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Syftet med denna uppsats är att genom diskursanalys se på 

Malmös stadsomvandling från industristad till kunskapsstad 

under den avgränsade perioden 1994–2014, med fokus på ny 

arkitektur och dess roll i förändringsprocessen. Målet är att 

öka förståelsen för varför Malmös stadsbild ser ut som den 

gör idag och hur staden fått sin starka identitet. Detta genom 

att undersöka i vilken politiskt och social kontext som beslut 

togs som att ändra bilden av Malmö, samt hur ny arkitektur 

tagits emot och beskrivits i dagspress respektive fackpress.  

 

Resultatet visade att avindustrialisering och ekonomisk kris 

gav en stark vilja att förändra. Politiker, kommun och aktörer 

byggde upp staden kring nya verksamheter där den nya 

arkitekturen visade sig vara en viktig förutsättning för 

verksamheterna och stadens expandering. Arkitekturen 

planerades bidra till att motverka stadens dåliga berättelser 

om segregation och arbetslöshet, vilket visat sig inte helt 

lyckat. Malmö har än idag en stark identitet som talar om 

segregation, utanförskap, våld och kriminalitet. 

Stadsomvandlingen kan även ses lyckad då staden fått 

identiteten som kunskapsstad med en framgångsrik högskola. 

Ny spektakulär arkitektur har bidragit till att placera Malmö 

på världskartan, lockat turister samt bidragit till en stark 

gemenskap bland invånarna. 
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Abstract: 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this paper is that through discourse analysis 

study Malmoe’s urban regeneration from an industrial city to 

a city of knowledge, in the delimited period 1994–2014, with 

a focus on the architectural part of the process of change. The 

goal is to gain understanding in why Malmoe’s cityscape 

looks like it does today, and how the town got its identity. 

This will be done by looking at the political and social 

context in which the decision was taken to change the image 

of Malmoe, and how the new architecture has been received 

and described in newspapers and trade publications. 

 

The results showed that de-industrialization and economic 

crisis gave a strong desire to change. Politicians, 

municipalities and operators built up the city on new 

businesses where the new architecture proved to be an 

important prerequisite for the businesses and the city's 

expansion. The architecture was planned to help neutralize 

the city's bad stories about segregation and unemployment, 

which proved not entirely successful. Malmoe has today a 

strong identity that speaks of segregation, exclusion, violence 

and crime. The regeneration can also see been successful in 

the way the city has gained an identity as a city of knowledge 

with a successful university. New spectacular architecture 

has also helped to place Malmo on the map, attracting 

tourists and contributed to a strong community among 

residents. 
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Stadsomvandling, arkitektur, identitet, samhälle, förändring, 

industri, kunskap 

Urban regeneration, architecture, identity, sociaty, change, 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion till ämnet 
 

Skånes huvudstad, Köpenhamns lillasyster, Parkernas stad och hem för Di Blåe. Malmö har idag 

många positivt klingande namn och en stark identitet, men så har det inte alltid varit. Under slutet 

av 1980-talet och början på 1990-talet var Malmö en grå, dyster och nergången industristad i kris. 

Ur krisen kom en kraft och vilja att förändra. Med en stark beslutsamhet och en ljus framtidssyn 

kom det vid mitten av 1990-talet en vändning som skulle bli starten för ett nytt förändrat Malmö.  

Ett antal faktorer kan ses ha en viktig roll i den stadsomvandling som Malmö genomgått de 

senaste två decennierna. Planering och utförande av nya arkitektoniska projekt är en av dem och 

fokuset i denna uppsats ligger där med på arkitekturens roll i förändringsprocessen. Genom en 

överblick på stadsomvandlingen och ny arkitektur är målet att öka förståelsen för varför Malmös 

stadsbild ser ut som den gör idag och hur staden fått sin starka identitet.  

Jag har ett starkt band till Malmö då det är min hemstad och vill där med poängtera att mina 

egna åsikter troligtvis kommer lysa igenom i undersökningen och analysen, medvetet eller 

omedvetet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att genom diskursanalys undersöka Malmös stadsomvandling under åren 

1994–2014, med fokus på arkitekturens roll i förändringsprocessen.  

Mina frågeställningar är följande: 

- I vilken social och politisk kontext togs besluten om att ändra bilden av Malmö?  

- På vilket sätt har ny arkitektur under den avgränsade perioden bidragit till Malmös 

stadsomvandling? 

- Hur har ny arkitektur tagits emot och beskrivits i dagspress respektive fackpress? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Studien behandlar perioden 1994–2014 med fokus på Malmös stadsomvandling från industristad till 

kunskapsstad. År 1994 tog Socialdemokraterna segern i kommunalvalet i Malmö och Illmar 

Reepalu utsågs till kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd. Med detta tog också 

stadsomvandlingen sin början, mycket tack vare Reepalus och Socialdemokraternas beslutsamhet. I 

uppsatsen ligger stort fokus på ett urval av arkitektoniska projekt som påbörjats och blivit klara 

under den avgränsade perioden. De utvalda byggnadsverken, och dess invigningsår, är följande; 
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Malmö Högskola (1998), Öresundsbron (2000), Turning Torso (2005), Malmö Arena (2008), 

Citytunneln (2010) och Emporia (2012). Detta urval känns relevant då dessa byggnadsverk haft stor 

betydelse för stadens omvandling, dess identitet och en förutsättning för nya verksamheter. 

 

1.4 Teori och metod 

 
Uppsatsen kommer delvis omfatta en diskursanalys berörande ett antal artiklar från dagspress 

respektive fackpress som rör utvalda arkitektoniska projekt som en del av Malmös 

stadsomvandling.  

Ordet diskurs används flitigt i vetenskapliga texter men ofta utan närmare förklaring av dess 

innehåll, vilket resulterat i en viss oklarhet kring begreppet. Flertalet källor har därmed fått tillgås 

för att ge en så övergripande förståelse som möjligt för begreppet diskurs och dess teoretiska och 

analysmetodiska angreppssätt. Trots det har diskursbegreppet medför en viss diffushet och en 

oklarhet i applicering av teori och metod till uppsatsens specifika förutsättningar. 

Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips visar i Diskursanalys som teori och metod 

(2000) på diskursanalysens bredd genom att på ett begripligt sätt presentera de grundläggande 

delarna kring det diskursanalytiska fältet för att sedan ta upp tre olika perspektiv; diskursteori, 

kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Författarna ger här en enkel definition på begreppet 

diskurs som enligt dem är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”.1 Begreppet innefattar idéen om att språket är strukturerat i olika mönster som våra 

yttrande följer när vi agerar inom olika sociala områden, diskursanalys är därmed analysen av dessa 

mönster.2  

Diskursanalys som angreppssätt är en teoretisk och metodisk helhet utan exakta ramar för 

utförande men där begreppet medför vissa perspektiv och förhållningsätt. Med en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt formas varje undersökning sin egen analys utifrån valda 

frågeställningar och material med möjligheten att kombinera flera olika diskursanalytiska 

perspektiv. 3  

Verkligheten som en social konstruktion och språkets betydelse i denna konstruktion är en 

central idé i alla former av diskursanalys. Idéen härstammar från språkfilosofin och Ferdinand de 

Saussures syn på språket som konstituerande för och konstituerat av verkligheten. Syftet med 

diskursanalys är inte att förklara vad människor egentligen menar eller hur saker och ting egentligen 

                                                   
1 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund 2000. 

sid. 7. 
2 Winther Jørgensen, Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 7.  
3 Ibid., sid. 10. 



6 
 

är. Språket är en konstruktion, och det enda vi kan studera är just hur olika begrepp eller diskurser 

är konstruerade.4  

I The Words Between the Spaces – Buildnings and Language (2002[2010]) talar Thomas A. 

Markus och Deborah Cameron om diskurs som ett språk i bruk, att diskurs är språk skapat av 

människor som interagerar tillsammans i verkliga sociala situationer. Författarna binder här 

samman diskursanalys med arkitektur för att se på hur språket används i tal och skrift om och kring 

arkitektur. De menar att det sätt som vi samtalar om arkitektur skapar en verklighet och en form av 

kunskap som har betydelse för utvecklingen. De poängterar även att det ibland påstås att arkitektur 

inte klassas som en del av lingvistiken, men stärker sin motsatta åsikt genom att säga att 

definitionen som vi tilldelar arkitektur är starkt beroende av texter om det, både skriven och 

muntlig.5  

Till viss del har även Discourse and Social Change (1992[2000]) av Norman Fairclough 

använts vilken inriktar sig på användandet av diskursanalys som metod i studier av sociala 

förändringar. Uppsatsens inriktning på stadens omvandling gör att Faircloughs infallsvinkel känns 

relevant då han utvecklat en infallsvinkel till diskursanalys som är speciellt användbar för 

undersökning av utvecklingar i språket vid studier av sociala och kulturella förändringar.6  

Målet med undersökningen är att försöka se på vilka diskurser som använts för Malmös 

senaste stadsomvandling. Diskursbegreppet med dess analytiska verktyg kommer även och 

framförallt tillämpas på undersökningens sista frågeställning (kapitel 3.3) där målet inte är att 

klargöra en verklighet eller sanning, utan se på hur den fysiska och konstruerade förändringen 

förmedlas via språket i texten i ett antal artiklar från dagspress respektive fackpress. 

 

1.4.1 Centrala begrepp och utgångspunkter 

 

Som en del av teorin presenteras här ett antal centrala begrepp och utgångspunkter som kommer 

tillämpas och få större klarhet i undersökningen.  

I forskning kring stadens förändring kan det ses användas ett antal olika benämningar, 

stadsomvandling, stadsutveckling, stads- och kulturplanering, stadsbyggnad och en rad olika 

engelska benämningar. Vad de alla har gemensamt är att det handlar om en förändring och ett 

nyskapande. I uppsatsen kommer benämningen stadsomvandling användas då denna term är mest 

frekvent förekommande. 

                                                   
4 Winther Jørgensen, Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 15. 
5 Thomas A. Markus och Deborah Cameron, The Words Between the Spaces. Building and Language, Routledge, 

London 2002 [2010]. sid. 11–12. 
6 Norman Fairclough, ”Introduction”, Discourse and Social Change, Polity Press, Cambridge 1992 [2000]. sid. 1. 
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För att förstå stadsomvandling som begrepp måste också en förståelse för stad finnas. Moa 

Tunström talar i sin avhandling, På spaning efter den goda staden (2009), om att staden är en 

abstraktion, något diskursivt konstruerat men också något fysiskt existerande skapat av människan, 

vilket gör det till ett omtvistat men betydelsefullt begrepp. Tunström ser en spänning i stadens sätt 

att vara något definierat och samtidigt något upplöst eller gränslöst. Västerländska städer för 100år 

sedan såg som centrum för industriell produktion och handel medan stadens karaktär idag påverkas 

och utmanas av ökad mobilitet, utflyttning och av den digitala värld vi lever i. Fokus flyttas i 

dagens städer från kärnan, som tidigare varit en naturlig mötesplats, ut till ytterkanterna av staden 

med nya stadsdelar och köpcentrum, tillsammans med en dominerande virtuell mötesplats på 

internet. Detta leder till en upplösning av staden och stadsrummet som plats och materialitet, men 

stadsbegreppet töms inte på mening utan utvecklas till något nytt. Det sker en förändring som 

naturligt följer tiden och människans behov.7  

För att förstå stadsomvandling behövs även en definiering av stadidentitet och dess betydelse 

för stadens image.8 I avhandlingen Föreställningar om den urbana världen (2007) som har 

huvudfokus på identitetsaspekter i svenska städer skriver Henrik Widmark att stadsidentitet är 

föreställningar om eller representationer av staden, där den materiella bebyggelsen och miljön samt 

yttrande om staden innefattas. Stadsmiljön bär alltså ingen identitet om inte yttranden om den finns, 

och vice versa. Stadsidentitet är representationer som ger en föreställning om staden, 

representationer som byggnader, platser, gator och torg som framställs och tolkas på andra sätt än 

deras primära funktioner. Stadsidentitet innefattar också övergripande föreställningar om hela 

staden som exempelvis vacker, post-industriell eller storstad. Identiteten ger staden sin mening och 

skapas i behov av tillhörighet. Precis som begreppet ”stad” är det en konstruktion, båda bestående 

av sociala sammanhang och interaktioner respektive byggnader, parker, gator, torg och invånare.9  

Att marknadsföra en stad eller kommun som en attraktiv plats att leva och arbeta i är ett sätt 

att placera en stad på kartan. Detta brukar ofta inom forskningen gå under engelska beteckningen 

City Branding. I antologin Inne och ute i Malmö (2008) använder författarna Karin Book och Dalia 

Mukhtar-Landgren sig av den svenska översättningen, platsmarknadsföring, vilket även kommer 

användas i denna uppsats.  

Marknadsföring av städer är i sig inget nytt utan det har på senare tid snarare skett en 

intensifiering samt en förändring i vad som marknadsförs menar Dalia Mukhtar-Landgren. Hon 

                                                   
7 Moa Tunström, På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av ideal och problem i svensk 

stadsbyggnadsdiskussion, Örebro Universitet 2009. sid. 11–14, 27. 
8 Se även Louise Nyström, ”Arkitektur och plats”, Arkitektur för livet – om nutidens arkitektur mellan dåtid och nutid, 

Bildanden AB, Karlskrona 2006. sid 100–103. 
9 Henrik Widmark, Föreställningar om den urbana världen. Identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet 

Helsingborg 1903–1955, Uppsala Universitet 2007. sid. 15–16.  
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skriver även i sin essä Utopi och dystopi i postindustriella Malmö att marknadsföring på 

internationell nivå sker mer frekvent idag. Platsmarknadsföring kan ses ha två mottagare, dels 

utomstående som turister och potentiella nya invånare samt investerare, och dels stadens redan 

existerande invånare. Marknadsföringen handlar där med inte bara om att locka nya människor till 

staden utan också skapa en känsla av stolthet och framtidsoptimism hos invånarna. Den verbala och 

skriftliga platsmarknadsföringen är i sig inte tillräcklig, anser Mukhtar-Landgren, det krävs även 

fysisk marknadsföring i form av arkitektur med attraktiva verksamheter som lockar turister och 

stadens invånare. Några exempel på detta är köpcentrum, arenor, hotell, evenemang, nya exklusiva 

bostadsområden och uppseendeväckande byggnader.10 

Arkitektur är som ovan nämnt en del av den fysiska marknadsföringen av staden och har även 

en betydelsefull roll i stadens omvandling och identitetsskapande. Byggnaders primära roll är den 

praktiska funktionen att de ska agera skydd för människan. Då det gäller arkitektur som konstform, 

en byggnad ritad och skapad av en arkitekt med en konstnärlig ambition, förändras rollen en aning. 

Byggnaden har fortfarande en praktisk funktion, som exempelvis tågstation, kontorshus eller 

shoppingcentrum, alla skapade utifrån människans sociala behov. Men då byggnaden är designad är 

den precis som andra konstformer (exempelvis måleri och skulptur) föreställande och formen och 

det estetiska uttrycket får där med också en stor roll i framställningen.11 

Arkitekturens storlek, utseende, placering och form styrs inte bara av fysiska faktorer som 

material och typografi. Arkitektur och stadsmiljöer existerar alltid i kontext, kulturell, social, 

politisk och/eller ekonomisk och innefattar ett djupare perspektiv än bara den direkta formen och 

dess stil.12 Detta bidrar till att ge platsen sin identitet och själ som också smittar av sig på 

människorna som bor och arbetar där. Arkitektur utgör den faktiska materiella staden och formas 

för och av stadens identitet, eftersom arkitekturen bygger om platsen tillförs även ny identitet.13 I 

uppsatsens undersökning kommer detta förtydligas med exempel på utvalda arkitektoniska projekt i 

Malmö och deras roll i stad och betydelse för stadsomvandling.  

 

1.5 Material och tidigare forskning  

 
Det finns en hel del tidigare forskning kring Malmös senaste stadsomvandling, från industristad till 

kunskapsstad, vilket gett goda förutsättningar för uppsatsen. Likväl har det även bidragit till vissa 

svårigheter i urvalsprocessen och i att hitta det som är relevant för syfte och frågeställningar.  

                                                   
10 Dalia Mukhtar-Landgren, ”Utopi och dystopi i postindustriella Malmö”, Inne & ute i Malmö, Ebba Lisberg Jensen 

och Pernilla Ouis (red.) Malmö Högskola 2008. sid. 168–169. 
11 Colin Davies, Thinking about achitecture. An introduction to Architectural Theory, Laurence Publishing Ltd, London 

2011. sid. 12. 
12 Widmark, Föreställningar om den urbana världen, sid. 24–25. 
13 Nyström, Arkitektur för livet, sid. 100–103. 
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Antologin Inne och ute i Malmö (2008) är skriven och publicerad för Institutionen för urbana 

studier vid Malmö högskola och består av en samling essäer kring fyra teman skrivna av ett antal 

olika författare. Redaktörerna Ebba Lisberg Jensen och Pernilla Ouis presenterar i förordet att syftet 

med antologin är att ge exempel på forskning om urbana förändringsprocesser med Malmö som 

utgångspunkt. Antologin visar på en mångfald av perspektiv som ryms inom Urbana studier och 

som kan tillämpas i studien av en stad i förändring.14 Från denna bok har en hel del material kunnat 

hämtas, dels till centrala begrepp och Malmös historia men även till undersökningen och kan 

därmed fastställas som en av uppsatsens mest betydelsefulla källor. 

Stadspolitik i Malmö – politikens meningsskapande och materialitet (2009) skriven av Tove 

Dannestam för Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet är en avhandling som 

definierar begrepp om Malmö stads arbete med stadens omvandling i termer av stadspolitik. 

Avhandlingens studie utgörs av stadspolitik i Malmö och fokuserar på hur kommunala 

representanter diskuterat och arbetat med stadens utveckling sedan 1980-talets ekonomiska kris.15 

Avhandlingen kan även den kategoriseras som en av uppsatsens viktigaste källor och har kunnat 

bidra med material framförallt gällande politiska och ekonomiska kontexten, men även perspektiv 

på stadsomvandling som begrepp med specifika exempel från Malmö.  

Ett antal avhandlingar skrivna om stadsomvandling i Malmö eller andra städer och/eller som 

använt diskursanalys som teori och metod har i uppsatsen bidragit till inspiration, en större 

förståelse, vidare källor och material till centrala begrepp och teman (kapitel 1.4.1). Bland dessa kan 

följande avhandlingar räknas som mest betydelsefulla. Moa Tunströms På spaning efter den goda 

staden – Om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion (2009), 

Vaselinka Möllerströms Malmös omvandling: från arbetarstad till kunskapsstad. En 

diskursanalytisk studie av Malmös förnyelse (2011) och Henrik Widmarks Föreställningar om den 

urbana världen – identitetsaspekter i svensk stadsbild med exemplet Helsingborg 1903–1955 

(2007). 

För tidigare forskning kring arkitektur och dess roll i staden har följande kunnat tillgås. Colin 

Davis presenterar i Thinking about architecture. An introduction to Architectural Theory (2011) ett 

brett utbud av teoretiska perspektiv på och omkring arkitektur. Han fokuserar på idén om 

perspektivet snarare än på teoretikerna eller filosoferna bakom det. Louise Nyströms Arkitektur för 

livet – om nutidens arkitektur mellan dåtid och nutid (2006) är tillkommen på uppdrag från 

Samverkansforum och presenteras som ett inlägg i diskussionen om formandet av vår miljö och 

                                                   
14 Ebba Lisberg Jensen och Pernilla Ouis (red.), Inne & ute i Malmö, Malmö Högskola 2008. sid. 5. 
15 Tove Dannestam, Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet, Lunds Universitet 2009. sid. 

23. 
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sätter in arkitektur i ett vidare samhällsperspektiv. Den vänder sig till arkitekter samt gemene man, 

ger exempel från Sverige och ger läsaren en bred syn på arkitekturens olika betydelser.  

Uppsatsens huvudsakliga empiriska material består av tolv stycken tidningsartiklar som berör 

de utvalda arkitektoniska projekten och deras betydelse för stadsomvandlingen. Artiklarna är 

hämtade från Sydsvenska Dagbladet (SDS) som representerar dagspress och tidskriften Arkitektur 

som representerar fackpress. Detta urval känns relevant då Sydsvenska Dagbladet (SDS) är Malmö 

och Skånes största och mest lästa dagstidning. Arkitektur är Sveriges äldsta arkitekturtidskift och 

den enda svenska tidskiften som djupgående granskar och analyserar arkitektur och 

samhällsbyggnad.16 Artiklarna kommer genom en diskursanalys analyseras i sista frågeställningen 

(kapitel 3.3). En närläsning av varje artikel kommer inte ske, istället ligger fokus på att finna 

tidstypiska begrepp, värdeord och se på hur tonen är i texten. Intresse ligger även i att se vem som 

är författaren, vilka artikeln vänder sig till och hur de skiljer sig från varandra.  

Värt att förtydligas är att en del av materialet som används i uppsatsen redovisas inte under 

material och tidigare forskning eller i löpnande text då de framförallt använts för vidare källor samt 

inspiration.  

 

1.6 Disposition  

 
Inledningen följs av en bakgrundsdel (kapitel 2) vilken omfattar en övergripande beskrivning av 

Malmös historia från 1200-tal till 1990-tal som en förståelse inför undersökningen. Där 

bakgrundsdelen avslutas, ca 1994, tar undersökningen vid vilken är uppdelad i tre delar utifrån 

frågeställningarna. Först en social och politisk kontext (kapitel 3.1), efter det en fördjupning i 

arkitekturens roll i staden och betydelse för stadsomvandlingen med fokus på sex stycken utvalda 

arkitektoniska projekt (kapitel 3.2). Sista delen är en analys av ett antal artiklar från dagspress 

respektive fackpress för undersökning av hur arkitekturen har tagits emot och beskrivits som en del 

av stadsomvandlingen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande slutdiskussion (kapitel 4) där 

undersökningens resultat presenteras och en diskussion, med egna tankar, hålls kring uppsatsens 

ämne. 

  

                                                   
16 ”Om oss” tillgänglig: http://arkitektur.se/om-oss/ (hämtad 2016-12-15). 

http://arkitektur.se/om-oss/
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2. Malmös historia 
 
För att kunna få en förståelse om varför Malmö ser ut som det gör idag och varifrån staden fått sin 

identitet krävs en bakgrundsdel med tillbakablickar på historien.17 

Malmö var under medeltiden en liten by i hjärtat av det danska riket med direkt anslutning till 

händelsernas centrum - Öresund. Denna lilla by växte till att bli en betydande stad vid slutet av 

1200-talet och på andra sidan sundet växte Köpenhamn i samma takt. På 1400-talet blev 

Köpenhamn Danmarks huvudstad och Malmö hade sin storhetstid som betydande köpmansstad och 

handelscentrum i Öresundsområdet. Malmö fortsatte att växa sig stark fram till 1600-talet då staden 

genomgick en stor nedgång. Vid Roskildefreden år 1658 blev Skåne svenskt och Malmös position 

försvagades drastiskt. Öresund verkade inte längre som viktig länk i ett rike utan som en skarp 

gräns mellan Sverige och Danmark. Malmö tappade sin position som handelscentrum och 

förvandlades till en garnisonsstad med förstärkta fästningar, murar och vallgravar.18  

Under 1700-talets andra hälft skedde en agrar revolution i Europa vilket innebar förbättringar 

i produktiviteten i jordbruket ute på landsbygden. Fler kunde försörjas och exporten av 

jordbruksprodukter ökade. I Malmö insåg man vinningen i detta och bestämde sig år 1775 att följa 

Frans Suells plan att anlägga en ny ordentlig hamn mitt i centrala Malmö med närhet till 

handelshusen. Detta lade grunden för omvandlingen från handelsstad till industristad.19  

Vid slutet av 1700-talet startades de första industrierna i Malmö, där textilindustrin var en av 

de första.20 Människor från landsbygden sökte sig in till städerna för arbete och stadens befolkning 

ökade. I mitten på 1800-talet kom industrialiseringen igång ordentligt och jakten på en kraftfull 

energikälla för drivandet av industrierna var högt prioriterat. Avsaknaden av skog i regionen och 

bristande möjlighet till vattenkraft resulterade i en betydande import av stenkol från 

Storbritannien.21 Nya industrier krävde fler arbetare vilket i sin tur ökade behovet av bostäder i nära 

anslutning till arbetsplatsen. Arbetarstadsdelar växte där med fram på Kirseberg, vid Lugnet och på 

Möllevången.22  

Frans Henrik Kockum startade år 1840 gjuteri och mekanisk verkstad på platsen som idag är 

Davidshallstorg. Till en början tillverkades maskiner och redskap för jordbruk, ångpannor och 

                                                   
17 För mer om Malmös historia se även En vandring genom historien – Med Sven Rosborn genom gamla Malmö, 

Malmö 2002; Anders Reisnert ”Köpmansstaden Malmö och arkitekturen före 1775” samt Björn Magnusson Staaf 

”Industristaden”, Guide till Malmös arkitektur, Tyke Tykesson och Björn Magnusson Staaf m.fl. (red.) Arkitektur 

Förlag AB, Stockholm 2001. sid. 182–188. 
18 Mats Greiff, ”Från sillamarknad till kommunikation och högskola: Omvandling och förnyelse i Malmö under 700år”, 

Inne & ute i Malmö, Ebba Lisberg Jensen och Pernilla Ouis (red.) Malmö Högskola 2008. sid. 13–14.  
19 Greiff, Inne & ute i Malmö, sid. 15–16.  
20 För mer om industrialiseringen i Malmö och Kockums se ”Kapitalismen i Malmö” i Hegemonins Decennier. 

Lärdomar från Malmö om den svenska modellen, Peter Billing och Mikael Stigendal, Lunds Universitet 1994. sid. 91–

114.  
21 Greiff, Inne & ute i Malmö, sid. 16. 
22 Ibid., sid. 21–22. 
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lokomobiler. För att sedan gå över till att tillverka järnvägsvagnar som blev särskilt viktigt då 

stambanan mellan Malmö och Lund öppnade år 1856 vilket hade stor betydelse för staden. På 1870-

talet växte Kockums verksamhet till att omfatta ett skeppsvarv, tänkt för reparationer, vilket 

byggdes upp i hamnen. Efter en tid blev även tillverkning av nya fartyg en stor och viktig del av 

verksamheten. Kockums gjuteri och mekaniska verkstad dominerades av manliga arbetare. Kvinnor 

började vid denna tid också arbeta inom industri, då framförallt i textilindustrin som tog ordentlig 

fart under 1850-talet.23  

Under ett sekel ökade stadens befolkning med närmre 55 000 invånare och Malmö växte till 

att bli Sveriges tredje största stad, en industristad med fokus på hamnen och handeln. 1920- och 

1930-talets depression och ekonomiska kriser som drabbade Europa och världen drabbade också 

Malmö och dess industrier vilket ledde till en enorm arbetslöshet. Efter andra världskriget fick 

sedan industrierna sig ett rejält uppsving igen, en tid som ses som Malmös guldålder. 

Arbetskraftsbristen som nu rådde löstes med import av arbetskraft från södra Europa samtidigt som 

allt fler kvinnor systematiskt började placeras på heltidsarbeten. På 1960-talet nådde Malmö sin pik, 

befolkningen ökade och Kockums var den största arbetsgivaren med ett av världens största varv.24  

Industrin i staden fortsatte att utvecklas fram till oljekrisen på 1970-talet, då ett stort antal 

industrier tvingades läggas ner och arbeten försvann. Med detta förändrades också 

befolkningsstrukturerna drastiskt. Under 1970- och 1980-talet flyttade människor med hög inkomst 

ut till villaområden i kranskommunerna samtidigt som flyktinginvandringen ökade enormt. 

Människor från alla världen hörn kom till Malmö och möttes av en arbetsmarknad på nedgång och 

en ekonomisk kris som fortsatte in på 1990-talet. Tillsammans med stereotypiska uppfattningar om 

”de andra” skapades det svårigheter för nyanlända att ta sin in på arbetsmarknaden och ett 

utanförskap formades. Staden delades naturligt upp och skapade en osynlig mur mellan de västra 

delarna som behöll sin etniska och klassmässiga enhetlighet, och de södra och östra delarna som 

utvecklades till att bli mångetniska.25  

Malmö har som man kan se varit med om flertalet betydelsefulla förändringar. Djupa kriser 

har resulterat i en vilja att utveckla staden och etablera nya verksamheter. En sådan stor förändring 

skedde också efter 1980- och 1990-talets kris och det är den stadsomvandlingen som skall 

undersökas i denna uppsats.  

 

 

                                                   
23 Greiff, Inne & ute i Malmö, sid. 17–19. 
24 Ibid., sid. 24–25. 
25 Ibid., sid. 26–27. 
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3. Undersökning 
 

3.1 Social och politisk kontext  

Uppsatsens undersökning tar sin början där bakgrundsdelen slutar för att vidare se på hur det såg ut 

socialt och politiskt i Malmö år 1994. Även här kommer det krävas en del tillbakablickande för att 

förstå varför Malmö hamnade i den situation som den gjorde. Som nämns ovan gick Sverige in i en 

ekonomisk kris på 1980-talet som fortsatte in på 1990-talet. Detta innebär att även den ekonomiska 

kontexten är relevant vilken kommer vävas in i undersökningen.  

På 1960-talet blomstrade industrin i staden och Malmö sågs som ett ledande tillväxtcentrum. 

Industrin kännetecknades av storskalig produktion av konsumtionsvaror och ett antal storföretag 

som staden var starkt beroende av. Bland annat Kockums mekaniska verkstad, stadens stolthet och 

arbetsgivare till en stor del av befolkningen. Industrin fortsatte att utvecklas och växa fram till 

mitten på 1970talet då en världsomfattande oljekris slog till och med det en global omstrukturering i 

tillverkningsindustrin. Detta var startskottet på en avindustrialisering som skulle pågå de kommande 

decennierna, då företag efter företag lades ner. Den internationella varvskrisen som kom i samma 

veva påverkade Kockums hårt och ett stort antal arbetare tvingades lämna sina jobb på varvet. 

Avindustrialiseringen hade en successiv avveckling under 1980-talet och nådde sin kulm 1986.26  

Som följd av oljekrisen gick västvärlden in i en lågkonjunktur. Avindustrialiseringen och 

ökade kostnader på grund av hög arbetslöshet medförde att kommunens ekonomi började dala. 

Kommunens skattekraft minskade dessutom successivt vilket dels hade att göra med att 

företagsbeskattningen inte längre var kommunal, men även på grund av en förändrad 

befolkningssammansättning. Malmö förlorande under denna tid ca 30 000 av de mest välbeställda 

invånare till villaområden i kranskommunerna, samtidigt som kommunens flyktingmottagande 

ökade kraftigt. Under 1990-talets första år kulminerade den ekonomiska krisen och kommunens 

ekonomi uppvisade ett miljonunderskott. Malmö befann sig i värsta tänkbara situation och dess 

invånare och politikers självförtroende låg i botten.27  

Malmö har generellt under 1900-talet haft ett socialdemokratiskt styrande med undantag för 

två mandatperioder, 1985–1988 och 1991–1994, då borgerliga alliansen styrt.28 I valet 1994 tog 

socialdemokraterna åter makten i Malmö och Illmar Reepalu29 efterträdde Joakim Ollén (M)30 som 

                                                   
26 Dannestam, Stadspolitik i Malmö, sid. 113–114. 
27 Ibid., sid. 114–115. 
28 För mer info se http://www.scb.se/.  
29 Illmar Reepalu är arkitekt i grunden och har tidigare arbetat på stadsbyggnadskontoret i Malmö. Kommunalstyrelsens 

ordförande och finanskommunalråd i Malmö 1994–2013.  
30 Joakim Ollén tillträdde år 1985 som kommunalstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö. Efter 

valförlust 1988 återvaldes han åter på samma poster i kommunalvalet 1991.  

http://www.scb.se/
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kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd. Socialdemokraterna och Reepalu stod nu 

inför några viktiga och strategiska beslut och var fast beslutna om att hjälpa staden ur krisen.31  

Kockumsområdet i hamnen låg öde efter att Saab-fabriken omlokaliserats år 1991,32 och 

flertalet olika idéer strömmade in gällande vad som skulle göras med lokalerna i hamnområdet. 

Kommunen ville etablera en stormarknad på området vilket förutsågs skulle döda cityhandeln. 

Japanska dieseltillverkare med GM som delägare ville flytta in i Saab-lokalerna men Reepalu, 

påläst om konkurrensen som fanns ute i Europa, sa nej till detta. Reepalu menade på att 

industrispåret kändes stängt och inte ”i tiden” och började där med lägga planer för byggande av 

bostäder och en högskola i hamnområdet, för att med det hitta något nytt att bygga upp stadens 

image kring. Planerna diskuterade i hemlighet bland tjänstemän på stadsbyggnadskontoret och 

beslöts att inte offentliggöras än. Detta eftersom arbetarrörelsen hade en åter-uppväckelse av 

varvsrörelsen i tankarna och på grund av den stora arbetslösheten som rådde i staden.33  

Reepalu hade inget emot att vänta och ekonomin behövdes dessutom ställas i ordning. 1995 

skrev Reepalu tillsammans med oppositionsledande för moderaterna Percy Liedholm ett brev till 

regeringen som löd att ”om inte omedelbara stödåtgärder vidtogs skulle kommunen hotas av ’en 

ekonomisk härdsmälta’”.34 Pengar och garantier från staten började med tiden att strömma in, detta 

till planerade högskolan och Öresundsförbindelsen med anslutande Citytunneln. 

Socialdemokratiska regeringen lade år 1996 dessutom om det kommunala utjämningssystemet 

vilket gav Malmö över 1 miljon kronor om året. Efter en miss i bokföringen av Investor som ägde 

hamnområdet fick Malmö kommun tillfälle att köpa området, till bokförda värdet 230 milj.kr. 

Reepalu sålde även vid två tillfällen Malmö stads aktier i Sydkraft vilket drog in sammanlagt 5 

miljoner.35 Kommunens ekonomi stabiliserades och planer för framtiden kunde därmed tas i akt. 

Malmö fick med avindustrialisering och ekonomisk kris även ta stora sociala kostnader. De 

nerlagda industrierna, som medförde att 26 000 jobb försvann, kompenserades till en början med 

den offentliga sektorns expansion, men efter hand minskade jobbmöjligheterna och med det också 

invånarnas inkomster. Detta resulterade i att arbetslösheten år 1994 var fyra gånger så stor i Malmö 

                                                   
31 Per Roijer, ”Jag hade fyra år på mig”, 2009-04-05, Sydsvenska Dagbladet (SDS), tillgänglig: 

http://www.sydsvenskan.se/2009-04-04/jag-hade-fyra-ar-pa-mig (hämtad 2016-12-06). 
32 Efter Kockums nedläggning tillsattes en grupp vid namn M90-gruppen, där det satt företrädare för stat, kommun och 

näringsliv. Joakim Ollén (M) m.fl. planerade att låta nya industriföretag vara vitala i situationen och letar stora 

industrier där Saab blir resultatet. Kommunen äger inte marken och staten går hårt in med stöd. Inser sent att det är en 

industriell kris och försöker lösa problemet med industristadens verktyg. Saab omlokaliseras till Trollhättan 1991, vilket 

gjorde att arbeten förvann igen och ekonomiska krisens nådde sin kulm. (källa: Dannestam, Stadspolitik i Malmö, sid. 

117–118). 
33 Per Roijer, ”Jag hade fyra år på mig”, 2009-04-05, Sydsvenska Dagbladet (SDS), tillgänglig: 

http://www.sydsvenskan.se/2009-04-04/jag-hade-fyra-ar-pa-mig (hämtad 2016-12-06).  
34 Dannestam, Stadspolitik i Malmö, sid. 116. 
35 Per Roijer, ”Jag hade fyra år på mig”, 2009-04-05, Sydsvenska Dagbladet (SDS), tillgänglig: 

http://www.sydsvenskan.se/2009-04-04/jag-hade-fyra-ar-pa-mig (hämtad 2016-12-06). 

http://www.sydsvenskan.se/2009-04-04/jag-hade-fyra-ar-pa-mig
http://www.sydsvenskan.se/2009-04-04/jag-hade-fyra-ar-pa-mig
http://www.sydsvenskan.se/2009-04-04/jag-hade-fyra-ar-pa-mig
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jämfört med i resten av landet.36 När en så pass stor del av den vuxna befolkningen står utanför 

arbetsmarknaden blir följderna låg skattekraft och höga sociala utgifter.37 Som tidigare nämnt så 

hade en stor del av de mest välställda invånarna flyttat från staden vid 1990talets början, samtidigt 

som kommunens flyktingmottagande ökade kraftigt, vilket ändrade befolkningsstrukturen och med 

det också skattekraften. Nyanländas chans att ta sig in på arbetsmarknaden försvårades av ett 

stereotypiskt vi-och-dem-tänk vilket ledde till utanförskap och ett stort antal invånare med låg eller 

helt utan inkomst. För låginkomsttagare fanns nästan uteslutande bara miljonprogramsbebyggelsen 

tillgänglig vilket resulterade i en till viss del påtvingad boendesegregation. Detta i kombination med 

att vi människor gärna drar oss till och bor vid de vi känner tillhörighet till medförde att individer 

och grupper isolerades från varandra och från möjligheten till det sociala liv och den försörjning 

som staden erbjuder. Malmö delades upp där de västra delarna och villaområden som omger staden 

behöll sin etniska klassmässiga enhetlighet medan de södra och östra delarna med framförallt 

miljonprogramsbebyggelse utvecklades till att bli mångetniska. Utanförskap och social segregation 

var då, och är än idag ett av Malmös största problem.38  

Vid mitten på 1990-talet fanns möjligheter att öppna upp för nya idéer och planer på 

återuppbyggnad av staden efter krisen. Kommunstyrelsen tog år 1995 initiativ till ett omfattande 

visionsarbete som kallades ”Malmö 2000” vilket involverande flertalet parter i Malmö och som 

skapades för att ge ork och en ljus syn på framtiden. Här väcktes idén om ”kunskapsstaden Malmö” 

där den planerade nya högskolan och området i västra hamnen sågs som betydande flaggskepp i 

skapandet av den nya staden.39 I Stadspolitik i Malmö skriver Tove Dannestam att det till en början 

inte var helt självklart vad som skulle ersätta industristadsdiskursen i Malmö. Diskursen om ”ett 

nytt förändrat Malmö” fylldes med alternativ som ”kunskapsstaden”, ”upplevelsestaden” och ”den 

kreativa staden” som hade det gemensamma epitet att vilja markera en förändring i relation till 

industristaden.40 Visionsarbetet utvecklades sedan till en fullständig översiktsplan som antogs av 

kommunfullmäktige i december 2000.41 Den nerlagda industrin hade skapat ett tomrum och ett ökat 

behov av nya arbeten och sysselsättningar i staden. Tomrummet planerades fyllas med nya 

verksamheter där IT-sektorn samt handel och service var mest betydelsefulla och ansågs ligga rätt i 

tiden.42 Tjänster knutna till marknadsföring, produktutveckling, information och kommunikation 

                                                   
36 Per Roijer, ”Jag hade fyra år på mig”, 2009-04-05, Sydsvenska Dagbladet (SDS), tillgänglig: 

http://www.sydsvenskan.se/2009-04-04/jag-hade-fyra-ar-pa-mig (hämtad 2016-12-06).  
37 Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö stadsbyggnadskontor, 2001. sid. 18, tillgänglig: 

http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf (hämtad 2016-12-06). 
38 Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö stadsbyggnadskontor, 2001. sid. 20, tillgänglig: 

http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf (hämtad 2016-12-06). 
39 Dan Hallemar, ”Bo01 – en del av berättelsen om det nya Malmö”, Arkitektur 2011:5, sid. 22. 
40 Dannestam, Stadspolitik i Malmö, sid. 120. 
41 Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö stadsbyggnadskontor, 2001. sid. 13, tillgänglig: 

http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf (hämtad 2016-12-15). 
42 Greiff, Inne och ute i Malmö, sid. 27. 

http://www.sydsvenskan.se/2009-04-04/jag-hade-fyra-ar-pa-mig
http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf
http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf
http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf
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kunde ses bli allt viktigare, vilket till viss del krävde högre utbildning som då inte kunde fås i 

Malmö. Uppförandet av Malmö högskola innebar en chans till utbildning för de nya arbetena, locka 

studenter från andra delar av regionen och landet samt ett sätt att öka kunskapsnivån i staden.43 På 

Universitetsholmen planerades högskolans verksamhet äga rum i ombyggda och nybyggda lokaler 

för att på längre sikt låta hela holmen omfattas av högskolebebyggelse samt verksamheter knutna 

till undervisning och forskning.44  

I Översiktsplan för Malmö 2000 kan även läsas att det fanns tydliga planer på hur den ökade 

segregationen skulle lösas. Genom en ändrad arbetsmarknadspolitik och satsning på 

vuxenutbildning skulle fler, framförallt nyanlända, invånare komma in i arbetslivet. Med detta 

krävdes en ändrad attityd hos arbetsgivare och ett omedelbart upphörande av all form av 

diskriminering till följd av etniskt ursprung. Omfattande krafttag skulle även läggas på att få 

bostadsområden starkt berörda av etnisk och social segregation mer attraktiva, genom att betrakta 

dem som utvecklingsområden, och genom ombyggnad och förnyelse försöka få en mer allsidig 

befolkningssammansättning. För integration mellan människor och en större rörelse mellan stadens 

områden fanns planer på att bygga nya mötesplatser i stadens ytterkanter och på så sätt skapa ett 

nytt stadsliv.45  

I Västra Hamnen planerades bostadsbyggandet fortsätta efter inspiration av bostadsmässan 

Bo01 för att med nära anslutning till city och utsikt över sundet skapa en ny stadsdel och en 

mötesplats för alla. Intresse fanns även att lokalisera kontor och service i områdets nya och 

ombyggda lokaler och fylla gamla verkstadsbyggnader med nya verksamheter.46  

Hyllie, en stadsdel som än idag är ett pågående projekt, planerades som en god granne till de 

storskaliga miljonprogramsområdena Holma och Kroksbäck. Hyllie skulle bli en mötesplats för 

alla, en strategi att integrera alla grupper i samhället och få människor att röra sig mellan 

stadsdelarna. Hyllie menades också skulle göra Holma och Kroksbäck mer attraktiva och var enligt 

kommunledningen därför både ett socialt projekt och ett integrationsprojekt.47 Det skulle bli den 

mest omfattande utbyggnaden av staden med storskalig bostadsbebyggelse samt kommers, nöje och 

kontor vilket skulle skapa ett stort antal nya arbetsplatser. Citytunnelstationen skulle innebära en 

större tillgänglighet och en chans för alla att kunna ta sig till Hyllie.  

                                                   
43 Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö stadsbyggnadskontor, 2001. sid. 16, tillgänglig: 

http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf (hämtad 2016-12-15). 
44 Bertil Johansson, ”Det nya Malmö”, Guide till Malmös arkitektur, Tyke Tykesson och Björn Magnusson Staaf m.fl. 

(red.), Arkitektur Förlag AB, Stockholm 2001. sid. 212. 
45 Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö stadsbyggnadskontor, 2001. sid. 21, tillgänglig: 

http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf (hämtad 2016-12-06). 
46 Bertil Johansson, Guide till Malmös arkitektur, sid. 212. 
47 Lars Åberg, ”Guld och gröna skogar”, Arkitektur 2012:8, sid. 27. 

http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf
http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678eb/1383646982807/1.pdf


17 
 

Visionerna och planerna för det framtida Malmö kan i översiktsplanen för Malmö 2000 ses ha 

varit tydliga. Staden skulle byggas upp på nytt efter krisen, detta genom nya bostadsområden, 

mötesplatser och verksamheter samt spektakulär arkitektur och på så sätt binda samman stadens alla 

delar och människor.  

 

3.2 Arkitekturens betydelse för stadsomvandlingen 

Denna del av undersökningen utgår från frågan; på vilket sätt har utvalda arkitektoniska projekt som 

planerats, byggts och invigds under uppsatsens avgränsade period bidragit till Malmös 

stadsomvandling och vilken roll har arkitekturen i staden?  

Varje byggnadsverk kommer först presenteras med grundläggande fakta om byggnadsår, 

arkitekt och medverkande parter, samt invignings år. Därefter undersöks byggnadens funktion, det 

estetiska uttrycket, eventuella visioner, symbolvärde samt vad byggnadsverket haft för betydelse för 

staden och regionen. Undersökningen fortsätter med att se på gemensamma drag, hur arkitekturen 

har använts i platsmarknadsföring av staden samt i visionen av det nya Malmö och arkitekturens 

roll som identitetsskapare.  

 

3.2.1 Malmö Högskola 
 
Det första arkitektoniska projektet i undersökningen är Malmö Högskola, vilken kan ses som första 

projektet i arbetet mot ett Malmö som en del av det nya kunskapssamhället. År 1995, på begäran av 

Malmö stad och pådrivning av Illmar Reepalu, börjar planering och byggande av högskolan i 

hamnområdet. Högskolan invigs och öppnar upp för verksamhet 1998 men har fortsatt att byggas ut 

med nya byggnader enda fram tills idag.  

Illmar Reepalu hade som vision att högskolebyggnaden skulle utmärka sig med en stor skylt 

med texten Malmö University, vilken skulle synas direkt när man kom ut från centralstationen. 

Byggnaden skulle signalera att här finns det unga människor med en tro på framtiden. Enligt 

tradition och UHÄ48 skall högskolor och universitet placeras på så billig mark som möjligt vilket 

resulterar i att nybyggnationer ofta hamnar utanför centrum. Reepalu såg högskolan som en viktig 

del i stadslivet och hävdade bestämt att högskolan skulle få en central placering. Marken kring 

kvarteret Orkanen köptes upp av kommunen och erbjöd den sedan gratis till UHÄ vilket innebar att 

det inte fanns några motargument för högskolans önskade centrala placering. För att det skulle bli 

lyckat krävdes en tydligt synliggjord högskola med en vacker huvudbyggnad och platsen och 

                                                   
48 Universitets- och högskoleämbetet. 
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byggnaderna skulle vara attraktiva för studenterna. Främsta målet med högskolan var inte att skapa 

forskning och doktorander, utan höja kunskapsnivån i samhället.49  

Högskolan har idag verksamhet i 8 byggnader där Niagara, Orkanen, Studentcentrum, Gäddan 

och Studentkåren ligger på högskolans huvudsakliga område – Universitetsholmen, medan 

Tandläkarhögskolan, Hälsa & Samhälle och Forskaren har sina lokaler på andra platser i Malmö.50  

Orkanen, namngiven efter kvarteret som byggnaden är en del av, är högskolans största 

enskilda byggnad och den som undersökningen kommer fokusera på. Byggnaden som innehåller 

Fakulteten för lärande och samhälle, biblioteket samt IT-avdelning ligger på Universitetsholmen 

med Nordensköldsgatan åt väster och utblick åt öster mot Hjälmarekajen och Posthusplatsen strax 

bakom Malmö Centralstation.51 1997 utlystes en internationell arkitekturtävling vilken vanns av 

schweiziska arkitekterna Diener & Diener Architekten som genom sina ritningar av Orkanen skulle 

bidra till utbyggnaden av högskoleområdet. Fasaden var först tänkt att utföras i koppar med obrutna 

fönsterband, men byttes ut mot råglas med räfflad baksida och stora fönsterglas. Detta resulterade i 

att glasfasaden fick en karaktäristisk veckning där det skapas ljusreflektioner som färgmässigt 

skiftar i grönt och rosa.52  

Fasaden är dekorerad med orden ”kunskap” och ”frihet” på flera olika språk, ett antal olika 

ord på svenska så som ”lyssna tänka tala”, ”integritet självkänsla stolthet” och ”broderskap 

systerskap medmänsklighet”, och citat hämtat från poeten Hjalmar Gullbergs dikt ”Bara de riktiga 

orden” och artisten Timbuktus sång ”Ett brev”, som båda har koppling till Malmö.  

Byggnaden Orkanen drar verkligen nytta av sitt läge där den stolt breder ut sig längs med 

kajen och öppnar upp sig mot staden. I fasadens stora glaspartier speglas både himmel, hav och 

omkringliggande byggnationer. Byggnaden har som Reepalu såg i sin vision blivit det första man 

ser när man kliver ut från Centralstationens glashall och har dessutom blivit en symbol både för 

Malmö högskola och stadens omvandling till kunskapsstad.  

 

3.2.2 Öresundsbron 
 
Öresundsbron börjades bygga år 1995 och stod klar för att tas i bruk år 2000 vilket firades med stor 

invigning. Diskussioner och planer på en fast förbindelse över sundet hade då funnits i över ett 

sekel. Först 1991 kunde avtal skrivas under av svenska och danska regeringen för att påbörja arbetet 

                                                   
49 Lennart Stenkvist, Malmö Live. Inblickar & utblickar, Roos & Tegner, Malmö 2015. sid. 19–20. 
50 För mer info om verksamheten i byggnaderna se Malmö Högskolas hemsida, https://www.mah.se/Om-Malmo-

hogskola/Kartor/. 
51 ”Om Orkanen” tillgänglig: http://www.mah.se/orkanen (hämtad 2016-12-07). 
52 Diener & Diener Architekten, Arkitektur 2005:5 sid. 12–13. 

https://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Kartor/
https://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Kartor/
http://www.mah.se/orkanen
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och 1993 utsågs den danske arkitekten George Rotne som vinnare i arkitekturtävlingen för 

gestaltning av bron.53  

Hela förbindelsen omfattar en brodel, konstgjorda ön Pepparholm och en tunnel vid namn 

Drogdentunneln, som tillsammans är ca 16km lång. Bron är uppdelad i tre delar varav största delen 

är på svenska sidan. Högbron på ca 1km är i öster ansluten till Lernacken söder om Malmö och i 

väster är bron ansluten till Pepparholm, till det en ca 3km lång tillfartsbro på vardera sida. I väster 

ansluter Drogdentunneln med danska fastlandet och kommer upp på Amager vid Kastrup Flygplats. 

Förbindelsen är endast avsedd för tåg, bil och busstrafik, där det på brodelen är uppdelat i två plan 

med motorväg på övre plan och järnväg på undre.54 

Högbron är en snedkabelbro55 med fyra ca 200m höga pylonerna, två på vardera sida om 

brobanan. Från pylonerna spänner stålkablarna snett ner, i ett symmetriskt så kallat harpmönster, 

och ger stöd till brobanan samt gör det 490m fria spannet över Flintrännan möjligt. Undre plan 

binds samman med övre plan med ett stålfackverk likt ett zik zak-mönster som följer med hela 

brodelen.56  

Öresundsbrons huvudsakliga funktion är att det är en förbindelse med den primära uppgiften 

att just förbinda en punkt med en annan. Likt andra broar så finns det också en symbolik i 

Öresundsbron. Bron symboliserar en öppenhet och förening mellan två länder och en gemenskap 

över gränserna. Bron har blivit en symbol för Öresundsregionen, och öppnat upp för en regional 

enhet med delvis gemensam arbetsmarknad och ekonomi. På Öresundsbrons hemsida under 

rubriken ”Uppdrag, vision och Affärsidé” har de formulerat det så här: ”Vår affärsidé är att 

Öresundsbron dagligen ska bygga nya broar – ekonomiskt, kulturellt och mentalt.”57 Från ett 

svenskt perspektiv har bron även inneburit en symbolisk närhet till kontinenten och världen. 

Bron med dess pyloner blir på avstånd inte så imponerande och mäktig som man tänker att 

den ska vara. Bärkablarna som upplevs som tunna och enkla smälter in i himmel och hav, och bron 

tecknar en tunn, liten båge som sedan försvinner ner i tunneln. På nära håll, framförallt stående vid 

brofästet vid Lernacken, känns högbron däremot mer imponerande och väldigt bastant med sina 

stora, breda pelare av betong som stöttar upp bron.  

 

 

                                                   
53 Lena From, ”Turning Torso – och sedan?” Arkitektur 2007:4 sid. 19. 
54 Lena From, ”Turning Torso – och sedan?” Arkitektur 2007:4 sid. 19; Olof Hultin, ”Bro till himmelen?” Arkitektur 

2000:2 sid. 4. 
55 Mer om snedkabelbroar se: Nationalencyklopedin, Hängbroar och snedkabelbroar. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bro/brotyper/hängbroar-och-snedkabelbroar (hämtad 2016-12-13). 
56 Olof Hultin, ”Störst, längst men lite torftig”, 2000-06-30, Sydsvenska Dagbladet (SDS); Olof Hultin, ”Bro till 

himmelen?” Arkitektur 2000:2 sid. 4. 
57 Tillgänglig: https://www.oresundsbron.com/sv/info/uppdrag-vision-och-affarside (hämtad 2016-12-07). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bro/brotyper/hängbroar-och-snedkabelbroar
https://www.oresundsbron.com/sv/info/uppdrag-vision-och-affarside
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3.2.3 Turning Torso 
 
Turning Torso är belägen i Västra Hamnen där första spadtagen för grävningen av grunden började 

i februari 2001 mitt under pågående bomässan Bo01. Byggnaden är ritad och konstruerad av 

arkitekten Santiago Calatrava, ägs av HSB Malmö som också var byggherre, och blev färdig för 

invigning i augusti 2005.  

Visionen för byggnaden grundar sig i skulpturen ”Twisting Torso” av Santiago Calatrava som 

föreställer en människa som vrider sig. Dåvarande chef för HSB Malmö, Johnny Örbäck, såg 

skulpturen i en broschyr som presenterade Calatrava i samband med hans medverkade i 

arkitekturtävlingen för Öresundsbron. Örbäck fick då idén om att bygga Turning Torso utifrån 

skulpturen. Han reste till Zürich för att träffa Calatrava och lät honom rita bostadshuset utifrån idén 

om en vriden huskropp i kuber.58  

Byggnaden är totalt 190m hög och uppbyggt av 9 kuber med 5 våningar i varje kub. Varje 

våningsplan är utformat som en tårtbit med en rektangulärformad del kring den centrala kärnan och 

ihop med det en triangulär del. Varje plan är vridet ca 1,6 grader vilket gör att hela konstruktionen 

vrider sig ett kvarts varv på väg upp. Byggnaden är uppbyggd av materialen stål, aluminium och 

glas, bärs delvis upp av ett utvändigt stålverk och har en vitmålad fasad.59  

Turning Torso är främst avsedd för bostäder men innehåller även ett antal konferens- och 

kontorslokaler. Funktionen hamnar dock lätt i skymundan för den iögonfallande, spektakulära 

formen. Byggnaden är ett konstverk och kom snabbt att bli ett landmärke för Malmö och 

Öresundsregionen. Turning Torso används ofta som dragplåster i platsmarknadsföring av Malmö 

stad, då byggnaden har satt Malmö på världskartan som ett av Europas högsta bostadshus. 

Den långsmala byggnadskroppen sträcker sig högt över marken och blir en stor kontrast till de 

omkringliggande betydligt lägre bostadshusen i Västra hamnen. Stående vid Torsons fot med 

blicken uppåt skapar en lätt svindlande känsla och en uppfattning av att byggnaden sträcker sig 

ända upp till himlen. Även på långt avstånd, från Danmark, på Öresundsbron och norröver längs 

med skånska kusten syns byggnaden tydligt. Turning Torso som med sin vita fasad lyser vackert 

mot den blåa himmeln på en solig dag står med stolt hållning och visar upp sig för världen. 

Byggnadens vridning ger en känsla av att Torson försöker titta sig själv över axeln för att blicka ut 

över Öresund och Malmö stad.  

 

 

 

                                                   
58 ”Från skulptur till vision till verklighet”, 2015-04-20, tillgänglig: http://www.turningtorso.se/ (hämtad 2016-12-07). 
59 ”Konstruktionen”, 2015-04-20, tillgänglig: http://www.turningtorso.se/ (hämtad 2017-01-06). 

http://www.turningtorso.se/
http://www.turningtorso.se/


21 
 

3.2.4 Malmö Arena 
 
Malmö Arena är en så kallad multiarena belägen i Hyllie som började byggas i januari 2007 och 

blev klar i november 2008. Finansiär och byggherre för arenan är Percy Nilsson genom Parkfast AB 

som tillsammans med Malmö Stad och arkitekterna MM Matsson Konsult AB och Wingårdh 

Arkitektkontor AB samarbetat för att skapa en arena främst avsedd för att vara Malmö Redhawks 

hemmaarena men som kan användas till flera olika evenemang inom sport, musik och kongress.60  

I den kommunala översiktsplanen från 1960-talet markerades fälten kring vattentornet i Hyllie 

som en framtida centrumbildning. På grund av avindustrialisering och ekonomisk kris sattes 

planerna på paus och det tog flera decennier innan någon gav sig på att börja skissa på den nya 

stadsdelen. Den första med att genomföra sina planer var Percy Nilsson som länge hade drömt om 

en ny arena och hade storslagna planer för hela Hyllie.61  

Arenabyggnaden består av en oval, utåt lutande del (likt en hatt) som interiört följer läkarna 

och övergår i ett stålverk som bär upp taket. Kring ”hatten” löper en arkad, med en höjd på 10 

meter, som utgörs av en inre del runtom ”arena-hallen” och en yttre del med pelargång som mot 

stationstorget utvecklas till en loggia som markerar huvudentrén. Fasaden är av stålplåt som målats 

i en så kallad ”kameleontlack” som får den kopparfärgade byggnaden att i vissa vinklar skifta i kall 

blå färg.62 Exteriört är arenan inte så spektakulär och har där med inte blivit en logotypbyggnad 

eller en symbol för staden. Stor kraft har istället lagts på insidan där händelserna står i fokus. 

Arenans interiör kan lätt anpassas, ändra karaktär och skapa olika stämningar beroende på 

arrangemang.63  

Att bygga en modern idrottsarena eller multiarena som kan stå som värd för nationella och 

internationella evenemang av alla slag ses som ett framgångsrecept för en positiv stadsutveckling. 

Detta ger uppmärksamhet och drar till sig investerare och turister vilket ger inkomster till staden. 

Dessutom skapas en självkänsla och gemenskap samt placerar staden på kartan. Arenan med dess 

evenemang används ofta i platsmarknadsföring som en attraktion vilket tillsammans med den så 

kallade arenastaden presenteras som en total upplevelse bärande av förväntningar. Arenan får på så 

vis både ett materiellt värde samt ett symboliskt värde i fråga om image, status och prestige. 64  

Som ovan nämns så är arenan inte så imponerande exteriört, inget som drar till sig blicken. 

Byggnaden hamnar lätt i skuggan för det intilliggande glänsande Emporia, vilket kanske bara är en 

fördel för området. Två stora spektakulära byggnader precis bredvid varandra hade troligtvis blivit 

                                                   
60 Mats Matsson, Hannu Helkiö och Gert Wingårdh, Arkitektur 2009:2 sid. 24–25. 
61 Lars Åberg, ”Guld och gröna skogar”, Arkitektur 2012:8 sid 23. 
62 Mats Matsson, Hannu Helkiö och Gert Wingårdh, Arkitektur 2009:2 sid. 24–25.  
63 Dan Hallemar ”En trollerilåda av möjligheter”, Arkitektur 2009:2 sid. 31.  
64 Karin Book, ”Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling”, Inne och 

Ute i Malmö, Ebba Lisberg Jensen och Pernilla Ouis (red.) Malmö Högskola 2008. sid. 183–196. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Wing%C3%A5rdhs_arkitektkontor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Wing%C3%A5rdhs_arkitektkontor
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för mycket. Arenan har istället fått en blygsam, tyst fasad som interiört förvandlas till ett fantastiskt 

utrymme för nöje, kultur och idrott.  

 

3.2.5 Citytunneln 
 
Citytunneln började byggas 2005 och var klar och kunde öppnas för trafik i december 2010. Redan 

1991 togs första principbesluten om att bygga en tunnel, som en förlängning av och en förutsättning 

för den (då) kommande Öresundsbron. 1995 gjordes första utredningen om möjligheten att bygga 

och 1997 sa Riksdagen ja till Citytunneln.  

Förbindelsen som totalt är 17km lång, varav 6km tunnel under Malmö, har totalt tre stationer. 

Malmö Centralstation byggdes om för att bli genomfartsstation istället för tidigare så kallad 

säckstation med spår åt ett håll. En ny tillbyggnad, Glashallen, byggdes här som nedgång till spåren 

under markplan. Vid Triangeln byggdes en helt ny station med uppgång åt två håll. Norra 

uppgången belägen vid triangeln köpcentrum och södra uppgången med närhet till 

Möllevångstorget och Universitetssjukhuset. Hyllie station, beläget i Hyllievång, är sista stop innan 

bron och Danmark, och då även första stopp i Malmö.  

Station Triangeln utmärker sig mest i sitt formspråk och där med den som kommer 

undersökas. Stationen med sina två uppgångar är ritat av arkitekterna Sweco Architects AB, Malmö 

och KHR AS arkitekter, Köpenhamn. Båda uppgångarna har samma konstruktionsprincip med ett 

”structural-glazing-system” men är geometriskt olika på grund av placeringen i staden och 

förhållandet till tunneln men består båda materiellt av stål och glas. Som arkitekten själv beskriver 

det i tidskriften Arkitektur (2011:6) karaktäriseras stationen Tringeln av ”vår nordiska förkärlek till 

en enkel, opretentiös och funktionell arkitektur.”65 Arkitekten fortsätter med att poängtera att det för 

dem var viktigt att ”forma en arkitektur som blir tydlig i den urbana kontexten och som tydligt 

indikerar att under markytan händer det något.”66 Vilket de har lyckats med då den rundade formen, 

helt täckt av glas, verkligen sticker ut bland omkringliggande stadsmiljö. På kvällen lyser 

uppgångarna starkt vilket är bra i orienteringssyfte och som tillsammans med det transparanta glaset 

ger en trygg, öppen känsla. Både på dag och natt följer ljuset med ner under jord och den öppna 

känslan fortsätter hela vägen ner till stationsplan, där man på vägen möts av en enkel interiör och 

subtila inslag av konst.  

Citytunneln blir som förlängning av bron också en del av infrastrukturen och signalerar 

vardagspuls och pendling. Tunneln har även blivit ett utrymme för konst, där enkla 

ljusinstallationer, filmer och designverk blivit en del av tunneln och något att vila ögonen vid i 

                                                   
65 Nille Juul-Sörensen och Lars Lindahl, Arkitektur 2011:6 sid. 75. 
66 Ibid., sid. 75. 
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väntan på tåget. Citytunneln har underlättat för pendlandet både till och från Danmark och andra 

orter i Skåne, men även fört ett tidigare avlägset område som Triangeln närmre centrum och 

underlättat framkomligheten inom staden där tåg har blivit ett alternativ till buss. 

 

3.2.6 Emporia 
 
Emporia är ett köpcentrum beläget i Hyllie som började byggas 2009 och stod klart 2012. Arkitekt 

är Gert Wingårdh och Joakim Lyth för Wingårdh Arkitekturkontor AB och byggherre är Sten & 

Ström. Emporia är en del av visionen om Hyllie som ny stadsdel och arenastad, där köpcentrumet 

först planerades att vara förenat med arenan, vilket inte fullföljdes. Tanken med Emporia var att 

göra shoppingen till en spännande upplevelse och ge kunderna inspiration i en internationell 

atmosfär.6768  

Byggnaden, bestående av 3 våningsplan samt tillhörande grön park på taket, rymmer ca 200 

butiker, allt från stora internationella klädkedjor till mindre butiker med exklusiva varumärken, ett 

20-tal olika restauranger och caféer, dagligvaruhandel, apotek samt ett antal kontorslokaler. Entrén 

mot stationstorget har fått namnet Bärnstensentrén och har kommit att bli bilden av Emporia. På 

andra sidan mot bilparkeringen lyser ”Havsentrén” i klar blå färg. De har båda en inbuktning av 

dubbelkrökt glas vilket tydligt markerar en entré i den förövrigt rätvinkliga fasaden. Ljuset och 

himlen tillåts här reflekteras i glaset och blir en del av fasaden. Här finns inga reklamskyltar eller 

butiksskyltar, som ofta kan ses på andra köpcentrum. Arkitekten Gert Wingårdh säger själv att han 

har inspirerats av Pantheon med dess spektakulära kupol och ljusinsläpp för skapandet av 

entréerna.6970 Interiört är handelsdelen organiserad i gator formade som en åtta, där varje 

våningsplan har sin egna prägel. Detta bryts av med vertikala förbindelser (torg) av trappor och 

rulltrappor mellan våningsplanen som har olika färgstarka teman,71 bärnstenstorget (orange), 

blomtorget (grönt), havstorget (blått), röda torget, rosa torget, indigotorget och restaurangtorget.72  

Emporia är ett konstverk som utmärker sig både i storlek och i dess spektakulära form vilket 

bidragit till att byggnaden har blivit en symbol för Hyllie och signalerar kommersialism och 

exklusivitet. Emporia är dessutom miljöcertifierat enligt BREEAM73 och har tagit ett helhetsgrepp 

på miljö och hållbarhetsfrågor.74 Som del av det har stor vikt lagts på taket där en närhet till naturen 

                                                   
67 Gert Wingårdh, Johan Eklind och Joakim Lyth, Arkitektur 2012:8 sid. 39. 
68 ”Emporia – Steen & Ström”, tillgänglig: http://www.hyllie.com/projekt/emporia-(handel).aspx?tag=Handel (hämtad 

2017-01-12). 
69 Helena Mattsson ”Motsägelsefullt Handelsmecka”, Arkitektur 2012:8 sid. 29–30. 
70 Gert Wingårdh, Johan Eklind och Joakim Lyth, Arkitektur 2012:8 sid. 39. 
71 Ibid., sid. 39. 
72 Mer om Emporias planlösning och bilder se Arkitektur 2012:8 sid. 31–35. 
73 För mer info om BREEAM se http://www.breeam.com/ (hämtad 2016-12-15). 
74 ”Emporia – Steen & Ström”, tillgänglig: http://www.hyllie.com/projekt/emporia-(handel).aspx?tag=Handel (hämtad 

2017-01-06). 

http://www.hyllie.com/projekt/emporia-(handel).aspx?tag=Handel
http://www.breeam.com/
http://www.hyllie.com/projekt/emporia-(handel).aspx?tag=Handel
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och grönska finns. Takparken är projektets mest unika del och är tänkt som en plats för paus och 

avkoppling eller som utkiksplats över staden.75  

Emporia har blivit ett välbesökt shoppingcentrum, inte bara av malmöbor utan människor från 

hela Skåne och även Danmark tar sig dit för att shoppa. Detta har haft stor betydelse för staden och 

genom marknadsföring lockas besökarna till Emporia genom att presentera det som en total 

upplevelse där enkla ärenden blir till en heldag av äventyr.76 En förutsättning för detta är självklart 

närheten till trafikförbindelser. Hyllie omges av stora trafikleder och i direkt anslutning till Emporia 

finns ett stort parkeringshus och stort antal parkeringsplatser utomhus. Här finns också en närhet till 

bussförbindelser så väl som till citytunnelns tågstation Hyllie. 

 

3.2.7 Gemensamma drag 
 
Namngivning av epoker och inriktningar i konsten har historiskt generellt skett i efterhand och där 

med är det svårt att ge perioden 1994 till 2014 en given stil eller ett namn. Trots det går det ändå att 

se gemensamma drag och återkommande tendenser i denna periods arkitektur.  

I diskussion av formspråk och stil har det genom historien alltid funnits en duell mellan 

framåt och tillbakablickande vilket även går att se i vår nutid. Ett framåtblickande abstrakt 

formspråk med rena ytor, stora linjer och mycket glas är gemensamt för offentliga byggnader, 

medan ett viss tillbakablickande och nyfunkis kan ses i byggandet av nya bostadshus.77 Genom 

arkitekturhistorien har även en diskussion om avvägning mellan tekniskt och konstnärligt funnits. I 

vissa länder och tider har arkitekturutbildning varit konstnärlig och i andra teknisk. Det som är mest 

eftersträvansvärt är att kombinera teknik och konst (alt. funktion och form), men arkitekter ses ofta 

behöva välja mellan att ha en spektakulär design eller fokusera på funktionen. Arkitekter som 

skapar byggnader med spektakulär design har framförallt varit dominerande under de senaste två 

decennierna.78  

Enkelt men uttrycksfullt, så skulle jag sammanfattande beskriva de utvalda arkitektoniska 

projekten i denna uppsats. Det går att se ett genomgående framåtblickande abstrakt formspråk där 

det är stora, rena ytor och glas som framförallt pryder byggnadernas fasader. Andra material som 

kan ses vara typiskt för perioden är stål, betong, plåt och aluminium. Byggnadsverken är alla ritade 

av arkitekter och har där med ett konstnärligt och estetiskt värde, men är även skapade utifrån 

människans sociala behov och har en funktion. Det funktionella ses däremot till viss del hamna i 

                                                   
75 Gert Wingårdh, Johan Eklind och Joakim Lyth, Arkitektur 2012:8 sid. 39. 
76 Lars Åberg, ”Guld och gröna skogar”, Arkitektur 2012:8 sid 25. 
77 Nyström, Arkitektur för livet, sid. 92. 
78 Mårten Belin, ”Bara design räcker inte”, 2008-01-28, Sydsvenska Dagbladet (SDS), tillgänglig: 

http://www.sydsvenskan.se/2008-01-28/bara-design-racker-inte (hämtad 2016-12-08). 

http://www.sydsvenskan.se/2008-01-28/bara-design-racker-inte
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skuggan i flertalet av dessa byggnadsverk, i fördel för den överglänsande spektakulära designen. 

Mottot för arkitekturen under denna period måste ha varit att saker ska göras stort. Turning Torso är 

Sveriges högsta bostadshus, Emporia Skandinaviens (då) största köpcentrum och Öresundsbron 

Sveriges längsta snedkabelbro. Arkitektur är en konstform och kräver sin profession men det går 

ibland till sin överdrift. Det blir som en tävling i vem som kan spänna sina arkitekturmuskler mest 

och bygga den största och mest utstickande byggnaden. Malmö Arena blir här ett undantag då den 

exteriört inte är en spektakulär, häpnadsväckande byggnad, utan fokus där har lagts på funktionen 

och hur det interiört kan anpassas efter arrangemang.  

 

3.2.8 Arkitekturens roll i staden 
 
Karin Book skriver i sin essä i Inne & Ute i Malmö om platsmarknadsföring av städer och pekar på 

fyra strategier som används i syfte att sätta staden på kartan; image, attraktioner, infrastruktur och 

människor, som alla handlar om att skapa en fördelaktig och positiv image. Detta åstadkoms genom 

att staden satsar på olika typer av attraktioner, exempelvis så kallade ”flaggskepp” vilket menas 

med spektakulära byggnader och byggnadsverk. Syftet är att det iögonfallande yttre ska fungera 

som pådrivning av stadens utveckling och locka till sig uppmärksamhet, investerare och besökare.79  

Under uppsatsens avgränsade period har stort fokus lagts vid att locka människor till nya 

landmärken och mötesplatser som betonas av upplevelser och spektakulär design. Det är däremot 

inte säkert att alla ställen avsedda att locka till sig människor tillsammans skapar en bra helhet som 

stad. Här är arkitektens roll viktig, tillsammans med stadsplanerare, att kunna hitta en bra balans 

mellan funktion och design för att få en hållbar helhet. De uppseendeväckande byggnationerna bör 

länkas samman med hänsyn till stadsrum och helheten.80 I Malmö har denna typ av arkitektur 

spridits ut över staden och (enligt min mening) lyckats skapa en bra balans i förhållande till tidigare 

bebyggelse, där offentliga byggnader blandats med bostadsbebyggelse. Stadsbyggandet pågår dock 

ständigt och än finns det planer på att bygga fler häpnadsväckande byggnader och bygga ut Malmö 

som stad. Hyllie och Västra hamnen är idag fortfarande pågående projekt, två stadsdelar som 1994, 

där uppsatsens avgränsade period börjar, bara var planer på ett framtida, nytt Malmö.  

I visionen för Malmös stadsomvandling från industristad till kunskapsstad har ny arkitektur 

och utvecklingen av stadsmiljön haft en viktig roll. I Översiktsplan för Malmö 2000 kan läsas att 

sekelskiftets Malmö låter tala om sig själv med flertalet spektakulära händelser som drar till sig 

intresset från omvärldens och visar på de nya möjligheter som skapas i staden. Det går även att läsa 

                                                   
79 Karin Book, ”Strategier i framkant eller bara en vit elefant? Idrott, urban marknadsföring och utveckling”, Inne & Ute 

i Malmö, Ebba Lisberg Jensen och Pernilla Ouis (red.) Malmö Högskola 2008. sid. 185–186. 
80 Mårten Belin, ”Bara design räcker inte”, 2008-01-28, Sydsvenska Dagbladet (SDS), tillgänglig: 

http://www.sydsvenskan.se/2008-01-28/bara-design-racker-inte (hämtad 2016-12-08). 

http://www.sydsvenskan.se/2008-01-28/bara-design-racker-inte
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att betydande nybyggnationer planeras i den nära framtiden samtidigt som det poängteras hur 

viktigt bevarandet av befintliga bebyggelsen är då den utgör stommen för en stor del av det framtida 

Malmö. Ny och gammal bebyggelse och stadsmiljöer måste kontinuerligt anpassas efter nya krav 

och skiftande förutsättningar men det är även viktigt att bibehålla Malmös identitet genom bevaring 

av stadens struktur och karaktärsdrag.81  

Varje plats är unik och har sina speciella naturförutsättningar, sin historia och ett socialt och 

kulturellt sammanhang. Detta ger platsen sin identitet och själ vilket smittar av sig på människorna 

som bor och arbetar där. Arkitekturen utgör den faktiska staden, bygger om platsen och formas av 

och för stadens identitet. Byggnadsverk som hamnar rätt och förstärker platsens karaktär blir ofta 

omtyckta och uppskattade av invånare och besökare och blir med tiden en del av platsens identitet.82  

Arkitektur används i identitetskonstruktion för att förmedla föreställningen om en ideal stad 

samt berättar om stadens förutsättningar och självbild. Kockumskranen var Malmös starkaste 

identitetsmarkör på 1900-talet och hade stort symbolvärde för staden. Kranen förmedlade bilden av 

en framgångsrik arbetar- och industristad, en identitet som var mer tilltalande och som dolde 

nergång och arbetslöshet som egentligen rådde. Kranen var en viktig symbol för Malmö och har 

varit svår att sudda ut. Då kranen 2002 såldes och flyttades till Sydkorea försvann symbolen fysiskt 

från staden men minnena lever kvar som en del av Malmös historia och har dessutom blivit en del 

av Malmö högskolas logotyp.83  

I översiktsplanen för Malmö 2000 fanns tänkta nya identitetsmarkörer med som ett sätt att 

ändra stadens bild och motverka dåliga berättelser om ekonomisk kris, arbetslöshet, segregation och 

utanförskap, samt för att ändra Malmös identitet. Uppsatsens utvalda arkitektoniska projekt, Malmö 

högskola, Öresundsbron, Turning Torso, Malmö Arena, Citytunneln och Emporia var alla en del av 

denna vision. Det började som idéer som blev projekt som till slut blev färdiga byggnader, vilka 

idag har blivit en del av den faktiska staden och stadens identitet. Det är byggnadsverk som blivit 

symboler och landmärken för Öresundsregionen och Malmö, samt blivit en del av nya stadsdelar 

och mötesplatser som dagligen är besökta av turister, ny och befintlig befolkning, arbetare och 

besökare. Ny arkitektur har gjort Malmö mer attraktivt, levande och hjälpt staden mot en ljusare 

framtid. Men jag tror att likt Kockumskranen så överglänser och skymmer arkitekturen och stadens 

verksamma framgång de problem som Malmö har än idag med segregation och utanförskap, 

kriminalitet och våld. 

 

                                                   
81 Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö stadsbyggnadskontor, 2001. sid. 40–44, tillgänglig: 

http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678ec/1383646983020/2sid37-57.pdf (hämtad 2016-12-27). 
82 Nyström, Arkitektur för livet, sid. 100–103. 
83 Widmark, Föreställningar om den urbana världen, sid. 13–14. 

http://malmo.se/download/18.29aeafd91411614c89678ec/1383646983020/2sid37-57.pdf
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3.3 Mottagandet i dagspress respektive fackpress 

Undersökningens sista del innefattar en diskursanalys av ett antal artiklar från dagspress respektive 

fackpress för att se på vilket sätt de arkitektoniska projekten har tagits emot och skrivits om som en 

del av Malmös stadsomvandling. Det kommer inte ske en närläsning av varje artikel då syftet är att 

se på övergripande tendenser, gemensamma drag och hur artiklarna skiljer sig från varandra. 

Dessutom kommer den gemensamma hållningen som genomsyrar tidning respektive tidskrift att 

undersökas för att se skillnader och likheter mellan dagspress och fackpress. Jag kommer även se på 

vem som är skribenten, dess bakgrund samt om detta går att utläsa i dess val av ord och åsikter. 

Fokus ligger vid att finna tidstypiska begrepp och värdeord, hur skribenten uttrycker sig med 

liknelser och symbolik, och hur tonen är i texten, om det framgår en kritik, skepticism eller lovord. 

Detta kommer exemplifieras och förtydligas i ett antal citat från artiklarna. Analysen utgår från ett 

urval av artiklar, en från dagspress och en från fackpress för varje byggnadsverk, där 

publiceringsdatum ligger nära i tid med när byggnaden var färdigställd eller strax innan, detta för att 

få en samtida syn och åsikt om projektet.  

 

3.3.1 Sydsvenska Dagbladet och Arkitektur 
 
I Sverige finns det begränsade publiceringsmöjligheter för enbart bevakning av det arkitektoniska 

området. Delvis på grund av de få tidskrifterna med inriktning på arkitektur, men även på grund av 

den konjunkturkänsliga byggnadsbranschen som periodvis resulterar i en viss stiltje, vilket innebär 

att skribenter och journalister i perioder saknar nya intressanta projekt att diskutera. Detta påverkar 

starkt arkitekturens ställning i framförallt dagspress där graden av nyhetsintresse är primär. Det är 

där med de mest spektakulära och kontroversiella arkitekturprojekten som ofta får störst genomslag 

i pressen.84 Uppsatsen utvalda arkitektoniska projekten kan alla räknas som spektakulära, exklusiva 

och som fått mycket uppmärksamhet i media. Där med var det inte direkt svårt att hitta artiklar från 

varken dagspress eller fackpress som skrivit om projekten.  

Utvalda tidningen för dagspress, Sydsvenska Dagbladet (SDS), är Skånes största och mest 

lästa tidning men har ytterst lite utrymme för arkitekturartiklar. Det är en dagstidning och som ovan 

nämnt så är graden av nyhetsintresse grundläggande för vad som skrivs om och publiceras. Då de 

utvalda arkitektoniska projekten alla har haft en stor betydelse för Malmö och regionen har jag sett 

att de trots allt fått relativt stor plats i tidningen. Artiklarna varierar i form med allt från 

nyhetsartikel till debatt, intervju och recension, och skribenterna är journalister, arkitektintresserade, 

arkitekter eller akademiker. Det finns en nyhetston i texterna och artiklarna baserar sig på 

                                                   
84 Anna Ingemark Milos, Stockholm stadsbibliotek och Moderna museet. En analys av arkitekturkritik i svensk press, 

Lunds Universitet 2010. sid. 13–14. 
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grundläggande fakta, intervjuer och till viss del egna upplevelser. Utrymmet för bilder är extremt 

litet där varje artikel endast har 1–2 bilder i svart eller färg och hela artikel tar upp max en sida. 

Tidningen riktar sig till gemene man vilket innebär att människor med alla typer av utbildning, 

bakgrund och förutsättningar läser artiklarna. Språket är där med lättförståeligt och innehåller 

referenser och termer som de flesta har en förståelse för.  

Utvald tidskrift för fackpress är Arkitektur, Sveriges äldsta arkitekturtidskift och den enda 

svenska tidskiften som djupgående granskar och analyserar arkitektur och samhällsbyggnad.85 Det 

är en specialtidskrift om arkitektur som tar upp aktuella projekt som diskuteras och analyseras i 

form av artiklar och recensioner. Artiklarna uppvisar en professionell faktagrund (vilket tydligt ses i 

skribenternas texter) som baseras på grundläggande fakta, djupgående information om arkitekt, 

byggherre och andra medarbetare, egna upplevelser och åsikter men också på arkitektens egna 

beskrivningar av projekt och byggnadsverk. Här finns ett stort utrymme för illustrationer, ritningar 

och fotografier vilket tar upp minst lika mycket plats som texten, om inte mer. Både skribenter och 

tänkta läsare kommer framförallt från den egna yrkeskåren, har utbildning inom arkitektur eller ett 

intresse för ämnet. Detta innebär att läsarna har en förförståelse för termer och referenser samt de 

erfarenheter som ofta delges i texten.86 

I sökandet efter lämpliga artiklar går det utläsa att ett antal skribenter återkommer så väl i 

Sydsvenska Dagbladet som i Arkitektur, vilket kan bero på det begränsade utrymmet som arkitektur 

får i framförallt Sydsvenskan och de få personer som har utbildning eller expertis inom området. I 

Arkitektur är det ett begränsat antal utsedda skribenter som jobbar med tidskriften och som där med 

återkommer med artiklar om olika arkitektoniska projekt. I Sydsvenska Dagbladet varierar det mer 

gällande vem som är skribent för de olika artiklarna. Här varierar även formen mer beroende på 

vem som är skribent och vilket byggnadsverk det rör sig om. I Arkitektur är de utvalda artiklarna 

alla en kommentar på det pågående projektet eller färdigställt byggnadsverk, och har alla ungefär 

samma utformning.  

Redan här går det att se en stor skillnad mellan dagspress och fackpress, och där med blir det 

än mer intressant att undersöka de utvalda artiklarna för att finna tidstypiska begrepp, värdeord och 

symbolik, samt undersöka hur skribenten från respektive press uttrycker sig och hur tonen är i 

texten.  

 

 

 

                                                   
85 ”Om oss” tillgänglig: http://arkitektur.se/om-oss/ (hämtad 2016-12-15). 
86 Anna Ingemark Milos, Stockholm stadsbibliotek och Moderna museet. En analys av arkitekturkritik i svensk press, 

sid. 12. 

http://arkitektur.se/om-oss/
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3.3.2 Analys av artiklar 
 
Björn Magnusson Staaf, arkitekturhistoriker och arkeolog, skrev 1997-11-26 en artikel i 

Sydsvenska Dagbladet om högskolan som byggs på industrialismens grund. Här erhålls ett 

perspektiv från tiden innan högskolan invigs och verksamheten snart ska flytta in i redan 

existerande ombyggda lokaler i västra hamnen. Ett område som fortfarande talar om den tunga 

industrin, där Kockums verkstäder än finns kvar och där tunga långtradare och järnvägsvagnar 

ständigt kör. Magnusson Staaf menar på att detta knappast skapar en ljudnivå som är den mest 

optimala för föreläsningar, men understryker också att det som för tillfället stör mest är ”de 

rytmiska smällarna från byggnadsspåntningen”87 på tomten intill där platsen förbereds för 

högskolan. 

I artikeln nämns några av bidragen från arkitekturtävlingen för byggandet av nya högskolan. 

Det vinnande bidraget för vad som ska bli högskolans huvudbyggnad har i pressen beskrivits som 

”en grönskimrande jätte.”88 Magnusson Staaf skriver att denna mäktiga byggnad som ska sträcka 

sig längs med Hjälmarekajen är det mest iögonfallande i skissen, och fortsätter sedan med att säga 

att ”ett sådant massivt byggnadsblock kan föra tankarna till ett arkitekturspråk som vi trodde var 

passé och som vi lämnat bakom oss redan på 70-talet.”89 De andra bidragen säger han är mer ”barn 

av vår egen tids värderingar”90 där volymerna är betydligt mindre, och menar att ”man har velat 

skapa en arkitektur som står i radikal motsättning till den nuvarande industriella arkitekturen i 

området.”91 Det går här att se att Magnusson Staaf med sin bakgrund och utbildning är väl insatt i 

arkitekturtävlingen och dess bidrag, men har även bra koll på Malmös historia, då han menar att det 

är tveksamt att de andra bidragen skulle fungera i Malmös hamn. En miljö som är rå och brutal men 

vars byggnader har en ”massiv kraft som avspeglar industrialismens potens.”92 Högskolan kommer 

bokstavligt talat vila på industrialismens grund och Magnusson Staaf menar att det vore dumt att 

sudda ut spåren av industrihamn. Den bastanta högskolebyggnaden ritad av vinnande Diener & 

Dieners Architekten skulle enligt Magnusson Staaf ”vara en katastrof på många andra ställen i 

staden, men just i västra hamnen smälter den in perfekt.”93 Detta är ingen slump menar han, för i 

arkitektens programpresentation framgår det tydligt ”att de lagt sig vinn om att integrera högskolan 

i de komplexa historiska sammanhang som avspeglas i arkitekturen vid hamnen, där medeltida stad, 

industristad och högskola snart kommer mötas.”94  

                                                   
87 Björn Magnusson Staaf, ”Högskola byggd på industrialismens grund”, 1997-11-26, Sydsvenska Dagbladet (SDS). 
88 Ibid.  
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid.  
93 Ibid.  
94 Ibid.  
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Olof Hultin, som är arkitekt, har varit skribent för Arkitektur och har där skrivit artiklar med 

kommentarer på högskolebyggnaden Orkanen samt Öresundsbron. Han återkommer även i 

Sydsvenska Dagbladet med en artikel om Öresundsbron, där hans expertis troligtvis är en av 

anledningarna till varför han skrivit i dagspress. Hultin använder sig av ord, termer och referenser 

som tydligt visar på hans kunnighet inom arkitektur. 

I Hultins kommentar på högskolebyggnaden Orkanen i Arkitektur 2005:5 använder han sig 

nästan uteslutande av lovord men börjar med att uttrycka sin oro som uppstod efter att ha sett 

ritningarna där byggnadens fasad har en ärtgrön färg, vilket lett till att den i folkmun och pressen 

fått namnet ”Hulken”. Detta visar sig inte besannas utan exteriören visar sig istället som Hultin 

skriver vara ”förvandlad till ett spirituellt – ja, rent av mästerverk.”95 Han fortsätter med att beskriva 

den färdiga byggnaden enligt följande. ”Den väldiga fem våningar höga volymen skimrar, lyser, 

skiftar färg och löses upp i ständiga förändringar, allt efter hur ljuset vandrar på fasaderna.”96 Hultin 

menar på att det är skickligt och innovativt gjort och att det inte finns någon anledning att beklaga 

att den ursprungliga fasaden inte kom att utföras. När artikeln skrevs skulle bygganden just tas i 

bruk och därför poängterar Hultin att det är svårt att ge några synpunkter på hur byggnaden kommer 

fungera i praktiken. Han menar däremot att utan tvekan har Malmö fått en märkesbyggnad som talar 

om sig. Hultin uttrycker tydligt sin positiva ställning till den nya högskolebyggnaden och förstärker 

det med att avsluta artikeln på följande sätt. ”Från dess övre fönster mot väster ser man på avstånd 

hur det skandalomsusade bostadstornet Turning Torso håller på att färdigställas. Det är huset som 

politikerna – än en gång – tror skall placera Malmö på världskartan.”97 Hultins gissning är däremot 

”att det är högskolan som blir motorn och dragplåstret i Malmö långt efter det att Torson är 

glömd.”98 Det är här intressant att få ett perspektiv från 2005 då högskolebyggnaden precis blev 

färdigbygg. Hultin ger läsaren en inblick i förväntningar och realitet och uttrycker tydligt sina 

åsikter som troligtvis är starkt påverkade av sin samtid. 

 

I kontrast till Hultins lovord gällande högskolebyggnaden uttrycker han en övergripande negativ ton 

och kritik i hans artiklar om Öresundsbron, i Sydsvenska Dagbladet samt i Arkitektur. Hultins 

artikel i Sydsvenska Dagbladet från 2000-06-30 med titeln Störst längst men lite torftig uttrycker 

direkt hans åsikt om bron. Hultin börjar sedan med att ställa frågan ”Är Öresundsbron ett 

arkitektoniskt storverk?”99 En fråga som han menar kan ”verka helt malplacerad i en tid då 

                                                   
95 Olof Hultin, ”Glasarkitektur som skimrar”, Arkitektur 2005:5 sid. 25. 
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medierna jublar inför invigningen”100 men nog har frågan relevans anser Hultin, då det kallas för ett 

”historiskt ögonblick”101 och ofantliga 18 miljoner har investerats i vad som är ”landets största 

byggnadsprojekt.”102 Hultin menar att ”kräva hög konstnärlig halt i ett sådant företag är väl 

rimligt?”103  

Hultin fortsätter med att ställa frågan hur Öresundsbron står sig i jämförelse med världens 

broar. ”Ganska slätt, tyvärr”104 anser Hultin och menar att Öresundsbron ”imponerar genom sin 

storlek, men knappast genom sin skönhet.”105 Hultin menar att förbindelsens arkitektoniska 

höjdpunkt borde vara högbron men som trots sina väldiga dimensioner får ett ”futtig klimax”.106 

Han menar att de höga pylonerna är för korta för att ”skapa dynamik och storslagenhet i ’språnget’ 

över seglingsrännan.”107  

I arkitekt och entreprenörtävlingen för utformningen av bron år 1993 fanns flera bidrag som 

enligt Hultin hade bättre förslag och som hade kunnat göra bron roligare. Bland de deltagande fanns 

bland andra Santiago Calatrava som hade två tävlande förslag, som Hultin beskriver enligt följande. 

”Det ena var en elegant snedkabelbro med asymmetriskt anbringade kablar och lutande (!) pyloner. 

Det andra var en hisnande vacker bågbro med dubbla bågar som bar brobanan över Flintrännan.”108 

Dessa förslag valdes bort och vinnare blev istället den danske arkitekten Georg Rotne, vilket Hultin 

menar var synd. Bron blev inte det landmärke som det var tänkt att bli, vilket han menar beror på 

brons stora avsaknad av bra arkitektoniskt uttryck.  

Hultin uttrycker sig på samma sätt gällande brons arkitektoniska uttryck i hans artikel i 

Arkitektur 2000:2, samt går djupare in på förväntningar från ett Malmö- respektive 

Köpenhamnsperspektiv. Hultin menar att förväntningarna varit väldigt uppskruvade, framförallt i 

lilla Malmö, som har mycket att vinna på bron. Köpenhamn, som huvudstad, klarar sig däremot bra 

utan bron. Trots det menar Hultin att byggandet av bron ”startat en kapplöpning om lokaliseringen 

av förväntande godbitar.”109 Bron har gett den sammanhängande regionen en skjuts och lockat till 

etableringar och arbetskraft.  

Artikeln avslutas med ett stycke om Malmös framtid, som givetvis är omöjlig att förutse, men 

Hultin menar att med bro och högskola har staden skaffat sig en ”guldsits.”110 Han fortsätter med att 

säga att ”det är ingen järv gissning att tro att på lite sikt kommer tyngdpunkter att förflyttas i 
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regionen – både mentala och reella.”111 Den optimism som finns hos Socialdemokraterna och 

kommunalrådet Illmar Reepalu tycks dock vara en förbannelse då det finns tydlig mening i att man 

inte får misslyckas, skriver Hultin. Han understryker här också den verklighet som Malmö står i 

med stora sociala problem, som hela tiden finns som bakgrund till ”de glättiga 

framtidsvisionerna.”112  

 

Gunilla Svensson, arkitekt, har i Arkitektur 2005:8 skrivit en artikel om sina åsikter kring Turning 

Torso där hon framförallt ser på det arkitektoniska uttrycket och byggnadens konstruktion. Hon 

börjar med att göra en jämförelse med stadens tidigare symbol – Kockumskranen, som för ett 

decennium sedan dominerade Malmös silhuett. Staden bytte sedan industrier mot högskola och 

minnena om Kockum och industri- och varvsstaden raderades ut, skriver Svensson. Stadens nya 

landmärke har med sin spektakulära form snabbt blivit en symbol för Malmö. ”Att kunna bo femtio 

våningar upp i luften är det man ska tänka när man hör ordet Malmö”113 menar Svensson. Men som 

symbol ter sig Torson som ”ett tomt skal”114 och legitimerar sig med titeln endast på grund av dess 

egendomliga gestalt som i relation till annan bebyggelse är ett väldigt högt hus.  

Svensson går vidare med att skriva att ”när man ser Turning Torso med bilden av den 

ursprungliga skulpturen i huvudet inser man att det inte alltid går att byta skala och samtidigt 

behålla estetiken.”115 Upplevelsen blir att både nära och på distans ter sig Turning Torso som 

”klumpig och grov.”116 Svensson menar på att ”de utspända stagen”117 ser ut att hållas uppe av 

huset och inte tvärtom och påpekar att konstruktionsprincipen inte fungerar. Den negativa tonen och 

kritiken fortsätter när hon talar om hur Torson på urban nivå inte skapar några ”användbara eller 

spännande exteriöra rum, utan bryter snarare upp de stadsrum som nu håller på att skapas i denna 

del av Malmö.”118 I jämförelse med skyskraporna i New York vars bottenvåningar är en del av det 

offentliga och är öppet för alla att uppleva, är Torson stängd för allmänheten där bottenvåningen 

markerar en låst gräns. 

Svensson visar mot slutet av artikeln en aning mer uppskattande ton och skriver att ”det 

positiva är att Malmö fått uppmärksamhet, åtminstone på kort sikt.”119 Den gynnsamma 

inställningen framträder emellertid endast i jämförelse med Öresundsbron. Svensson skriver att om 

samma ”kraft, ambition och vilja till risktagande i stället funnits vid tillblivelsen av Öresundsbron 
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hade kanske Calatrava vunnit den tävlingen.”120 Svensson uttrycker här åsikter i likhet till Hultins 

och säger att ”bron erbjuder idag en tämligen ointressant siluett.”121 Hon hade önskat att Calatravas 

skicklighet som arkitekt och konstruktör hade utnyttjats till bron och kan bara ana vilken enastående 

symbol som hade kunnat skapas om ”denna gigantiska infrastrukturella satsning, med stor betydelse 

för hela sitt omland, hade fått en gestaltning som vunnit uppmärksamhet i hela världen.”122  

 

Mikael Bergstrand, som då var Malmökrönikör för Sydsvenska Dagbladet, skrev 2005-08-27 en 

artikel med titeln ”Torson – redan en metafor” som är skriven precis efter den stora invigningen av 

Turning Torso. En invigning med 2500 speciellt inbjudna gäster men där allmänheten fick nöja sig 

med att vara beskådare. ”Någon möjlighet att njuta av den magnifika utsikten från det vridna husets 

topp får inte heller gemene man”123 skriver Bergstrand och pekar på en paradox som ryms i detta 

höghöjdshus. ”Det är ett visionärt men mycket exklusivt bygge, som vänder sig till en exklusiv 

publik med fäbless för vinkällare och concierge, som kan bära tunga väskor åt en och lämna in 

tvätten på kemtvätt.”124 Samtidigt har Torson blivit stadens nya landmärke ”som alla ska förhålla 

sig till men som ändå signalerar avstånd med sin exklusivitet.”125 Genom sin extrema arkitektur har 

det skapat intresse även internationellt där ”Öresundsförbindelsen är nada i jämförelse.”126 Här tas 

Öresundsbron upp ännu en gång som ett misslyckat försök att få en stämpel som landmärke och 

internationell uppmärksamhet. Bergstrand fortsätter genom att även dra in Kockumskranen i detta 

och uttrycker sig enligt följande. ”För att inte tala om salig Kockumskranen, som väl i ärlighetens 

namn aldrig betydde någonting för någon utanför Malmö.”127 

Bergstrand understryker ändå att med exklusivitet och spektakulärt yttre kommer 

berömmelse, där ett mått på byggnadsverks genomslag är när dess namn nämns utan vidare 

förklaring. Ett annat mått är när namnet börjar dyka upp som metafor i bildspråk. Att byggnaden 

redan innan den är inflyttningsklar ger 50 000 träffar på Google menar Bergstrand säger en hel del 

om dess framtida möjlighet som sevärdhet. 

Bergstrand, som även är författare, har en viss sarkastiskt och humoristisk ton i sitt sätt att 

skriva i denna artikel. Under det vilar dock den samtida negativa andan som även Gunilla Svensson 

har i sin artikel. Detta negativa kommer delvis från det att Turning Torso har som Bergstrand 
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uttrycker det ”kostat ruggiga summor”.128 Det blir dessutom tydligt i artikeln att Bergstrand inte är 

arkitekt då han inte tar upp det arkitektoniska uttrycket utan lägger fokus på det mer allmänna 

nyhetsviktiga för att lämpa sig för den tänkta läsaren av Sydsvenska Dagbladet.  

 

Att hitta artiklar om Malmö Arena i Sydsvenska Dagbladet som lägger vikt vid det arkitektoniska 

var en utmaning. Desto fler artiklar fanns det skrivna av sportjournalister med fokus på framförallt 

hockey och Malmö Redhawks. Detta är inte konstigt då arenans exteriör inte är något spektakulärt 

rent arkitektoniskt och därför inte fått ta plats i dagspress. Arenans funktion och finansiär ses 

däremot vara mer intressant.  

Kent Jönsson skrev 2008-11-12 en artikel baserad på en intervju med Percy Nilsson, hjärnan 

bakom allt. Artikeln genomsyras av hockeyreferenser och det poängteras flertalet gånger att Nilsson 

själv stoppat in miljarder i bygget, mer exakt 570 miljoner från egen ficka. Lite beröm ges även till 

Gert Wingårdh, arkitekten som har ansvarat för arenans exteriör. Men snabbt vänder det igen när 

Jönsson skriver att Wingårdh inte sticker under stol med att Percy Nilsson har varit väldigt 

involverad i processen. ”En bra beställare är engagerad till hundra procent, Percy har varit 

engagerad till tvåhundra, säger Gert Wingårdh”.129 Percy instämmer och säger ”jag har varit med 

mina fingrar överallt och jag har gjort många grejor som inte arkitekterna tänkt på. Det handlar om 

många små detaljer.”130 I november 2008 stod arenan klar och med det en mycket nöjd Percy 

Nilsson. Internationellt sett fick arenan goda betyg, menar Percy. ”Sedan var hela Nöjes-Sverige här 

under invigningen och sa att arenan är number one i landet.”131  

Artikeln ger inte mycket insikt i Kent Jönssons sätt att skriva eller hur byggnaden mottagits 

rent arkitektoniskt. Däremot går det tydligt att utläsa att Percy Nilsson tycker högt om sig själv och 

gärna solar i glansen och tar till sig lovorden kring hans älskade arena. 

 

I Arkitektur 2009:2 går det att finna en artikel skriven av Dan Hallemar som lägger stor vikt vid 

arenans betydelse för staden samt en del kring det arkitektoniska uttrycket. Hallemar skriver att 

”Malmö arena är en drömfabrik. Både till sitt inre upplägg, gentemot publiken, men också i relation 

till staden och regionen.”132 Han menar att arenan ska vara ett landmärke när man åker över 

Öresundsbron, lika mycket som det ska vara det givna alternativet när stora artister och evenemang 

kommer till Sverige och Skandinavien. Hallemar betonar det som många andra också sagt, att 
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arenan inte är något spektakulärt exteriört utan krutet har istället lagts på insidan. Helt logiskt menar 

Hallemar ”eftersom det är evenemangen som skapar rubrikerna, inte byggnaden.”133 Hallemar 

formulerar det som att arenan är en ”trollerilåda av möjligheter”134, ”en inverterad Turning 

Torso”135 där ”magin ska återfinnas inuti.”136 

En sak som fått extra omsorg i arenan är foajéerna, något som vanlig arenapublik inte är van 

vid menar Hallemar. Här finns en öppenhet i form av en 9 m hög arkad som löper runt byggnaden 

vilket Hallemar menar är ”en av den här arenans främsta innovationer”137 och som gör att arenan får 

samma anda som konserthus och teater. Insidan är arenans styrka där interiören går att anpassas 

efter evenemang. Här finns även en täthet mellan publik och scen som Hallemar menar saknas i 

Globen, en jämförelse som är oundviklig. Malmö arena vinner även i viljan i att vara en del av 

staden. Men Hallemar visar ändå några frågetecken gällande hur stadsdelens framtida vardag 

kommer se ut och dess relation till arenan, där han kan se både bra och dåliga scenarion.  

 

Citytunnelns station vid Triangeln med sina speciellt utformade uppgångar har fått mycket 

uppmärksamhet i både dagspress och fackpress. Gunilla Svensson har i Arkitektur 2011:6 skrivit 

om sin upplevelse av stationen. ”Malmös södra centrum har fått två arkitektoniska tillägg, som 

egentligen är ett.”138 Triangelns två uppgångar har som Svensson uttrycker det ”en liten ’blob’ i 

norr och en större i söder”.139 ”Som oväntade glober utkastade i staden”140 utgör de ett landmärke i 

stadslandskapet och lyser upp i mörkret likt ”gigantiska lampor.”141 Svensson har en uppskattande 

inställning till uppgångarnas arkitektoniska uttryck och menar att detaljarbetet är imponerande, men 

tar ändå upp frågan varför man inte tagit ut svängarna ännu mer och använt ännu friare former.  

Stationens konstnärliga utsmyckningar kommenteras också i artikeln, där hon beskriver 

Gunilla Klingbergs verk som ”abstrakta symboler i mönster som för tankarna till en orientalisk 

matta. Det är starkt och lite oväntat. Ett konstnärligt grepp som tar tag i rummet och 

arkitekturen.”142 Mindre imponerad är Svensson av stationsnivån. 
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Med tanke på hur viktigt detta publika rum är för Malmö, och vilken potential det 

har med pelarraden, ytorna och dimensionerna hade man förväntat sig en mer 

hisnande upplevelse, förutom att allt är prydligt, ljust och rent.143 

 

Mest imponerande tycker Svensson är vad stationen gör för Malmö som stad. ”Malmö stad och alla 

medverkande aktörer har åstadkommit ett skickligt infrastrukturellt tillägg som har stor betydelse på 

lokal, regional och global nivå.”144  

 

Leo Gullberg, arkitekturskribent, skrev 2011-11-16 i Sydsvenska Dagbladet en artikel om 

Citytunneln efter att Malmö hade tagit hem årets Kasper Salin pris för stationen Triangeln. Gullberg 

kallar det för ”en ljuslykta som lockar i senhösten”145 och gör referenser till Buckminister Fullers 

kupolkonstruktioner och 60-talets ”blobbiga science-fictionlika framtidsoptimism”.146 Gullberg 

fortsätter med att säga att innanför ”den generösa öppningen”147 möts man inte av ett inbjudande 

offentligt rum. Arkitekturens uppgift ”är endast att föra besökarna vidare, nedför rulltrapporna 

genom grå betongestetik förbi ett och annat konstverk, fram till en lika grå perrong.”148 Gullberg 

gör en gissning och säger att kanske är ”den närmast överdrivna storskaligheten […] en medveten 

kontrast mot tågoperatörernas oförmåga att klara tidtabeller, service och underhåll?”149  

Danska arkitektkontoret KHR är också skaparna till den lika minimalistiska Metrostationerna 

i Köpenhamn, men Stockholms tunnelbana däremot är något helt annat enligt Gullberg. 

”Stockholms pärlband av tunnelbanestationer är allkonstverk där samarbete mellan SL:s eget 

arkitektkontor och konstnärerna återspeglas i nära nog alla detaljer”.150 När konsten, som på station 

Triangeln, ”istället sorteras in under en enprocentregel förvandlas den från en ledstjärna till en 

ursäkt för rationella och prosaiskt funktionella projekt”151 menar Gullberg.  

Som arkitekturskribent tar Gullberg fasta på citytunnelstationens arkitektur som helhet, 

använder sig av referenser och talar om arkitekturtävlingar samt regelverk som visar på hans 

kunnighet i ämnet men som en del av Sydsvenska Dagbladets läsare nog inte har en förståelse för. 

Detta är ett bra exempel på hur arkitektur och konst kan få ta plats i dagspress och så vis ge 

allmänheten en insikt i byggnadsverk som är en stor del av invånarnas vardag och ge kunskap om 

dess arkitektoniska uttryck. 
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Det spektakulära köpcentrumet Emporia har i pressen fått både ris och ros. I Arkitektur 2012:8 har 

Helena Mattsson, arkitekt och verksam på KTH arkitekturskola, skrivit en artikel med sin 

kommentar till vad hon kallar för ett ”motsägelsefullt handelsmecka”.152  

Namnet Emporia, skriver Mattsson, är en referens till romarrikets handelsstationer som var 

”den eviga handels hus.”153 Emporia, placerat i utkanten av Malmö och ”i gränslandet mot 

Danmark”154 är tänkte att bli ett kommersiellt centrum som namnet lovar. Den bärnstensfärgade 

entrén möter besökaren redan på håll och efter att ha kommit närmre ”framträder en kraftfull 

arkitektonisk gest”.155 Mattsson skriver att det ser ut som att något dramatiskt har hänt ”som har satt 

djupa sår i huskroppen, som om en komet eller meteor har slagit ned och bränt bort en del av 

materien och lämnat ett tomrum diagonalt genom byggnaden.”156 Denna fantastiska liknelse 

fortsätter med en referens till Pantheon som arkitekten Gert Wingårdh säger sig ha inspirerats av. 

Mattsson beskriver det som ett ”surrealistiskt Pantheon”157 vilket är ”effektfullt, kitschigt, och leker 

med pastischer.”158 Mattsson visar här på sin kunskap inom ämnet på ett professionellt sätt genom 

att uttrycka sig med ord och referenser som tidskriftens läsare är tänkt att förstå utan närmre 

förklaring.  

Byggnadens material andas både exklusivitet och ytlighet vilket Mattsson upplever som ”en 

klassisk hyllning till konsumtionen.”159 Men det finns också en annan bild av detta 

shoppingcentrum som strider mot konsumtionens regler, menar Mattsson. Takterrassen på 27 000 

kvm ”är en väl genomarbetad och varierad parkmiljö”160 med ”en milsvid utsikt över Öresund, 

liksom in mot Malmö stad, fri från kommers.”161 Mattsson skriver att ”Emporia är ett 

motsägelsefullt projekt”162 som både vill vara ”ett handelsmecka och skapa en fristad för aktiviteter 

som inte är shopping.”163  

Mattsson poängterar även att Emporia skiljer sig från den utveckling som gjort att dagens 

shoppingcentrum har fått en intetsägande exteriör. ”Valet att lägga tyngdpunkten på det exteriöra är 

ett sätt att vända sig mot staden och det urbana istället för att betona shopping som en individuell 

önskeuppfyllelse eller verklighetsflykt.”164 Hon avslutar sedan artikeln med att säga att Emporia på 
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många sätt är ”ett tidstypiskt projekt som knyter samman teman som är centrala för arkitekturens 

utveckling liksom för samhället i stort.”165  

 

I Sydsvenska Dagbladet tar Karin Arbsjö, medarbetare på kulturredaktion, upp en annan sida av 

Emporia i sin artikel från 2012-10-30.  

Hyllie med sin närhet till miljonprogrammen Holma och Kroksbäck har öppnat upp för flera 

frågor kring social segregation och arbetslöshet. Emporia har fört med sig många höga 

förväntningar hos stadens invånare efter att Malmö stad givit hopp om att utbyggnaden av Hyllie 

ska ge ett stort antal nya arbetstillfällen. 3000 har redan fått jobb på Emporia, men ungdomar från 

fritidsgården Flamman i Kroksbäck som gick på intervju för jobb på shoppingcentrumet fick alla ett 

nej, ett mönster som inte förvånar, skriver Arbsjö.166  

I artikeln har Arbsjö träffat ett antal av dessa ungdomar som ska göra en film om deras nya 

granne. En av ungdomarna säger att det färgglada parkeringshuset är fint och lyser upp gråa 

Kroksbäck, en annan menar att Emporia är för stort för Hyllie och en tredje uttrycker sig som att det 

är det största som hänt i Malmö efter Laserturken.167  

Till shoppingcentrum lockas såväl killar och tjejer som blir en plats för uppehåll och ett ställe 

att ”hänga”, men som sker på shoppingens premisser, skriver Arbsjö. Där måste man anpassa sig till 

miljön och de oskrivna regler som finns. Paulina Prieto de la Fuente, forskare vid Malmö högskola 

har studerat köpcentrum i Malmö och menar att arkitekturen har en pedagogisk funktion. Hon säger 

att ”om det är köpcenter som står till buds för ungdomar att vara på, så lär det dem vad de främst 

ska vara i samhället: Konsumenter.”168 Men för de som inte har pengarna till att shoppa vad ska de 

göra på Emporia, undrar en av ungdomarna. En annan svarar att ”man kan väl sitta på taket? Jag 

tror det är gratis att gå upp där.”169 Klart är det att ungdomar vill hänga här, menar Arbsjö, på 

Emporia som blir en fritidsgård där (nästan) allt kostar pengar.  

Det blir här intressant att få ett socialt perspektiv och åsikter från de som berörts hårdast av 

nybygget i Hyllie. Ett perspektiv som är minst sagt viktigt för läsarna av Sydsvenska Dagbladet att 

få en insikt i samt viktigt för denna uppsats ämne – Malmös stadsomvandling.  

 

 

 

                                                   
165 Helena Mattsson, ”Motsägelsefullt handelsmecka”, Arkitektur 2012:8 sid. 29 
166 Karin Arbsjö, ”Emporia som fritidsgård”, Sydsvenska Dagbladet, 2012-10-30, tillgänglig: 

http://www.sydsvenskan.se/2012-10-30/emporia-som-fritidsgard (hämtad: 2017-01-09) 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Ibid.  

http://www.sydsvenskan.se/2012-10-30/emporia-som-fritidsgard
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4. Sammanfattande slutdiskussion 
 

Syftet med uppsatsen har varit att se på Malmös omvandling från industristad till kunskapsstad 

under den avgränsade perioden 1994–2014, med fokus på ny arkitektur och dess roll i 

förändringsprocessen. Målet var att öka förståelsen för varför Malmös stadsbild ser ut som den gör 

idag och hur staden fått sin starka identitet.  

 

Utvecklingen från industri- eller arbetarstad till en stad som är en del av tidens kunskaps- och 

industrisamhälle är inte unikt för Malmö. Denna utveckling gäller storstadsområden generellt i 

Sverige och internationellt vilket beror på karaktären av den nya ekonomin som växte fram efter 

industrisamhället. Malmö är däremot unik i sin historia, geografiska position och förutsättningar. 

Av stadens ca 800 år långa historia har Malmö varit en del av det danska riket mer än halva tiden 

vilket haft stor betydelse. Malmö har tack vare sin ständiga kontakt med Danmark, även efter Skåne 

blev svenskt år 1658, byggt upp en transnationell Öresundsregion som inneburit viktiga samarbeten 

och en till viss del gemensam ekonomi och arbetsmarknad. Malmö har med närhet till kontinenten 

också skapat omfattande internationella kontakter och som kuststad fått en betydande roll i Skåne 

som samarbetande region.  

Malmö har i jämförelse med andra europeiska städer undgått omfattande krigsförstörelse och 

har där med relativt stabilt kunnat växa och utvecklas som stad. 1960-talet brukar benämnas som 

Malmös guldålder på grund av det ökande befolkningsantalet och för att Kockums då var stadens 

största arbetsgivare och hade ett av världens största varv. Detta fick en vändning då en internationell 

oljekris slog till år 1973 vilket resulterade i en omfattande avindustrialisering och nerläggning av 

flertalet företag i Malmö som i sin tur gjorde att ett stort antal av stadens invånare förlorade sina 

jobb. Som följd av detta gick västvärlden in i en lågkonjunktur vilket gjorde att ekonomin började 

dala. I Malmö minskade skattekraften på grund av den höga arbetslösheten i kombination med en 

förändrad befolkningssammansättning då de mest välbeställda flyttat ut till kranskommunerna och 

staden fick en allt mer ökad invandring. En social- och boendesegregation började här utvecklas allt 

mer. För låginkomsttagare och nyanlända fanns nästan uteslutande miljonprogramsbebyggelsen 

tillgänglig för boende. Och med ett stereotypiska vi-och-dem-tänk hade nyanlända svårt att ta sig in 

på arbetsmarknaden vilket ledde till ett socialt utanförskap.  

Allt detta ledde sedan fram till en ekonomisk kris som var som värst under 1990-talets första 

år. Malmö var då en grå och dyster stad, präglad av arbetslöshet och utanförskap och som sakande 

hopp om framtiden. Men den nedåtgående spiralen skulle komma att vända, mycket tack vare 

beslutsamheten hos samarbetande politiker och aktörer. I kommunvalet 1994 vann 

socialdemokraterna och Illmar Reepalu utsågs till kommunstyrelsens ordförande och 
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finanskommunalråd. Efter att kommunens ekonomi hade stabiliserats fanns möjligheter att öppna 

upp för nya idéer och planer på återuppbyggnad av staden. Kommunstyrelsen tog 1995 initiativet 

till ett omfattande visionsarbete vilket inkluderade flertalet parter i Malmö och som skapades för att 

ge en ljus syn på framtiden. Den nerlagda industrin hade lämnat ett tomrum i staden som behövde 

fyllas med nya verksamheter och arbetstillfällen. Illmar Reepalu menade att industrispåret var 

stängt och såg möjligheter i samtidens förändringar i samhället. Här väcktes idén om 

”kunskapsstaden Malmö” där området i västra hamnen och en ny högskola sågs som viktiga 

flaggskepp. IT-sektorn samt handel och service var betydelsefulla verksamheter som låg rätt i tiden 

och som medförde nya arbetsroller vilka till viss del krävde högre utbildning. Det ledde fram till det 

strategiska beslutet att uppföra en ny högskola som dessutom skulle öka kunskapsnivån i staden. 

Visionsarbetet utvecklades senare till en fullständig översiktsplan för Malmö 2000 vilket var en 

viktig del i stadens pågående omvandling och presenterade tydliga mål för framtiden. 

Stadsomvandlingen skulle innebära en omfattande förändring där det fanns en vilja i att skapa 

en ny image och stadsidentitet. Flertalet nya arkitektoniska projekt planerades som en förutsättning 

för de nya verksamheterna och stadens expandering. Dessa skulle även bidra till att motverka 

stadens dåliga berättelser om segregation och arbetslöshet. I översiktsplanen fanns tydliga planer på 

hur den ökade segregationen skulle lösas. En ändrad attityd hos arbetsgivare och ett upphörande av 

all form av diskriminering till följd av etniskt ursprung var några av kraven. Omfattande krafttag 

skulle även läggas på att få bostadsområden starkt berörda av etnisk och social segregation mer 

attraktiva, genom ombyggnad och förnyelse för att få en mer allsidig befolkningssammansättning. 

För integration mellan människor och en större rörelse mellan stadens områden fanns planer på att 

bygga nya mötesplatser i stadens ytterkanter och på så sätt skapa ett nytt stadsliv.  

 

Frågan är då om visionerna och planerna har förverkligats? Blev stadsomvandlingen så som det var 

tänkt? Staden har under de senaste två decennierna fyllts av nya verksamheter och fått en 

framgångsrik högskola som givit Malmö en identitet av att vara en kunskapsstad. Tillsammans med 

detta har även mycket fokus lagts på att göra Malmö mer attraktivt genom byggande av nya 

spektakulära byggnadsverk och skapandet av nya stadsdelar.  

De två stadsdelarna Västra hamnen och Hyllie som på 1990-talet markerades som 

tillväxtcentrum och planerades som nya mötesplatser är fortfarande under utveckling och det är 

därmed svårt att säga om det lyckats. Klart är det dock att det skapats två nya områden för 

människor att vistas på. Om det blivit mötesplatser för integration mellan alla stadens invånare är 

däremot tveksamt. Bostadsområdena är knappast till för alla stadens invånare utan endast för de 

mest välbeställda. Västra hamnen har med sina extremt exklusiva bostäder, Turning Torso 

inkluderat, endast blivit en vacker fasad att beskåda för majoriteten av Malmös invånare. I Hyllie 
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har Arenan och Emporia mest av allt lockat turister och människor boende utanför Malmös gränser. 

Istället för att bli en mötesplats och ett sätt att få människor att röra sig mellan stadsdelarna, har 

Hyllie blivit som en paradoxal kontrast till intilliggande miljonprogramsområden.  

 

I uppsatsen har fokus lagts på sex stycken byggnadsverk som planerats, byggts och invigts under 

den avgränsade perioden; Malmö högskola, Öresundsbron, Turning Torso, Malmö Arena, 

Citytunneln och Emporia, som alla fanns med i översiktsplanen för Malmö 2000.  

Jag har kunnat se flertalet gemensamma drag i dessa byggnadsverk som tydligt är präglade av 

tidens anda. Funktionen är viktig då det rör sig om byggnadsverk som skapats för människans 

behov och stadens verksamheter. Det är en skola, ett bostadshus, en multiarena, ett 

shoppingcentrum samt en bro och tunnel som del av infrastrukturen. Den avgränsade perioden har 

likväl varit en tid när det konstnärliga haft ett visst övertag på det tekniska och formen varit extra 

betydande. Det har funnits en stark vilja i att göra saker stort och skapa spektakulära byggnader 

med exteriörer som talar om sig. Perioden präglas även av ett framåtblickande vilket syns i det 

abstrakta formspråket där det är stora, rena ytor av glas, aluminium, plåt och stål som pryder 

fasaderna.  

Arkitekturens huvudsakliga roll är att det utgör den faktiska staden, bygger om platsen och 

formas av och för stadens identitet. Byggnadsverk som hamnar rätt i staden samt förstärker platsens 

karaktär blir ofta omtyckta och uppskattade av invånare och besökare och blir med tiden en del av 

platsens identitet. De utvalda arkitektoniska projekten har blivit till byggnadsverk som visat sig haft 

stor betydelse för Malmös stadsomvandling. Detta genom att ha bidragit till stadens image, satt 

Malmö på kartan och byggt om och blivit en del av stadsmiljön.  

Den iögonfallande exteriören på flertalet av de utvalda byggnadsverken, har fungerat som 

pådrivande av stadens utveckling och lockat till dig uppmärksamhet, investerare och besökare. 

Högskolebyggnaden Orkanen har blivit en symbol för kunskapsstaden. Öresundsbron ett symboliskt 

och fysiskt förenande av två länder. Turning Torso har blivit ett landmärke. Malmö Arena har med 

sin förmåga att anpassa sig efter evenemang lockat stora internationella artister och arrangemang. 

Citytunneln har knutit samman Malmös ytterdelar med centrum samt underlättat pendling till 

Danmark såväl som inom Skåne. Och till sist Emporia som men sin enastående form och storlek 

samt exklusivitet och utbud lockat enorma mängder besökare. Med det går det säker att säga att 

arkitekturen har levt upp till sin roll och gjort Malmö mer attraktivt.  

I uppsatsen har ett stort fokus lagts på att se hur de arkitektoniska projekten har mottagits och 

skrivits om i dagspress respektive fackpress, där tidningen Sydsvenska Dagbladet (SDS) har 

representerat dagspress och tidskriften Arkitektur representerat fackpress. Jag valde att ta fram två 

artiklar på varje projekt, en från Sydsvenska Dagbladet och en från Arkitektur. Syftet var att 
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undersöka om det fanns någon skillnad mellan dagspress och fackpress samt se på hur skribenten 

uttrycker sig genom val av ord, symbolik och hur tonen var i texten.  

Skillnaden sågs direkt vara stor då det rör sig om två olika typer av press, dagstidning och 

specialinriktad tidskrift. Utrymmet som arkitekturartiklar får i dagstidningen Sydsvenska Dagbladet 

är väldigt litet då graden av nyhetsintresse är grundläggande för vad som skrivs om och publiceras. 

Artiklarna varierar i form och skribenterna är allt från arkitekter, journalister inom olika ämnen, 

krönikörer och medarbetare inom kulturredaktionen. Tidskriften Arkitektur specialiserar sig på 

arkitektur och samhällsbyggande som riktar in sig på nya projekt där fokus ligger på det tekniska 

och estetiska uttrycket. De utvalda artiklarna är alla en kommentar på projektet med egna åsikter 

och upplevelser skrivna av arkitekter.  

Undersökningen har visat hur de utvalda byggnadsverken har mottagits av arkitekter, 

arkitekturintresserade samt kunniga inom ämnet och vad de anser om byggnadens arkitektoniska 

uttryck. Det framgår även hur den nya arkitekturen haft betydelse för staden på så vis att de blivit 

till landmärken och symboler och gett staden uppmärksamhet på nationell och internationell nivå. 

Det råder både lovord och kritik gentemot byggnadsverken där skribenterna använder sig av 

värdeord och symbolik för att förstärka sin åsikt vilka kan ses vara starkt påverkade av sin samtid.   

Ytterst lite fokus ses ha lagts på hur människorna i staden påverkats av de nya 

byggnadsverken, vilket givetvis inte varit uppsatsens fokus och därmed inte prioriterats, men som 

trots allt visats sig haft betydelse. Karin Arbsjös artikel om Emporia sticker ut från resten och blev 

därför intressant och extra viktig att ha med. Hon tar upp ett av Malmös största problem, 

segregation, och hur den nya arkitekturen och dess verksamhet inte direkt hjälpt till att motverka 

eller lösa det problemet. Trots att uppsatsen har ett arkitektur-fokus handlar den övergripande om 

stadsomvandlingen av ett Malmö som ville ta sig ur en kris präglad av ekonomiska problem, 

arbetslöshet och segregation för att bli en bättre stad. Att detta till viss del inte blev verkligheten kan 

utläsas i Arbsjös artikel.  

 

Malmö beskriv idag ofta som en framgångssaga, hur man på ett lyckat sätt ändrat en stad från 

nergången industristad till en blomstrande, levande kunskapsstad. Och visst har Malmö förändrats 

och blivit en del av dagens kunskap- och informationssamhälle. Detta har frambringat bilden av 

Malmö som en framtidstad med en fantastisk arkitektur vilket har använts i platsmarknadsföringen 

och framförallt lockat besökare och gynnat turismen. Den spektakulära arkitekturen har gett staden 

uppmärksamhet och placerat Malmö på världskartan. Men det finns även en annan berättelse om 

Malmö som ibland glöms bort och skuggas av framgångens ljus. Det problemtyngda mångkulturella 

Malmö med social- och boendesegregation som medfört stora klyftor mellan olika 

befolkningsgrupper, utanförskap samt arbetslöshet. Det är den bilden tillsammans med de ständiga 
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svarta rubrikerna om kriminalitet och skjutningar som målats upp i media och som gett Malmö en 

dålig stämpel och negativ identitet. Detta är en del av verkligheten och ett problem som än idag inte 

har lösts. Ett problem som inte går att blunda för och som inte ens ett spektakulärt snurrande hus 

kan dölja. 

Jag vill tro att dessa problem går att lösa, detta genom att satsa på att verkligen låta kunskapen 

och kulturen bli något som är tillgängligt för alla oavsett bakgrund, härkomst eller inkomst. Malmö 

har en mångkulturell prägel vilket är en fördel och en av flera saker som ger Malmö sin identitet. 

Malmö har dessutom en öppenhet och gemenskap som får många att vilja bosätta sig i staden. 

Kunskapsandan och närheten till Köpenhamn gör att många företag det senaste decenniet valt att 

etablera sig i staden och låter sin verksamhet drivas från Malmö. Detta är fantastiska egenskaper 

som bör utnyttjas ännu mer. Malmö har potential till att bli en fantastisk stad i framtiden och jag ser 

med spänning fram emot utvecklingen. 

  

Till sist vill jag säga att denna uppsats har gett mig mer än jag hade kunde ana. Att sätta sig in i en 

stads omvandling har varit krävande och tagit tid, men det har även varit fantastiskt lärorikt. Genom 

att se på historien, stadens utveckling och förutsättningar har jag fått en klarare bild om varför 

Malmö ser ut som det gör idag och hur staden fått sin starka identitet.  

Som jag tidigare nämnt så är Malmö min hemstad, där jag är född, uppvuxen och bott största 

delen av mitt liv, därför betyder denna nyfunna kunskapen lite extra mycket. Det har dessutom gjort 

mig mer stolt över att vara skåning och malmöit. För trots stadens många problem kan jag säga som 

Jonathan Johansson ”av alla helveten på jorden, av alla helveten som finns, vill inte komma från 

nån annanstans”.170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
170 Jonathan Johansson, ”Alla helveten”, ”Lebensraum!” 2015 
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