I samtalet uttrycker Larsson en öppen kritik mot försök att reproducera det förflutna. Men 
bussgaraget anses ange ett undantag från en generell regel om att reproduktioner inte är 
önskvärt. Eftersom byggnaden förväntas bidra med positiva, miljöskapande kvaliteter och 
dessutom fungera som en katalysator för hela områdets utbyggnad anses reproduktionen 
motiverad (se Malmö stad, 2010a:43). När det enskilda objektets autenticitet ställs i relation till 
upplevelse-och attraktionsskapande värden framkommer en hierarki där det senare framhävs 
som överordnat.

”[…] ”rivet är rivet”, det säger jag lite förenklat. Alltså har du rivit en grej, så är ju en del av 
autenticiteten som går förlorad om du bygger upp det igen. Du kan möjligen ha autenticiteten 
kopplad till staden eller till någon slags struktur. Men autenticiteten till bygganden är ju 
borta.” (Larsson, 2016, [muntl.])

Utifrån de resonemang som förs kring autenticitetsbegreppet framkommer att autenticitet i 
huvudsak förstås som en upplevelse av historia. Autenticitet är således intimt sammankopplat 
med begrepp som karaktär och känsla. Det kritiska momentet ligger i huruvida den känsla som 
förmedlas är tillförlitlig eller inte. Vidare framkommer en hierarki där objekt som uppfattas som 
möjliga katalysatorer för tillväxt utgör undantag från en generell regel om reproduktion. som 
icke önskvärt. Förhållningssättet kan förstås utifrån den nyliberala logikens tillväxtorientering, 
som Zukin (2011) menar influerar hur autenticitet betraktas, produceras och utnyttjas. 

Historien och kulturarvets roll i stadsutveckling

Som betonat av Aronsson (2004:13) har intresset för historia ökat markant på senare år, 
vilket innebär att historien skrivs om, gestaltas och omsätts i allt fler miljöer än tidigare, i 
fler olika syften. I Malmös översiktsplan beskrivs att de stora förändringar som staden står 
inför kommer att innebär ett ökat behov av kulturhistoriska inventeringar av offentliga rum, 
bebyggelsemiljöer och byggnader (Malmö stad, 2014d:57). Med andra ord tillskrivs det förflutna 
en ökad betydelse, där den föreliggande urvalsprocessen för bedömning av vilken historia som 
ska inkluderas respektive exkluderas anses väsentlig. Som antyds innebär det kontinuerliga 
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historieskrivandet en urvalsprocess där delar av historien ska aktiveras för att skapa mening och 
legitimitet åt samtidens förändringsprocesser (Aronsson, 2004:57). I sammanhanget innebär 
det att historiska objekt eller miljöer som ligger i linje med stadens önskvärda utveckling 
är potentiella meningsbärare för stadens identitet. Således konstrueras nya representationer 
genom kulturella, historiska referenser, medan andra utesluts ur historieförståelsen. Följande 
citat illustrerar resonemangets utslag i Malmö:

”Historiska strukturer och planeringsideal som bidragit till en god stadsmiljö ska kunna 
avläsas i stadsbilden. Befintliga stadskaraktärer och bostadsområdens kvaliteter ska värnas och 
förbättras utifrån aspekter som skapar förståelse, trivsel, trygghet och mindre skadegörelse.” 
(Malmö stad, 2014d:57). 

”När Malmö förtätas och utvecklas ska viktiga karaktärsdrag bevaras, samtidigt som nya 
möjligheter uppstår att förbättra det som fungerar mindre bra i dag. Förståelse för, och 
tolkning av, platsens karaktär ska alltid vara utgångspunkten när nya tillägg och förändringar 
görs i Malmö. (Malmö stad, 2014b:18).

I citaten framkommer en önskan om att tolkningen av ”befintliga” stadskaraktärer ska utgöra 
grunden för stadens utveckling. Samtidigt tydliggörs att inte all historia anses önskvärd 
att bevara eller ens skapa förståelse för. Det ter sig finnas en motsättning i hur motiven 
formuleras; å ena sidan tydliggöras att befintliga karaktärsdrag utgöra grunden för framtida 
utveckling, å andra sidan finns en uppenbar uppfattning om att vissa historiska strukturer 
och planeringsideal bidragit till en icke-önskvärd stadsmiljö. Som tidigare konstaterat har den 
önskvärda utvecklingsinriktningen; den täta blandstaden, gjorts giltig genom att särskilja sig 
från vad framtidsbilden utesluter. Resonemanget kring vilka stadsstrukturer som bidragit till 
en ”god stadsmiljö” kan därför förstås som den stadsutveckling som anses generera eller inneha 
förmågan att generera de kvaliteter som uttrycks som mål. 

I det empiriska materialet framkommer att lokal, historisk förankring anses avgörande för 
stadens och platsers attraktionskraft, samtidigt som vad som anges som ursprung anpassas efter 
politiska ambitioner och målsättningar. Historien tillskrivs multipla betydelser, där särskilt två 
värden är återkommande i de kommunala planhandlingarna; förståelse-/berättarvärde och ett 
stadsbildsmässigt/estetiskt värde, där det först följande artikuleras i följande citat:

”Brokigheten och mångfalden av olika tidsåldrar, stadsplaneringsideal och arkitekturformer är 
en viktig del av stadens identitet. Spåren av Malmös utvecklingshistoria är värdefulla för både 
dagens generation och för kommande och därför ska stadens arkitekturarv värnas.” (Malmö 
stad, 2014b:14)

”Kännetecknande för stadens bebyggelse är att det på relativt liten yta finns många stadsdelar 
med olika karaktärsdrag. I sin helhet erbjuder Malmö en spännande historielektion i 
stadsplaneringens historia.” (Malmö stad, 2014b:18)

Motiven till bevarande betonas som ett förståelse-/berättarvärde där möjligheten av avläsa 
historien i stadens stadsbild placeras centralt. Berättarvärdet som argument för bevarande skulle 
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traditionellt kunna ses som ett vetenskapligt historiebruk orienterat om kognitiva funktioner 
så som kunskap, tolkning och förklaring.  Men som Karlsson (2004:35) betonar kan historien 
idag snarare betraktas som en kulturprodukt; den konstrueras och används för att tillfredsställa 
vissa särskilda behov eller intressen. Ur detta perspektiv kan berättarvärdets placering i centrum 
förstås som en del i stadens kontinuerliga identitetskonstruktion. Historien blir således 
meningsbärare för andra intressen än vetenskapliga; politiska, ekonomiska och kommersiella – 
där historien betonas som ett avgörande element för stadens attraktionskraft. Schlyter (2016, 
[muntl.]) talar utifrån ett antikvariskt perspektiv och påpekar hur staden kan förstås som ett 
källmaterial där förmågan att representera det förflutna är central:

”[…] precis som man har böcker i ett bibliotek, handlingar på arkivet så har man hus i staden 
som berättar någonting. Så det är ett källmaterial som man ska vara rädd om.” (Schlyter, 
20016, [muntl.])

Även om berättarvärdet ges en stor tyngd i det empiriska materialet så framkommer även 
andra värdeskapande kategorier. Såväl Larsson som Schlyter framhåller att det finns estetiska 
och stadsbildmässiga värden i den historiska bebyggelsen som bidrar till positivt till stadsmiljöns 
karaktär. Återkommande begrepp kopplade till dessa värden är ”spännande”, ”intressant” 
och ”stimulerande” (Schlyter, 2016, [muntl.]; Larsson, 2016, [muntl.]). Staden anses 
med andra ord bli mer sevärd och unik om flera årsringar är bevarade. Nybyggnation där 
kulturella referenser saknas anger motsatspolen och anses ”fattigare”. Därför, menar Schlyter 
(2016, [muntl.), är det viktigt att vara extra tuff i projekt där det finns få hus bevarade, som 
exempelvis i stadsutvecklingsprojektet Norra Sorgenfri. Projektet är ett av stadens största 
utbyggnadsområden, med stora fria ytor för nybebyggelse och ett fåtal äldre byggnader. Här 
menar Schlyter (2016, [muntl.]) att det varit särskilt betydelsefullt att bevara byggnader som i 
annat fall inte skulle ansetts vara av stort bevarandevärde (se bild 18).

Bild 18. En av de byggnader som ska 

införlivas i Norra Sorgenfri-projektet. 
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Byggnaderna anses inneha miljöskapande värden, där det inte är byggnaden i sig, utan snarare 
kontrasterna som skapas vid nybyggnation som anses skapa en mer ”intressant” stadsmiljö 
(Schlyter, 2016, [muntl.]). Resonemangen speglar hur historien utgör en resurs för skapandet 
av urbana upplevelser, som utifrån Zukins (2009:544) argumentation kan betraktas som en 
kommersialisering där bedömningen sker utifrån estetik och kultur; autenticitet definieras som 
en objektiv kvalitet. Ännu mer påtagligt blir Zukins resonemang när de historiska miljöerna 
beskrivs i termer som ”ta tillvara” och ”lyfta fram unika värden” (Malmö stad, 2014d:57; 
Malmö stad, 2014b:83), uttryck som tyder på att historien utgör en potentiell resurs. Tykesson 
och Larsson betonar vikten av att historien ”odlar” sin anknytning till historien genom att 
visualiseras:

”Jag tycker att det [industrihistoriska arvet] har stor betydelse. Man kan säga såhär att man 
behöver ta tillvara på det, men man behöver också berätta en historia av det. Det kan handla 
om att sätta upp information på olika sätt, men också att, så att säga, att hela staden odlar 
(betonat) sin historia i någon mening.” (Tykesson, 2016, [muntl.])

”Det gestaltande inslaget är en annan bit som är viktig. Att man just behåller och får flera 
årsringar. Att man utvecklar upplevelsen. Det är ju ändå ett kärnvärde på ett sätt att ha det 
[historiska byggnadsarvet] kvar. Det höjer ju fastighetsvärdet, även om det kostar en del att 
bevara. Området får ett högre värde som helhet om man bevarar det gamla. (Larsson, 2016, 
[muntl.])

Att ”odla” historien kan som betonat av Larsson förstås ut ett ekonomiskt perspektiv. Genom 
bevarande av historiska byggnader förväntas en katalysatoreffekt växa fram där omgivande 
fastighetsvärden ökar som ett resultat av hela områdets ökade attraktivitet (Larsson, 2016, 
[muntl.]). Vidare betonas det estetiska, stadsbildsmässiga värdet som viktigt att visualisera, 
ett resonemang som speglar att det är av vikt att representera historiens ”autentiska” karaktär. 
Genom att utveckla upplevelsen av historien kan Malmö utvecklas till vad Zukin skulle beskriva 
som en ”destination kultur”; en image av Malmö som en kreativ, intressant och attraktiv stad för 
Floridas kreativa klass (se Zukin, 2011:287; Florida, 2006:208). Ett sådant antagande stämmer 
överens med hur Larsson talar om det industrihistoriska arvet som en konkurrensfördel. Han 
menar att det ingår i Malmös övergripande karaktär och varumärke; historien är en del av 
stadens mångfald vilket ställer krav på hur det tillvaratas och förvaltas. Även Tykesson (2016, 
[muntl.]) betonar historiens identitetsskapande värde, och menar att historien anger en lokal 
förankring genom att anknyta till en plats ”särarter”:

”För att ta vara på och förstå staden särarter så behöver man bygga vidare på det, så att inte 
ny bebyggelse, nya områden, ser ut som om de hade kunnat ligga varsomhelst.” (Tykesson, 
2016, [muntl.])

Larsson betonar emellertid att det inom den rådande, rationella tidsandan finns stora 
svårigheter kring bevarande, särskilt då branschen domineras av stora byggbolag med en mindre 
förståelse för de lokala särarternas betydelse. Trots att ett helt områdes fastighetsvärden höjs vid 
bevarande, menar han att det ändå är svårt att motivera saneringskostnader, renoveringar och 
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de anpassningar efter energikrav som en restaureringsprocess innebär. Vidare menar Schlyter 
att det sker en mängd kompromisser i restaureringsprocessen som bidrar till att karaktären 
förhandlas bort, men betonar samtidigt att de förändringar i karaktären som uppstår är 
någonting den antikvariska sektorn har förlikat sig med. Hon menar att omvandlade miljöer 
tenderar att bli för ”tillfixade” när detaljer förhandlas bort. Med en humoristisk ton framför 
Schlyter förhoppningar om att den karaktär som gått förlorad kan återskapas med tidens gång: 
”med tiden kanske husen skitas ner lite”. 

Utifrån analysen kring historien och kulturarvets roll i stadsutvecklingen konstateras att 
bevarandefrågan anses väsentlig ur flera aspekter. Ett återkommande motiv för bevarande är 
berättarvärdet; ett antikvariskt perspektiv på historien som ett källmaterial där det huvudsakliga 
syftet är avläsbarhet. Vidare framkommer att vissa delar av historien gör giltiga, andra inte, 
vilket speglar den urvalsprocess som Aronsson (2004:70) menar föreligger historiebruk. 
Den historieberättelse som staden ska representera och förmedla ligger således i linje med 
den utveckling som gjorts giltig i diskursen. En sådan önskvärd riktning är Malmö som en 
destination för intressanta upplevelser och attraktioner. En liknande position intas av Karlsson 
(2004:64) och Zukin (2009:544) som menar att det inte är själva historiebegreppet i sig som är 
drivande i den ökade användningen, utan dess konnotationer till autenticitet, kultur och estetik. 
Ur Zukins perspektiv kan en sådan estetisk syn på historia förstås som överordnad andra värden 
eftersom den stämmer överens med konsumenternas preferenser, byggbolagens vinstintressen 
och den politiska tillväxtretoriken (Zukin, 2011:287). I nästkommande avsnitt analyseras hur 
detta förhållningssätt till historia och autenticitet genererar konsekvenser för planeringen av 
staden. Hur brukas, produceras och utnyttjas autenticitet och historia i stadsförnyelseprojekten 
Varvsstaden och Hyllie?
 
 

6.2 Varvsstaden

Bostadsmässan Bo01 var startskottet för utbyggnaden av stadsdelen Västra Hamnen i Malmö. 
Bo01 beskrivs som en illustration av stadens prestigelöshet, vilja och mod att testa nya idéer 
inom stadsbyggnad, vilket bidragit till att området fått en unik karaktär och vunnit nationellt 
såväl som internationellt erkännande (Malmö stad, 2013:13). Bostadsmässan Bo01 var en 
prototyp för en ny svensk stadsplanering, där stadens profilering som förebild inom hållbar 
stadsutveckling kom att initieras. Idag uttrycks en vilja att projektet Varvsstaden ska aktualisera 
bilden av Västra Hamnen som ett föredömligt exempel inom stadsutveckling. Varvsstaden 
tillskrivs en roll som katalysator för bilden av Malmö på 2010-talet:

”Om Bo01 blivit en katalysator för bilden av det nya Malmö under 2000-talet, så finns 
förutsättningar för att Varvsstaden spelar den rollen på 2010-talet. Områdets främsta potential 
finns i sambanden med stadscentrum, närheten till havet och vattenrummen samt platsens 
historiska spår” (Malmö stad, 2008:18). 

Projektet Bo01 beskrivs i termer som ”blandstad”, ”unikt”, ”hållbart” och ”urbant”; kvaliteter 
som konstaterats utgöra en delar i det attraktiva Malmö och som genomgående återkommer i 



54

det empiriska materialet (Malmö stad, 2008:11). Bo01 kan förstås som ett profilområde och 
lokalt föredöme för hur en god stadsutveckling ska genomföras. De kvaliteter som anges i Bo01-
projektet ska därmed även styra utvecklingen av det närliggande Varvsstaden. Varvsstaden ska 
emellertid särskilja sig från Västra Hamnen genom sin ”unika struktur” och områdets nya 
”mötesplatser för kultur, rekreation och andra attraktioner” (Malmö stad, 2011a:6). Den unika 
strukturen refererar till Kockums tidigare verksamheter, vars byggnader och industrimiljöer går 
att finna i området. Som tidigare poängterat framhävs Kockums som kärnan i Malmös utveckling 
och industriella identitet, vilket innebär att Varvsstaden tillskrivs en viktig roll som representant 
för staden industrihistoria. Kockums beskrivs som ”nytänkande” och ”framåtblickande”, med 
ett föredömligt ”socialt ansvarstagande” - resonemang som kan liknas vid hur översiktsplanen 
betonar hur tillväxt ska genereras genom kreativitet och innovation, vilket i sin tur förväntas 
alstra social hållbarhet (Malmö stad, 2011b:3 jfr Malmö stad, 2014d:12). Utbyggnaden tar 
diskursivt utgångspunkt i denna ”anda” av nytänkande, medan det materiella beviset för 
industrihistorien återfinns i den fysiska miljön som byggnader och miljöer.

Visionen för Varvsstaden handlar om kontraster, vilket ska ge sig uttryck i den fysiska miljön såväl 
som hos människorna som befolkar platsen (Malmö stad, 2011a:6). Varvsstaden ska på samma 
gång vara en ”stolt bärare av sin historia” och framåtblickande (ibid.). Stadsbildsmässigt innebär 
det en varierad stadsbild där äldre bebyggelse ska sättas i spännvidd till nyskapande arkitektur 
(Malmö stad, 2011a:22). Den bild som framkom på den generella nivån; att historien förstärks 
genom att sättas i kontrast till nybyggnation, avspeglas således i Varvsstaden. Förhoppningen 
är att kombinationen av nytt och gammalt ska bidra till en ”spännande och intressant miljö” 
(Lund et al., 2007:17). Vidare beskrivs hur industriarvet genom bevarande och integrering ska 
”berika” det nya sammanhanget, ett uttalande som tyder på att historien ses som en potentiell 
resurs för områdets attraktionskraft (Malmö stad, 2008:6). Resonemanget går hand i hand 
med vad Zukin (2011:21f ) beskriver som städernas anpassning efter konsumenternas ökade 
efterfrågan på autentiska upplevelser. Att området ska bidra med möjligheter för ”kultur, 
rekreation och andra attraktioner” (Malmö stad, 2011a:6) utgör därmed bevis för hur området 
förstås som en publik attraktion där industriarvet utgör ett estetiskt och rekreativt värde.

Idén om kontraster bland de människor som befolkar platsen relaterar till stadsbyggnadsidén 
om en tät, funktionsblandad stadsdel där initierandet av kulturella aktiviteter förespås generera 
social sammanhållning. Det förhållningssätt som framkom på den generella nivån; att kultur 
betraktas som en komponent för den attraktiva staden, återkommer således även i Varvsstaden. 
Malmö stad ställer sin förhoppning till att tillfälliga kulturhändelser ska ”etableras fysisk 
och mentalt i malmöbornas sinne” (Malmö stad, 2011b:6). Att Varvsstaden ska aktiveras 
genom kulturanvändningar kan återigen förstås utifrån Zukins (2011:21f ) beskrivningar 
av upplevelseekonomin inflytande. Genom att i ett tidigt skede initiera kulturhändelser 
kan en relation mellan konsumenten och konsumtionsobjektet (Varvsstaden) skapas. Vilka 
kulturhändelser det rör sig om formuleras däremot inte, mer än att konstatera att kultur 
innebär ”såväl konst som kulturarv” (Malmö stad, 2011a:6). Det framträder tydligt att kultur  
är en utvecklingsstrategi som förväntas generera positiva katalysatoreffekter för hela områdets 
utveckling - och att den kultur som förespråkas är en sådan som allmänheten kan uppleva.
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En identitetsbärare och ett ”signum” för Varvsstadens utveckling är Varvshallen (se bild 
7-8, s. 37), som idag är en av de största industrihallarna i planområdet. Tanken är att 
industrihallen ska omvandlas till en ”nyfiken” och ”utmanande” målpunkt genom att endast 
hallkonstruktionerna bevaras (Malmö stad, 2011a:35). Resonemangen speglar ett radikalt 
förhållningssätt som rättfärdigas genom att hävda Varvshallen som representativ för konceptet 
”kontrastrika Varvsstaden”:

”Varvshallen ska vara en plats som förenar historia och framtid i en urban oas i den täta 
staden” (Malmö stad, 2011a:35). 

Varvshallen packas om till en kulturell artefakt och tillskrivs rollen som en katalysator, vilket 
innebär att Varvshallen integreras i platsmarknadsföringens imageskapande. Platsen sätts i 
relation till omvärlden och tillskrivs i denna process en ny ekonomisk betydelse. De strategier 
som framkommer i Varvshallens omvandling utgör bevis för hur det ekonomiska värdet som 
katalysator tillskrivs en stor betydelse, där avläsbarheten av historien reduceras till byggnadens 
”skelett”. Vidare laddas byggnaden med värdeskapande element som ”nyskapande” och ”unik”. 
I intervjun med Larsson framkommer att det varit förhandlingar om hur just historien ska 
behandlas i Varvsstaden-projektet. Han menar att det finns ett mer tillåtande förhållningssätt 
till historien idag: 

”Jag tror att man kan förhålla sig till det autentiska, eller till historien, på ett friare sätt ibland 
som kan vara mer spännande. Alltså där man kan använda delar av (betonat) byggnader.” 
(Larsson, 2016, [muntl.]

I resonemanget betonas återigen upplevelsevärdet som en hög prioritet, där det autentiska 
utgör en resurs för konstruktionen av ”spännande” miljöer – en start på en ny berättelse om det 
”kontrastrika Varvsstaden”. En hierarki framkommer där miljöns upplevelsevärde i sin helhet 
ställs överordnat enskilda objekt. Det handlar om att välja ut de byggnader som kan laddas med 
ett i sammanhanget fungerande innehåll. Malmö stad betonar att ”det nya sammanhanget är 
viktigare än enskilda objekt” (Malmö stad, 2008:24). Det som exkluderas i beskrivningen ska 
därmed ersättas med strukturer och byggnader som speglar visionen om det nya sammanhang 
som planområdet ska ingå i; den täta, funktionsblandade och kontrastrika Varvsstaden. Vid 
intervjutillfället betonar Larsson i likhet att en urvalsprocess föreligger historiebruket, där det 
kan vara motiverat att ersätta äldre byggnader om de inte anspelar på den historieberättelse som 
staden vill förmedla: 

”Min idé är att känslan av historien är lika viktigt som ett enskilt objekt. Ett objekt kan ju 
ibland vara omistligt såklart. Men ett icke-omistligt objekt kan ibland få stryka på foten för 
att man ska få ett bättre sammanhang eller större förståelse för historien.” (Larsson, 2016, 
[muntl.]).

Hur Varvshallen behandlas står i kontrast till det antikvariska perspektiv som framkommer i 
den kulturhistoriska utredningen för Varvsstaden. Här betonas vikten av strategier för att öka 
avläsbarheten, och som (antikvarien) Schlyter betonade vid intervjutillfället; att stadsmiljön 
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förstås som ett källmaterial. Flera av de argument som framkommer ligger i linje med Ruskins 
antikvariska förhållningssätt, där byggnadens autenticitet sitter i byggnadens ålderstecken; dess 
patina. Detta perspektiv är synligt i följande citat: 

”För att inte sudda ut gränser mellan nytt och gammalt bör man inte heller i onödan snygga 
till det som är gammalt och har patina” (Lund et al., 2007:17)

Malmö stad anger vidare att bevarande syftar till att ”fånga historien”, men poängterar att krävs 
ytterligare strategier (Malmö stad, 2011a:41). Sådana förslag framkommer i den kulturhistoriska 
utredningen. För att öka avläsbarheten och förstärka den maritima och industriella karaktären 
föreslår Lund et al. (2007:17) en utplacering av ett museifartyg i Varvsbassängen. Vidare föreslås 
att viss utrustning återplaceras i området, bland annat en ångkran från 1800-talet som idag är 
magasinerad på Malmö Museer (Lund et al., 2007:18). Strategierna speglar en museal hantering 
där objekt från industriepoken oavsiktligt förvandlas till monument där det huvudsakliga 
syftet är att representera det förflutna (se Riegl, i Arrhenius, 2014). Objektet blir till ett slags 
mumifierat narrativ. Vidare föreslås ett antal moderna tekniker för att öka historieförståelsen: 
ljud-och ljusinstallationer och uppförande av konstverk vars form tar utgångspunkt i historien 
(Lund et al., 2007:17). Förslagen illustrerar hur berättelser från historien ska reproduceras och 
miljön omvandlas till vad som kan liknas ett multimediamuseum. Minnen från det förflutna 
organiseras med utgångspunkt i den primära funktionen som upplevelsevärde. Således 
reproduceras och iscensätts historia i ett ekonomiskt syfte, vad Aronsson skulle benämna 
politiskt-och kommersiellt historiebruk (Aronsson, 2004:57). Historien ”tas tillvara”, det 
vill säga anpassas och omvandlas i enlighet med den postindustriella stadens preferenser. 
Utifrån det postmoderna perspektivet som företräds av Baudrillard (1994), skulle de försök 
att återskapa historien, särskilt genom att utplacera diverse industriobjekt och museifartyg i 
syfte att stärka den representativa bilden, betraktas som simuleringar. De historiska objekten 
förstås som tecken, vars förmåga att förmedla en representativ bild föregår verkligheten. En yta 
konstrueras - men de ihärdiga försöken att återskapa den förlorade atmosfären undergräver och 
dekonstruerar i samma process platsens autenticitet. Representationerna blir simulationer av 
en verklighet som inte längre existerar.

Ett perspektiv på de industrihistoriska miljöerna som ligger i linje med det antikvariska 
förhållningssättet är det som betonas av Informant 1 från Varvshistoriska föreningen. I 
intervjun betonas att det finns stora personliga affektionsvärden kopplade till Kockums tidigare 
industrimiljöer och byggnader. I de kommunala dokumenten betonas hur Kockums präglades 
av en progressiv personalpolitik som gjort företaget erkänt som socialt ansvarstagande (Malmö 
stad, 2011b:3). Informant 1 menar att det sociala arvet och ”vi”-känslan från Kockumstiden 
lever vidare i den Varvshistoriska föreningen, och industriepokens efterlämningar står kvar som 
stolta minnen från en förlorad tid. Informant 1 betonar att det utifrån föreningens perspektiv 
finns ett värde i möjligheten att avläsa historien:

”De vill att minnet ska vara kvar. De vill kunna peka på en byggnad och ”i den byggnaden så 
höll vi på med detta”. Men sen om man idag håller på med något helt annat i den byggnaden 
spelar inte så stor roll. Vad de inte vill är att allting bara rivs. Så de vill gärna att det ska se ut, 
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de här gamla byggnaderna, som de har gjort förut.” (Informant 1, 2016, [muntl.]).

När de personliga affektionsvärdena och möjligheten till avläsbarhet ställs i förhållande till 
Malmö stads delvis radikala planer på planområdets omvandling tycks en möjlig konflikt 
träda fram. Å ena sidan betraktar Malmö stad industrimiljöerna som en resurs för möjlig 
kommersialisering och ökad konkurrenskraft, å andra sidan finns känslomässiga argument 
kopplade till den antikvariska betoningen på avläsbarhet. Huruvida en sådan konflikt existerar 
eller inte, har studien dock inte belägg för att hävda. För i sammanhanget ter det sig även finnas 
en medvetenhet och acceptans kring städernas utsatthet för global konkurrens. Informant 1 
såväl som Schlyter betonar att en funktionsomvandling är en förutsättning för byggnadernas 
fortsatta existens; det anses inte vara ekonomiskt försvarbart att bevara en byggnad utan att den 
ersätts med en ny funktion. Möjligtvis finns det en acceptans av att historien bäddas in i en 
”ramberättelse” och omvandlas till en komponent i den attraktiva, kontrastrika Varvsstaden. 
Även om Schlyter betonar att områdens unika karaktär tenderar att förhandlas bort. 
 
 

6.3 Hyllie

I och med utbyggnaden av Citytunneln kom Hyllies position i staden och regionen att 
omvärderas; från ett område i stadens utkant till att betraktas som en strategisk plats för en 
utbyggnad av Malmös andra centrum. I en beskrivning av vision och inriktningsmål för Hyllie 
betonas hur Citytunnelns utbyggnad har resulterat i högst ovanliga förhållanden som behöver 
tillvaratas och utnyttjas genom en utbyggnad av en tät och funktionsblandad stadsdel (Malmö 
stad, 2012:29). Ambitionerna är att Hyllie ska utvecklas till Köpenhamn-Malmöregionens 
klimatsmartaste stadsdel och således stärka Malmös identitet som globalt föredöme inom 
hållbar stadsutveckling (Malmö stad, 2015:9). Ur ett marknadsföringsperspektiv ges Hyllie 
således en stor tyngd. Vidare betonas att Hyllies numera centrala plats i regionen och som 
första tågstation på den svenska sidan ska reflekteras i en internationella karaktär (Malmö stad, 
2015:7). I översiktsplanen beskrivs hur Malmö tillsammans med Köpenhamn ska byggas upp 
till en konkurrenskraftig region (Malmö stad, 2014d:20). I detta sammanhang blir Hyllie ett 
integrationsprojekt på regional nivå där det bakomliggande syftet handlar om att dels stärka 
Hyllies plats i regionen, dels bidra till att regionen i sin helhet växer; för desto starkare regionen 
blir, ju starkare blir Hyllies lokalisering – och således även Malmös konkurrenskraft (Malmö 
stad, 2015:8). Att Hyllies karaktär bestäms till ”internationell” kan därför betraktas som en 
anpassning och ambition för att positionera stadsdelen på den globala konkurrensmarknaden. 
Utbyggnaden av Hyllie bli på detta sätt ett svar på globaliseringen genom att tillskrivas en 
närmast gränslös karaktär. 

I planeringssammanhang menar Zukin (2011:15) att autenticitet och historia brukas, 
produceras och utnyttjas för att svara på konsumentens begär efter autentiska livsmiljöer. Att 
hävda autenticitet och ursprung baseras på idén om att det lokala är det som gör en plats 
unik. Skapandet av unika miljöer är i sin tur avgörande för städernas positionering och 
konkurrenskraft. Hyllie tillskrivs ett värde som imageskapande för staden i sin helhet, där 
anspråket på en internationell karaktär endast anses bärkraftigt om utbyggnaden förankras 



58

i det lokala. Mikael Wallberg, tidigare projektledare för Södra Hyllie-projektet, betonar i en 
intervju i tidskriften En Plats i Världen (2013) det unika som det enda alternativet för Hyllies 
utveckling: 

”Vi kan inte bygga vad som helst, utan det måste ha en stor betydelse för Malmö” 
(Samsyn Hyllie, Malmö stad, 2013:52). 

I citatet skildras ”Malmö” som en konstant som genom skapandet av en slags originalitet kan 
förstärkas. Vad Wallberg tycks referera till är varumärket Malmö, inom vilken Hyllie utgör en 
komponent och potentiell resurs för konkurrenskraft. Samtidigt som varumärkesbyggandet 
kring Malmö verkar vara en utåtriktad verksamhet anges ”lokal” som avgörande för Hyllies 
attraktionskraft och framgång (se Malmö stad, 2012:2). Aktiveringen av delar av det lokala 
är med andra ord en förutsättning för Hyllies position global såväl som lokalt. Ett sådant 
resonemang är återkommande i det empiriska materialet, och berör inte endast Hyllie utan 
avspeglas i diskussionerna kring utveckling i stort, vilket påvisades i föregående analysavsnitt. 
Följande citat illustrerar hur Zukins resonemang om det lokala som attraktionskraft ger sig 
uttryck i Hyllie:

”De lokala kvaliteterna är de enda som kan ge Hyllie en sant unik identitet” 
(Malmö stad, 2012:2).

Strategin för att Hyllie ska utvecklas till en internationell destination genom lokal förankring 
avspeglas i den formulerade visionen: Hyllies centrala plats i regionen ska ge en tydlig 
internationell och lokal identitet: ”öresundskt kosmopolitiskt” (Malmö stad, 2015:7). Vidare 
ställer sig Malmö stad frågan om Hyllie kan bli den mest ”öresundska av platser?” (Malmö stad, 
2012:3). Strategin att anspela på det lokala för att konstruera en attraktiv identitet kan enligt 
Aronsson (2004:57) ses som ett politiskt och kommersiellt historiebruk där det bakomliggande 
syftet är att vinna legitimitet genom referenser till historia. Hävdandet av lokal, historisk 
förankring bildar tillsammans med andra komponenter motiv för utvecklingen. 

I Hyllieprojektet, som präglas av helt andra förutsättningar än Varvsstaden, har Malmö stad 
antagit en alternativ strategi för att förankra utvecklingen i platsen. Landsbygdens historiska 
och delvis nutida användning för jordbruk artikuleras som en unik resurs som behöver skrivas 
in i Hyllies identitet (Malmö stad, 2015:11). Landskapet, Söderslätt, beskrivs som ”ett välkänt 
kulturlandskap” med ”en av Sveriges bördigaste jordar” (Malmö stad, 2015:8). Som tidigare 
konstaterat anges kultur som ett av de centrala värden som konstituerar stadens attraktionskraft 
(se Malmö stad, 2014d:21). Exempelvis poängterade Schlyter att kulturhistorisk förankring är 
en grundförutsättning för skapandet av en upplevelserik miljö. Motpolen är således den ogiltiga 
utvecklingsinriktningen: en ostimulerande miljö med vaga upplevelsevärden och med avsaknad 
av identitet. I beskrivningen av hur kultur ska integreras i Hyllieprojektet framkommer att 
landsbygden ska bidra till att förhindra en sådan, ”platt” och identitetslös utveckling:

”Vikten av kultur lyfts ofta fram när man talar om städers attraktivitet, men ändå ges kulturen 
sällan en framträdande roll i stora utbyggnadsområden. Hyllie ska bli ett spännande undantag 
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genom att utnyttja befintliga miljöer i kombination med nya.” (Malmö stad, 2015:11)  

Malmö stad refererar här till ”befintlig miljö” som utgångspunkt för områdets omvandling. Men 
som tidigare uppmärksammats finns en tvetydighet i huruvida ”befintlig karaktär” verkligen 
utgör utgångsläget för planeringen i staden. Det har framkommit en tydlig idé om att den täta, 
funktionsblandade staden innehar ”helande” effekter, där stadsplaneringen förväntas bidra 
till att lösa problem som exempelvis social polarisering. Ett sådant resonemang återkommer i 
projektet. Hyllie förstås som en kärna som ska ”läka” samman tre stora stadsområden: Holma, 
Kroksbäck och Lindeborg (Malmö stad, 2012:3). Bostadsområdena är alla tre uppförda 
under miljonprogrammet och stämmer således överens med de argument som påträffades vid 
analysen av den generella nivån; att den ”utglesade” staden, i Hyllie definierat som Holma, 
Kroksbäck och Lindeborg, anger en ogiltig utvecklingsinriktning. Även det faktum att 
bostadsområdena inte nämns i dokumenten mer än när det talas om att ”hela” staden är även 
det ett tecken som implicit stänger ute delar av Malmös historia, kultur och lokala särdrag från 
historiebeskrivningen. 

Den komponent som inkluderas i historiebeskrivningen: kulturlandskapet, refererar till 
jordbruksmarken och dess inslag av kulturhistorisk intressanta miljöer (Malmö stad, 
2015:5).  I översiktsplanen beskrivs bevarandet av landskapet i liknande termer som för det 
industriella byggnadsarvet; genom att bibehålla strukturer och funktioner som vittnar om 
historien kan jordbrukslandskapet fungera som historieberättare (Malmö stad, 2014d:53). Att 
aktivera jordbrukslandskapet beskrivs som en start på en ny berättelse om Malmö: ”staden 
på slätten” (Malmö stad, 2012:3). Enligt Aronsson (2004:57) kan utveckling legitimeras 
genom historiska referenser, vilket synliggörs i Hyllie. Jordbrukslandskapet framställs som 
en historiskt avgörande förutsättning för stadens tillkomst, en central men enligt Malmö 
stad bortglömd historieberättelse. Aktiveringen och integreringen av jordbrukslandskapet i 
Hyllieprojektet motiveras utifrån argument om att det saknas miljöer som berättar om Malmö 
och jordbrukslandskapet (Malmö stad, 2012:3). Här ter det sig finnas en obalans som Malmö 
stad vill avhjälpa; det saknas berättelser om staden och landskapet, medan projekt som Bo01 
har etablerat en tydlig berättelse om Malmö och havet.

Likt Bo01-projektet rekonstruerade mötet mellan hav och stad, är strategin i Hyllie att 
rekonstruera mötet mellan stad och omgivande landskap genom ett så kallat ”stadsbryn” 
(Malmö stad, 2015:13). Stadsbrynet ska upprätta en tydlig gräns mellan stad och land genom 
att kombinera stadsbebyggelse med inspiration från Bo01 med en naturaxel (ibid.). Här betonas 
än en gång Bo01 som prototyp för en ”god” planering; en giltig utveckling som med fördel kan 
reproduceras i Hyllie. Att mötet mellan stad och land behöver rekonstrueras och aktualiseras 
illustreras i nedanstående citat. Här betonar Malmö stad hur ett iscensättande enligt samtida 
preferenser är nödvändigt för att hantera ”fulhet”:

”Det finns också en tydlig tendens: städer blir vackrare från vattnet och fulare från land. 
Hyllie ska bli annorlunda, här ska Malmö möta Söderslätt på ett spännande och vackert sätt.” 
(Malmö stad, 2012:3)
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Ytterligare strategier för att aktivera jordbrukslandskapet illustreras i en ”kulturaxel” som 
tillsammans med naturaxeln ska utgöra projektets bärande strukturer (Malmö stad, 2012:7). 
Kultur, som tidigare konstaterat, anses vara centralt för skapandet av attraktivitet vilket förklarar 
varför kultur som utvecklingsstrategi genomgående återkommer i det empiriska materialet. I 
följande citat illustreras hur kultur genom ett aktivt val skrivs in som en komponent i Hyllies 
identitet:

”Kultur och odling har valts som identitetsförstärkande element. Odling eftersom planeringen 
sker på åkermark och kultur för att få en attraktionskraft som kan leva upp till målet att bli 
stadens andra kärna.” (Malmö stad, 2015:52)

Resonemanget, att två komponenter ”valts”, innebär att makten för att definiera platsens 
identitet tillskrivs Malmö stad. Ur Zukins (2011:22) perspektiv kan ett sådant hävdande 
beskrivas som ett kulturellt maktutövande där den historieförståelse som förmedlas baseras 
mer på nystarter än ursprunglighet. Ett sådant fokus menar Zukin (2009:544) präglar 
den postindustriella staden eftersom den styrs utefter en marknadsorienterad logik där 
kommersialisering av kultur, autenticitet och ursprung är en norm snarare än ett undantag. 
I Hyllie brukas historien genom att kopplas samman med kultur som utvecklingsstrategi för 
att sedan visualiseras genom ”kulturaxeln”. Kulturen införlivas genom att sammankoppla vad 
Malmö stad refererar till som områdets ”karaktärsplats”: Vintrie tomtby, med en central park i 
Hyllies centrala delar (Malmö stad, 2012:7). Även i den lokala stadsdelsparken framhävs kultur 
som utvecklingsstrategi, parken ska ”programmeras med kulturell riktning” i syfte att stärka 
kulturaxeln. I resonemangen kring parkens gestaltning framkommer hur Malmö stad vill leda 
in en landsbygdsatmosfär även i Hyllies centrala områden:

”Söderslätt har inspirerat till parkens långa kvällssolsida som har getts en mjukt böljande form 
i planförslaget. Inspirationen kommer från de långa vindlande linjer som man ser när man 
vistas på slätten. ”(Malmö stad, 2015:33f )

Strategin anger ett gestaltande av berättelsen ”staden på slätten” och bevisar hur kulturlandskapet 
aktiverats för att bli meningsbärare för Hyllies framtida utveckling. Strategin kan förstås som 
ett försök att omformulera sambandet mellan stad och land, där det omgivande landskapets 
potential som resurs för utvecklingen ligger i centrum. I motsvarighet betonas i översiktsplanen 
att landskapet utgör en ”positiv kraft” som behöver ”utnyttjas på ett bättre sätt” (Malmö stad, 
2014d:53). Här framträder en tydlig hierarki där en form av användning ställs överordnad en 
annan. Vad som förstås ligga i linje med en giltig utvecklingsinriktning är att tillgängliggöra och 
utveckla kulturlandskapet i syftet att attrahera en bredare målgrupp (Malmö stad, 2015:34). 
”Utveckla” antyder emellertid inte en utveckling av det storskaliga jordbruket som idag bedrivs 
– utan motsatsen: avveckling. Idag brukas jordbruksmarken i planområdet genom arrendeavtal 
med kommunen, men när odlingsytorna krymper i takt med Hyllies utbyggnad menar Malmö 
stad att arealerna att bli för små för det traditionella, storskaliga jordbruket (Malmö stad, 
2015:49). Här framträder en motsättning: å ena sidan beskrivs jordbrukslandskapet som en av 
Sveriges bördigaste jordar och som en stor tillgång för staden (Malmö stad, 2015:8), å andra sidan 
antyds att det nutida bruket av jordbruksmarken behöver avvecklas för att kulturlandskapets 
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kapacitet som värdeskapande för staden ska öka (Malmö stad, 2015:49). Avvecklingen 
legitimeras genom att ställas mot stadens giltiga utvecklingsinriktning: att växa innanför Yttre 
Ringvägen, i stationsnära läge och med en tät, blandad stadsbebyggelse (ibid.). Med andra ord 
förstås utvecklingen av Hyllie som nödvändig för att stärka konstanten: varumärket Malmö. 
Att exploatering överordnas det storskaliga jordbruket synliggörs i följande citat:

”Långsiktigt kommer det storskaliga jordbruket att försvinna helt, vilket innebär att gårdarna 
antingen blir museala eller ges möjlighet till ny användning. Bedömningen i planförslaget är 
att miljöerna ska ges möjlighet att utvecklas.” (Malmö stad, 2015:53)

Citatet tyder på att ianspråktagandet av jordbruksmark och den följande avvecklingen av det 
storskaliga jordbruket anses bidra med positiva effekter för de kulturhistoriska miljöerna som 
finns utspridda i kulturlandskapet; de undkommer från att placeras i ett musealt fack genom 
att ”laddas” med nya funktioner. Här synliggörs hur en utvecklingsinriktning rättfärdigas 
och konstrueras genom att beskriva utbyggnaden av Hyllie som en slags ”undsättare”. Vad 
som egentligen sker är vad Riegl (i Arrhenius, 2012:6) beskriver som en förskjutning från 
användarvärden till tidsvärden. Det traditionella jordbruket övergår till ett arv, på samma sätt som 
varvsnäringens lämningar kommersialiseras genom en övergång från varv till arv; från funktion 
till att bedömas utifrån estetik (Mattsson, 2004:32). En ytterligare begreppsanvändning som 
legitimerar avvecklingen är uttrycket ”levande”; det konstateras att landsbygden blir levande 
först när den urbana människan befolkar den.

”För att bidra till en levande landsbygd kan flexibla synsätt möjliggöra förändring av innehåll 
och funktion på kulturlandskapets villkor. Mer småskalig handel och fler gårdsbutiker, caféer, 
Bed & breakfast och mindre verkstäder bidrar till ekonomisk tillväxt men också till en mer 
tillgänglig landsbygd.” (Malmö stad, 2014d: 53)

”Utvecklingen av det stadsnära landskapet kan jämföras med en skiftesreform baklänges: byn 
ska återbefolkas, mindre enheter, fler odlare, mer ängsmark, mer natur och återplantering av 
pilalléer.” (Malmö stad, 2015:34)

Det finns med andra ord en positiv bild och tydlig målsättning kring hur kulturlandskapet ska 
utvecklas. Landskapsrummen ska inte vara museum, utan ”levande” och föränderliga miljöer. 
Utgångspunkten för att de blir levande är emellertid att de ”regisseras” och ”programmeras” 
med målpunkter, resonemang som antyder ett varugörande av kulturlandskapet. Det finns ett 
historiskt djup i landskapet: i Malmö stads ord ”folk har odlat här sedan urminnes tider” 
(Malmö stad, 2015:31). Dessa djupa rötter kan utnyttjas genom att förmedla upplevelser 
av historia till den urbana människan. Utifrån Zukins teori, som förvisso främst behandlar 
stadssaneringars gentrifieringseffekter, kan den autentiska bild och identitet som Hyllie vill 
bygga upp förstås som iscensatt då den förväntas tränga bort de aktiviteter som i ursprungligen 
gett upphov till dess karaktär. I Hyllies fall kommer autenticitet således att referera mer till 
nystarter än ursprunglighet. I processen tillskrivs jordbrukslandskapet en ny betydelse och 
packas om till en konsumtionsanpassad kulturell artefakt. I linje med Zukins resonemang laddas 
kulturlandskapet om med ekonomiska betydelser i syfte att attrahera en urban befolkning. 
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Jordbruket, som även det utgör en form av kultur, uttrycks som en ovärderlig kvalitet samtidigt 
som kulturen behöver anpassas för att bli värdeskapande. Detta synliggörs i språkbruket där 
jordbruket vävs in i en problembild:

”Idag har många stadsbor liten vardaglig kontakt med landsbygden, och kunskapen om 
landsbygden är ofta låg. Storskaligt jordbruk gör att målpunkterna är få liksom möjligheter 
till natur-eller rekreativa upplevelser. En dynamisk framtid för landsbygd och kust ska präglas 
av att bevara, att utveckla och att nyskapa.” (Malmö stad, 2014d:53)

I citatet framkommer att det finns ett behov av att knyta den urbana människan till landsbygden 
främst i syfte att öka förståelsen för historien. Möjligheten för människan att uppleva 
landsbygden förstås emellertid som begränsad. För att kulturlandskapet ska kunna befolkas 
med den urbana människan behöver kulturlandskapet således utvecklas och tillgängliggöras 
utefter urbana preferenser. Resonemangen tyder på att önskvärd utveckling är synonymt med 
strategier för att sudda ut gränserna mellan det urbana och det rurala, med andra ord ett ruralt 
stadsliv med ”det bästa från två världar”. Tanken är att landskapet ska bidra med värden till den 
framtida stadskärnan Hyllie. Ett sådant värde är kontraster: 

”Från hästryggen direkt in 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 
kvar i staden. Både stövel och högklackat i en balanserad blandstil.” (Samsyn Hyllie, Malmö 
stad, 2013:52)

I Varvsstaden-projektet framkom kontraster som tongivande stadsbyggnadsidé, där 
nybyggnation sattes i kontrast till industrihistoria. På ett liknande sätt sätts här nybyggnation 
i spännvidd till den del av historien som valts ut som historieberättare: kulturlandskapet. 
Även Hyllie reflekterar således tanken som påträffades på den generella nivån: att historien 
ökar i värde när den aktiveras. I det nya sammanhanget förändras emellertid karaktären, 
vilket tydliggörs i citatet ovan. Hyllie kan sägas representera den motsägelsefulla betydelse 
som Zukin (2009:544) menar tillskrivs begreppet i det samtida konsumtionssamhället: å ena 
sidan ”ursprunglig”, å andra sidan ”unik”, ”kreativ” och ”innovativ”. Inte minst avspeglas 
detta i uttrycket ”lantis på deltid” som antyder att Hyllie handlar om ett livsstilsval. Attraktiva 
komponenter av kulturlandskapet väljs ut och appliceras på det urbana livet. ”Lantis” är i den 
här bemärkelsen en medveten, världsvan människa som använder sig av kulturlandskapet i 
rekreationssyfte. I samma veva definieras det urbana som normerande, kulturen förvrängs och 
historia blir meningsbärare för Hyllies attraktionskraft.

En framträdande strategi för att ”fånga” historien tanken om att skapa förutsättningar för urban 
odling på delar av de markarealer som idag brukas. Möjligheten till odling ska bli planområdet 
signum och ska ”färga” den framtida stadsmiljön (Malmö stad, 2015:31). Med andra ord 
ska inte avvecklingen av det storskaliga jordbruket vara slutet på historien om Söderslätt 
som odlingsmark. Snarare utnyttjas den historiska förankringen genom reproduktioner 
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av historieberättelser. Det handlar därmed inte om att Hyllie ska vara autentiskt, utan det 
räcker med att Malmö stad säger sig förstå autenticitet för att kunna utnyttja dess fördelar (se 
Zukin, 2011:15). Att odling i Hyllie definieras som en ”autentisk” kvalitet kan utifrån såväl 
Zukin och Baudrillards kritiska perspektiv ifrågasättas. Stadsodling sägs vara en representant 
av historien, men kan snarare betraktas som en simulation som vars underliggande intention 
är kapitalisering genom kommersialisering. Stadsodling blir till vad Zukin (2011:15) beskriver 
som en påhittad ”autentisk” kvalitet som inte är reell, men som har reell effekt på människans 
föreställningar om platsen. Ursprunget fyller inte mer någon mening utan blir till en kuliss 
för den urbana, världsvana människan. Precis som i fallet med Varvsstaden innebär uttrycket 
”tillvarata historien” att modifiera och omvandla den i enlighet med postindustriella preferenser. 
Representationen av det förflutna kan betraktas som en strategisk användning av historien där 
den bakomliggande intentionen handlar om att särskilja Hyllie från dess konkurrenter genom 
att marknadsföra en unik, ”autentisk” upplevelse.
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/   kapitel 7

 
Diskussion och slutsats
I följande kapitel sammanförs de två nivåerna och fallen i en diskussion kring hur analysresultatet 
kan förstås på en generell nivå. Analysresultaten genererar därefter svar på studiens mer 
allmängiltiga forskningsfråga. 

7.1 Autenticitet i den postindustriella stadens stadsförnyelseprocesser

Hyllie och Varvsstaden beskrivs som två av Malmös mest betydelsefulla utbyggnadsområden. 
De strategier och prioriteringar som framkommer i projekten kan därmed sägas reflektera 
hur Malmö vill utvecklas i stort. Gemensamt för projekten är visionen om ”kontraster”. I 
Varvsstaden argumenterar Malmö stad för att kombinationen av industriella efterlämningar 
och nyskapande arkitektur ska generera estetiska, stadsbildsmässiga värden. Här synliggörs hur 
historia förstås som en del i ”mångfald”, som anses vara en av de centrala komponenterna i 
stadens attraktionskraft. I jämförelse framställs kulturlandskapet som avgörande för att Hyllie 
ska kunna betraktas som unikt och därmed vara globalt ”gångbart”. Därmed bestäms historisk 
förankring som avgörande för en fortsatt positiv utveckling.  

När historia aktiveras görs det i ett nu med särskilda utmaningar. Som Aronsson (2004:17) 
påvisar har intresset för historiebruk ökat markant som en konsekvens av globaliseringen och en 
osäker framtidskompass, vilket resulterat i att historia skrivs om, gestaltas och omsätts i allt fler 
miljöer än tidigare. I Malmö framkommer det att delar av det förflutna görs meningsbärande 
för identitetskonstruktionen genom begreppsanvändning. Historia och dess konnotationer till 
autenticitet beskrivs som ”resurser” som genom aktivering kan ”förstärkas”. Vad som sker är att 
det förflutna värderas utifrån huruvida olika delar kan bidra som värdeskapande element eller 
inte. De delar som aktiveras tillskrivs en ny (ekonomisk) funktion, de delar som ”avaktiveras” 
gör det genom att lindas in i en problembild, eller genom att helt enkelt negligeras utrymme i 
historiebeskrivningen. Vidare speglar begreppsanvändningen vilken utvecklingsinriktning som 
eftersträvas. I Hyllie betonas exempelvis att landsbygden ska ”utvecklas”, när genomförandet i 
själva verket förväntas resultera i en avveckling av jordbruket, samt i hur ”kultur” huvudsakligen 
refererar till en urban form av kultur, medan jordbruket beskrivs i negativa termer. En tydlig 
bild framträder av att Malmö stad ”vet” det bästa sättet att hantera och representera en plats 
autentiska karaktär på (se Zukin, 2011:303). Hävdandet av autenticitet blir ett uttryck för vad 
Zukin (2011:22) beskriver som ett kulturellt maktutövande. 

Zukin (2009:544) menar att autenticitet är ett tvetydigt begrepp med två konkurrerande 
betydelser: å ena sidan handlar autenticitet om ursprunglighet och historiska rötter, å andra 
sidan relateras begreppet till epitet som ”unik” och ”historiskt ny”. I Malmö speglas hur den 
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senare betydelsen dominerar och influerar hur historia kommer att betraktas och behandlas. 
Trots att bruket av historien beskrivs i termer som ”fånga historien” är det som sker snarare 
rekonstruktioner av historia. Inte minst synliggörs detta i Varvsstaden-projektet, där den aura 
som eftersträvas legitimeras genom referenser till Kockums som ”innovativa” och ”kreativa” – 
egenskaper som på en generell nivå definierats som komponenter i den attraktiva staden. Vidare 
möjliggör historisk förankring för skapandet av ”unika” miljöer, som antyds i Hyllie-projektet. 
Vad som sker i Hyllie kan beskrivas i Zukins ord. Hon menar att verkligheten faller i glömska 
och ”återvinns som en estetisk modell för en ny urban livsstil” (Zukin, 2011:284). Ur detta 
perspektiv är autenticitet en kulturprodukt konstruerad i enlighet med politiska ambitioner 
och målsättningar. 

Utifrån Baudrillards (1994) postmoderna perspektiv kan betoningen på konsumtion och 
imageskapande sägas påskynda en kulturell implosion. Representativa bilder konstrueras 
av en verklighet som inte finns; de är artificiella och förmedlar simulationer. Likaså kan 
försöken att reproducera en historisk ”aura” genom museal hantering av industriobjekt hävdas 
undergräva autenticitetens mening. I Hyllies fall är det tydligt att en form av kommersiell 
kultur konstruerar en form av autenticitet som legitimerar anspråket på en annan kultur: 
jordbruket. Det framkommer att konsumenternas preferenser blir en maktfaktor som styr 
vilka historierepresentationer som upprättas. I sammanhanget handlar det mindre om att 
vara autentiskt – det räcker att säga sig förstå historien (se Zukin, 2011:15). Således paketeras 
historieobjekt eller miljöer om till kulturella artefakter och representationerna av verkligheten 
blir till skenbilder av någonting som egentligen inte finns.
 
Enligt Baudrillard (1994) är människan i konsumtionssamhället utsatt för manipulation 
eftersom de skenbilder som förmedlas via massmedia är omöjliga att undgå. Men som 
tidigare påpekats behöver vi inte acceptera Baudrillards föreställda värld av simulationer. 
Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är autenticitet en social konstruktion. Således 
står individen själv i position att värdera huruvida om känslan av autenticitet är falsk eller 
sann. Vidare återstår möjligheten för att autenticitet att växa fram med tidens gång. Vikten 
av Baudrillards uppfattningar kan emellertid inte negligeras. När imageskapandet blivit en 
central verksamhet inom planeringspraktiken avsätts stora resurser för konstruktionen av den 
imaginära staden. I samma process riskerar den del av verkligheten som osynliggörs att sjunka 
undan i glömska. 

7.2 Slutsatser

Följande avsnitt återanknyter till den huvudsakliga forskningsfråga som studien ämnat att 
besvara, nämligen:

Vilken betydelse tillskrivs autenticitet och historia i postindustriella stadsförnyelseprocesser 
samt vilka konsekvenser medför detta förhållningssätt för planeringen av staden?

Utifrån studiens resultat framkommer att historia rekonstrueras aktivt genom politiskt och 
kommersiellt historiebruk. Delar av det förflutna väljs ut i en urvalsprocess, aktiveras och görs 
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meningsbärande för önskad stadsutveckling. Vidare legitimeras en viss utvecklingsinriktning 
genom att hävda att kulturvärdena ”förstärks” genom att sättas i kontrast till nybyggnation. Vad 
som sker är att historien bäddas in i en ramberättelse och omvandlas efter den postindustriella 
stadens preferenser. En tydlig hierarki framträder där autenticitet primärt relateras till nystarter 
och mindre till ursprunglighet, vilket innebär dels att historien modifieras, men också att 
delar av historiekulturen ”avaktiveras” och görs ogiltiga. Ur detta perspektiv kan autenticitet 
förstås som en kulturprodukt vars betydelse baseras på möjligheten att skänka mening åt den 
utvecklingsinriktning som aktivt konstruerats och gjorts giltig.

I den postindustriella staden konstrueras således nya representationer och möjligheter för 
kulturell konsumtion genom en strategisk användning av historia. Inte minst är detta synligt 
i hur kulturen och estetiken märkbart träder fram som motiv för bevarande. Ett sådant 
förhållningssätt till historia genererar konsekvenser för den del av historiekulturen som förbises. 
I studien illustreras detta väl i Hyllie, där det urbana bestäms som normerande vilket resulterar 
i en avveckling av jordbruket. I sammanhanget tillintetgörs de befintliga kulturvärdena och 
ersätts med nystarter: en ”urban” form av kultur.
 
 

7.3 Avslutande reflektioner

I detta avslutande kapitel vill jag ta tillfället i akt och reflektera över forskningens begränsningar. 
Studiens begränsade omfattning på 30 högskolepoäng har ställt krav på ett antal avgränsningar 
både vad gäller antal intervjupersoner, empiriskt material och tillvägagångssätt. Ett antal val 
har gjort i syfte att öka studiens trovärdighet. Ett sådant val har varit att kombinera analys av 
dokument med semi-strukturerade intervjuer för att i analysen ställa jämföra resultaten, så 
kallad triangulering (se Bryman, 2012:392). Trovärdigheten har därmed ökat i vissa avseenden. 
En annan kritik som är viktig att lyfta fram är huruvida valet av informanter har kommit 
att påverka studiens resultat. Urvalet har oundvikligen baserats på forskarens uppfattning om 
”nyckelpersoner” i förhållande till studiens syfte. Troligtvis hade ett urval baserat på andra 
kriterier genererat ett annorlunda resultat. Nyckelpersonerna i fråga är dessutom intervjuade 
som tjänstemän, vilket innebär att deras roll som representanter för en organisation kan ha 
influerat intervjusamtalet. Avslutningsvis är det viktigt att betona forskarens ”jag” i studien. 
Liksom inom all kvalitativ forskning kan forskarens erfarenheter, övertygelser och värderingar 
påverkar hur information tolkas och analyseras. För mottagaren av denna studie är det därför 
viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt till studiens analys, diskussion och slutsatser.
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Bilagor
1. Intervjuguide. Informant: Olga Schlyter
2. Intervjuguide. Informant: Christer Larsson
3. Intervjuguide. Informant: Representant från Varvshistoriska föreningen
4. Intervjuguide. Informant: Tyke Tykesson

Bilaga 1. 

Intervjuguide

Informant: Olga Schlyter, tillförordnad stadsantikvarie
Tid och plats: fredag 11 mars ca kl. 13.30-14.30, Teknikens och sjöfartens hus i Malmö.

Om stadsantikvarierollen 
- Kan du berätta kort om din roll som stadsantikvarie i Malmö? 
- Vilken roll har stadsantikvarien i storskaliga stadsutvecklingsprojekt? 

Tema 1: Autenticitet
- Vad förknippar du med begreppet ”autenticitet”? 
- På vilket sätt stöter du på konceptet ”autenticitet” i ditt arbete, allmänt?
- Mer precist, i vilka sammanhang/situationer stöter du på konceptet ”autenticitet”? 
- Om ja, vem har beslutanderätt om vad som anses vara ”autentiskt” och bevarandevärt i dessa processer?
- Finns det några särskilda stadsmiljöer i Malmö där du tycker att man lyckats bevara platsens  
autenticitet samtidigt som byggnaden/miljön anpassats efter samtida behov? 

Tema 2: Malmös identitet och karaktär
- Vad anser du ger Malmö sin identitet? 
- Vilka objekt eller miljöer är identitetsskapande för staden?
- Anser du att Malmö är en industristad?

Tema 3: Industriarvet och stadsutveckling 
- När började man tala om industriarvet som en del av Malmös kulturarv? 
- Anser du att industriarvet är en konkurrensfördel?
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Bilaga 2.

Intervjuguide

Informant: Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör vid Malmö stad.
Tid och plats: måndag den 4 april kl. 16.00, stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Om stadsbyggnadsdirektörsrollen
- Kan du berätta kort om din roll som stadsbyggnadsdirektör i Malmö?
- Vilken roll har du i storskaliga stadsutvecklingsprojekt?

Tema 1: Malmös identitet och karaktär 
- Vad ger staden sin karaktär? Vilka objekt eller miljöer är identitetsskapande för staden?
- Anser du att Malmö är en industristad? 

Tema 2: Industriarvet och stadsutveckling

- Av dessa aspekter, vilket väger tyngst? 
- Anser du att Malmös kulturarv är en konkurrensfördel?

- Vad, i en stadsmiljö, utgör kärnan i ”karaktär”? 
- Vad är de största utmaningarna med att omvandla kulturarvsmiljöer utefter nya behov och syften? 

Tema 3: Autenticitet
- Vad förknippar du med begreppet ”autenticitet”?
- Stöter du på konceptet ”autenticitet” i ditt arbete, allmänt? På vilket sätt?

- Mer precist, i vilka sammanhang stöter du på konceptet ”autenticitet”? 
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Bilaga 3.

Intervjuguide

Informant: Informant 1, Varvshistoriska föreningen
Tid och plats: torsdag den 14 april kl. 14.00-14.45, River House Café i Västra hamnen. 

Tema 1: Om Varvshistoriska föreningen 
- Hur kommer det sig att du är engagerad i Varvshistoriska föreningen?
- På vilket sätt är föreningen involverad i stadsutvecklingsprojekt som exempelvis Varvsstaden och 
Västra hamnen? Vad vill ni lyfta fram?
- Exempel från hemsidan ”att arbeta för att lilla dockan och de industrihistorisk intressanta 

nyttjas för att bland annat spegla Kockums mer än 150-åriga historia”. Vad tycker ni är ett önskvärt sätt 
att bevara och nyttja dessa byggnader?

- Av dessa aspekter, vilket väger tyngst?
- Vad tycker/tror du är de största utmaningarna med att bevara de industrihistoriska byggnaderna?
- Finns det några exempel i hamnen där du tycker att man lyckats bra respektive mindre bra med att 
förmedla Kockums och Malmös industrihistoria?

Tema 2: Industriarvet och stadsutveckling

- Anser du att Malmös industriarv är en konkurrensfördel?
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Bilaga 4.

Intervjuguide

Informant: Tyke Tykesson, författare och arkitekt vid strategienheten, Malmö stad

Introduktion 
- Vill du berätta kort om din roll på strategienheten? 
- Vilka projekt är du inblandad i just nu?

Tema 1: Malmö i ett regionalt perspektiv
- Vad anser du karaktäriserar Malmö som stad ur ett regionalt perspektiv?  
- Vilka är stadens största konkurrensfördelar?
- Kultur är en vanligt förekommande strategi för stadsutveckling. Varför tror du att just kultur har en 
sådan genomslagskraft som stadsutvecklingsstrategi?

Tema 2: Autenticitet 
- Vad förknippar du med begreppet ”autenticitet”?
- Stöter du på konceptet ”autenticitet” i ditt arbete, allmänt? På vilket sätt?
- Mer precist, i vilka sammanhang stöter du på konceptet ”autenticitet”? 

Tema 3: Industriarvet och stadsutveckling

- Hur upplever du att bevarandefrågor hanteras i staden idag, med fokus på stadsomvandlingsprojekt 
som Varvsstaden och Norra Sorgenfri? Upplever du att det har skett en förändring i hur planeringen 

förhåller sig till historia?
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