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INLEDNING 

Introduktion till ämnet:  

Sommaren 2011 besökte jag för första gången Västra hamnen i Malmö. Det var en solig dag 
och strandpromenaden var full med folk som roade sig med att bada, äta glass och sola. På 
andra sidan Öresund skymtade Danmark. Det som väcktes i mig av allt detta liv och 
samtidsarkitektur var frågor. Platsen liknade ingen jag sett i Malmö och istället för den 
avslappnade mångkulturella staden jag tidigare mött, kändes Västra hamnen som något 
snyggt, välpolerat att visa upp. Stadens själ var som bortblåst i vinden från havet.  

Genom att beskriva en stad eller en stadsdel så berörs ett stort område av sociokulturella 
frågor. Arkitektur, konst, ekonomi, gatuliv och kultur möts i staden och bildar ett gemensamt 
narrativ. 

Denna konstvetenskapliga studie kommer att jämföra två perspektiv på en historia om 
stadsdelen Västra hamnen i Malmö. Till och börja med en kronologisk genomgång av 
områdets användning från 1770-talet till idag 2011, för att skapa en bild av Malmös övergång 
från industriell till postindustriella. Staden som gått från att vara beroende av den tunga 
industrin till att idag marknadsföra sig som en kunskapen och IT-verksamhetens hemmaarena 
genom Västra hamnen.  

Västra hamnen blir inte bara ett högattraktivt bostadsområde och en reklampelare för Malmö 
som lyser ut över sundet, utan också en plats som kännetecknar den delade staden. Västra 
hamnen har kritiserats som Malmös nya identitetsmarkör och genom att i kapitel ett jämföra 
och analysera Malmö stads visionsplaner: Övergripande visioner för Västra hamnen, Malmö 
2000 och Välfärd för alla - det dubbla åtagandet med de i kapitel två utvalda artiklar 
publicerade i Svensk dagspress under 2000-talet kommer analysen av båda narrativen att ge 
en helhetsbild av hur marknadsförningen av en stadsdel/ bostadsområde kan berätta en 
historia om en hel stad i förändring. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera hur marknadsförningen av en stadsdel kan påverka en hel 
stad. Malmö stads historia berättas av aktörer som exempelvis stadsförvaltning, industri, press 
och samhällsdebattörer. Den konstruerade stadsbild som genom arkitektur och stadsplanering 
”skapar staden” tar en allt mer central roll i vårt medvetande. Visionerna om ett gemensamt 
Öresund, närheten till kontinenten och en hög ekonomisk tillväxt tar inte hänsyn till hur den 
snabba förändringen påverkat de som lever i Malmö. Stadens lokalt förankrade kulturella 
egenskaper åsidosätts för ekonomiska intressen.  

Genom att belysa om de olika perspektiv som Malmö stad samt media har på Västa hamnen 
kommer jag att diskutera de problem som därefter uppstår genom dessa frågeställningar:  
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 Hur framställs visionsbilden av Västra hamnen av Malmö stad, kontra kritikernas? 

 Vad blir resultatet om man beskriver Malmö som postindustriell stad genom Västra 
hamnens förändring från 1990-talet fram tills idag, 2011? 

 Hur påverkas Malmö av att använda Västra hamnen som reklampelare? 

Material 

Jag kommer att analysera Västra Hamnen utifrån Malmö stads ”Översiktsplan för Malmö 
2000”, den kritikerrosade handlingsplanen ”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet” och de 
övergripande visionerna för Västra hamnen, för att sedan arbeta i kronologisk ordning fram 
till den utvärderande artikelserien ”Bo01 Återbesöket” i tidningen Arkitektur nr 5 2011, samt 
behandla olika artiklar i dagspress för att se en övergripande bild av Malmös förvandling från 
industristad till en postindustriellstad som använder arkitekturen som ett slags reklampelare 
eller varumärke för att marknadsföra sig.  

Teori och metod 

Uppsatsen är en komparativ studie, där Kapitel 1 kommer att beskriva Västra hamnens 
användning genom ett kronologiskt perspektiv för att påvisa Malmös övergång från industriell 
till postindustriell stad. I kapitel 2 beskrivs bilden av Malmö utifrån Malmö stads visionära 
perspektiv och i kapitel tre kommer de utvalda artiklarna att behandlas. I Kapitel fyra kommer 
de teoretiska ståndpunkter och begrepp att diskuteras. 

Thomas Johansson & Ove Sernhedes antologi Urbanitetens omvandlingar, Kultur och 
identitet i den postmoderna staden, den behandlar ämnet om den moderna staden utifrån 
urbanteori. Den moderna staden kännetecknas av en mångfald när det gäller livsstilar och 
kulturella uttryck. Den senare postmoderna tolkningen fokuserar oftare på ”spelet på ytan” 
och estetiseringen av stadsmiljöer, men även de sociala strukturer och kulturella processer 
som sker som följd av den postindustriella utvecklingen. Ett tydliggörande av tidigare epokers 
mönster för identifikation i staden och dess lokalt förankrade kulturella egenskaper gentemot 
det idag globaliserade medieteknologiska samhället som i allt större utsträckning präglas av 
mentala bilder av staden. Jag kommer även att använda mig av Miles & Miles, Consuming 
Cities för att analysera hur vi konsumerar platser och kultur som varor.  

Avgränsning 

Studien avgränsas till stadsdelen Västra hamnen i Malmö och den utvalda litteraturen och 
artiklarna genom syfte och frågeställningar. Den komparativa delen utgår från tre 
handlingsplaner från Malmö stad; övergripande visioner för Västra hamnen, Malmö 2000 och 
Välfärd för alla - det dubbla åtagandet mot utvald litteratur och artiklar från svenskdagspress. 

Tidigare forskning:  

Inom det konstvetenskapliga fältet har jag inte funnit någon forskning och Västra hamnen, 
Men inom arkitektur har det skrivits en del, till exempel Amelie Stjernhav Hållbarhet i 
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boplatsens plan och bebyggelse – en utvärdering av hållbarhetsaspekterna och dess 
förverkligande på Bo01, Malmö Högskola, C-uppsats Miljövetenskap ht2002. Och även Tove 
Dannestams stadsvetenskapliga avhandling, Stadspolitik i Malmö, Politikens 
meningsskapande och materialitet, Media-Tryck, Lund 2009. 
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HUVUDTEXT 

Från industristad till kunskapssamhälle      

Stadens övergång från industriell till postindustriell.  
I artikelserien ”Bo01: återbesöket: en framtidsstad har blivit samtid” i tidningen Arkitektur 
inleder Dan Hallemar med texten ”Bo01 – en del av berättelsen om det nya Malmö”. 
Hallemar skriver om hamnens plats i historien som en begärets plats. Hamnen där 
tobakstunnornas förr symboliserade människors begär efter cigaretter har bytts ut mot vårt 
begär av den moderna livsstilen vid vattnet.1 Västra hamnen är den centrala platsen för hela 
uppsatsen och därför börjar analysen med en kronologisk översikt från 1700-talet fram tills 
idag 2011. 

Tobaksindustrin har varit avgörande för Malmös industriella historia, Frans Suell d.ä. som 
under 1700-talet tjänade stora pengar på att producera tobak finansierade stora delar av arbetet 
med den nya hamnen.2 Västra hamnens historia börjar med utbyggnaden av den befintliga 
hamnen år 17753. Utfyllnader i havet anlades norr om den ursprungliga strandlinjen, arbetet 
påbörjades vid den nuvarande inre hamnen och utvidgades successivt åt både väster och öster 
för att nå ut i det djupare sundsvattnet. Tidigare hade lastning och lossning fått ske med hjälp 
av småbåtar, då stora skepp inte kunde ta sig in i Malmös grunda hamn. Flera intressen var 
inblandade i bygget, vissa tider kommenderades soldater eller kronans båtsmän till hjälp med 
bygget, som även skulle göra det möjligt för armens flotta att förlägga en eskader i Malmö.4  

Frans Henrik Kockum tidigare Frans Suell d.y. var Frans Suell d.ä. dotterson och han 
investerade sina pengar i flera verksamheter, den som blev mest betydande var Kockums 
Mekaniska Verkstad, grundad 1840, som under seklet utvecklades till ett av världens 
förnämsta skeppsvarv. Expansionen fortsatte i över hundra år och vid mitten på 1900-talet var 
Kockums Malmös största industri. 1870 utökade företaget Kockums sin verksamhet med 
fartygstillverkning och flyttade till Västra hamnen. Under första halvan av 1900-talet fanns 
även en oljehamn i området, som flyttades 1945 för att ge plats åt det nya varvet.5 Efter andra 
världskriget, i slutet på 1940-talet rekryterades italienare, greker och turkar till Kockums som 
skeppsbyggare, med fulla orderböcker var det svårt att hitta kvalificerad arbetskraft i Sverige 
och världen behövde lastfartyg för att klara återuppbyggnaden. Med hjälp av 

                                                            
1 Dan Hallemar, Arkitektur nr5 2011 Bo01 10 år två förvandlingar Corten Rior sida 20-22 

2 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, Stadsbyggnad och arkitektur 1945-2005, 
Architectus Verborum, Malmö, 2009, sida 119 

3 Oscar Bjurling, Malmö stads historia, den andra delen/1500-1820, utgiven på uppdrag av Stadsfullmäktige i 
Malmö, Allhems förlag, Malmö, 1977, sida 408  

4 Oscar Bjurling, Malmö stads historia, 1977, sida 418 

5 http://www.malmo.se/Medborgare/Kultur--noje/Arkiv--historia/Kulturarv-Malmo/T-X/Tobaksindustri.html 
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arbetskraftsinvandringen blev Kockums under 1950-talet det varv i världen som producerade 
och sjösatte mest fartyg.6 

Från 1970 minskade Kockums verksamhet och 1973 var varvet världens femte största, samma 
år påbörjades resningen av världens högsta bockkran på varvsområdet, Kockumskranen stod 
färdig ett år senare. Samtidigt drabbades världen av oljekrisen(1973-1974). Städer där 
industrialismen varit den största ekonomiska drivkraften påverkades hårt av dyrare 
energikostnader och en globalkonkurrens, där låglöneländer fick ett försprång. Malmö var 
inget undantag från att drabbas av krisen. Den gamla industristaden förlorade en stor del av 
sin identitet i och med industrins nedgång och inträdet i den postindustriella fasen. Kockums 
lade ner den civila fartygsproduktionen 1986, den stora produktionshallen byggdes om till en 
Saab-fabrik, som dock blev kortlivad.7  

1995 skrev kommunstyrelsens nytillträdde ordförande Ilmar Reepalu och Percy Liedholm 
tillsammans ett brev till regeringen. I brevet beskrevs Malmös ekonomiska situations kritisk 
och om staten inte vidtog åtgärder skulle en ”ekonomisk härdmälta” drabba Malmö kommun. 
Kommunstyrelsen sjösatte i samband med detta idén om ”Kunskapsstaden Malmö”.8 
Föreställningen om Malmö som industristad var djupt rotad bland många, men det fanns inte 
längre några realistiska möjligheter för staden att konkurrera på marknaden för arbetsintensiv 
industri. Ur ett internationellt och politiskt perspektiv var det dags att förändra det gamla 
förhållningssättet, det var dags att omvandla staden till någonting nytt om man skulle klara 
konkurrensen i en globaliserad värld. Begreppet informationssamhälle är centralt i den nya 
världsordningen och Malmö ska nu bli kunskapsstad. Malmö högskola invigdes 1 september 
1998 med orden ”Här tar vi steget in i kunskapssamhället”. Den nya högskolan ska bli en 
komponent i den framväxande forsknings- och utvecklingsmiljön i Öresundsregionen. 
Högskolan förläggas i huvudsak till Västra hamnen med några minuters promenad till 
centralstationen, en strategiskt attraktiv position.9 

Under mitten på 1990-talet försökte Malmö kommun att finna sätt att skapa välstånd, detta till 
stor del genom ett omfattande visionsarbete med rubriken ”Malmö 2000”. som i december 
2000 antogs av kommunfullmäktige Ilmar Reepalu. Översiktsplanen med namnet ”Malmö 
2000” där viktiga frågor är att ge goda expansionsmöjligheter för näringslivet, att slå vakt om 
och utveckla Malmös stadskvaliteter, att förbereda Malmös nya roll i Öresundsregionen samt 
att ta ett steg på vägen mot ett långsiktigt hållbart samhälle blev startskottet.10 Malmö 2000 
kommer att behandlas i kapitel två.  

                                                            
6 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, 2009, sida 111 

7 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, 2009, sida 123 

8 Dan Hallemar, Arkitektur nr5 2011 sida 22 
9 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, 2009, sida 305 

10 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Oversiktsplaner--
strategier/Oversiktsplan-for-Malmo-2000.html(11-10-10) 
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Stora utställningar har präglat städers stadsbilder i över 150 år, till exempel London 1855, 
Crystal Palace och Paris 1889, Eiffeltornet. För Sveriges del är Stockholmsutställningen 1930 
en tidsmarkör som gjorde Sverige modernt med funktionalismen och för Malmö är den 
Baltiska utställningen 1924 en referenspunkt. Där visade de dåvarande Östersjöstaterna det 
främsta inom nya industriprodukter, men även de kulturella ambitionerna var stora. 
Konstavdelningen var den största som anordnats i Norden.  
 
Byggandet av stadsdelen Västra hamnen började i och med Bo01, en bomässa år 2001 som 
skulle visa på ett internationellt ledande exempel på miljöanpassning av tät stadsbebyggelse. 
Från gammalt industriområde till den nya tidens gröna cityboende.11 Området ska fungera 
som en ”motor” för omställningen av Malmö till en ekologiskt hållbar stad.12 Bomässan som 
pågick mellan den 17 maj till den 16 september hade temat ”Framtidstaden i det ekologiskt 
hållbara information och välfärdssamhället”. Västra hamnen presenterades i två delar, både 
som en ny stadsdel i Malmö och som ett utställningsområde där mässans tema diskuterades. 
Den permanenta delen innehåller studentbostäder, seniorboende och lägenhetspriserna ska 
anpassas därefter. Butiker, skolor och förskolor ska växa in i stadsdelen som till och börja 
med får 500 lägenheter (2001).13 Förändringar skedde i stadsbilden då en ny stadsdel 
öppnades i kontakt med Gamla staden och den sommaren vände staden sitt ansikte mot 
havet.14 
 
Bo01 markerar stadens första steg i rikting mot kunskapssamhället och är en ingång i det 
postmoderna samhället, trots sin skandaltyngda start, där mässbolaget gick i konkurs och 
många småföretagare inte fick någon ersättning för sitt arbete. Mässan var inte enbart inriktad 
på ett modernt och attraktivt boende utan också ett forskningsprojekt med sikte på framtiden. I 
likhet med den Baltiska utställningen arrangerades konstutställningar och tio trädgårdar 
visades upp. Många Malmöbor tyckte dock att entréavgiften till Bo01 utställningen var för 
hög och kritiker menade att Bo01 var ett projekt för ”de rika” som skulle öka segregationen.15  
 
Mässarkitekten Klas Thams mål var att skapa en traditionell stadsdel med trånga gator, 
oregelbundet formade kvarter, skiftande takhöjder med högre hus i ytterkanten och lägre 
innanför. Genom detta eftersträvades en rikedom av sinnesintryck och en omväxling av det 
privata och offentliga rummet.16 Thams inspiration kommer från antik, medeltid, barock och 
renässans, med förebilder som Lund och Gamla staden i Malmö. Husen beskrivs med orden: 
                                                            
11 Ossian, Grahn & Leif, Zimmer, Västra hamnen, West harbour, Malmö, Bokförlaget Arena, Fälth & Hässler, 
Värnamo 2008, sida 9 

12 Miljösatsningarna på bo01 i Malmö, Faktablad, Malmö stad, 2006 
13 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/rep/bo01-framtidsstaden-byggs-i-malm%C3%B6 (11-11-30) 

14 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, 2009, sida 274-275 

15 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, 2009, sida 274-275 

16 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, 2009, sida 276 
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låg, tät, intim och yteffektiv. Tätt ihop står radhus, tvåplanshus, villor och högre hus, med 
undantag från Turning Torso, 187 meter högt och med 54 våningar över marken, ritat av den 
spanske arkitekten Santiago Calatrava. Byggnaden omfattar 127 lägenheter och var tänkt att 
stå färdig 2003, men färdigställdes först 2005. 18 byggherrar och 8 byggentreprenörer samsas 
på utställningsområdet. De sistnämnda med olika europeiskt ursprung arbetar på den del av 
Västra hamnen som kallas för European Village, den delen av utställningen som inte kommer 
att vara färdig till invigningen utan öppnas den 15 augusti. Under utställningen visas ett 40-tal 
inredda lägenheter, de så kallade hemutställningarna och i augusti läggs ytterligare 12 stycken 
till från European Village. Miljöprofilen för Bo01 är tydligt markerad, all energi är lokalt 
producerad och förnybar. ”Framtidsstaden” ska tjäna som ett exempel och få andra att skapa 
sina egna exempel efter.17 
 
Västra hamnen, stadens nya identitetsmarkör. 

 
 I Malmö görs saker stort. Stadsteatern från 1940-talet av Lewerentz Helldén och Lallerstedt blev 
Sveriges största både till scen och salong. På 1950-talet kom skyskrapan Kronprinsen med väl tilltaget 
centrum för service och kommers under tak. Miljonprogramsområdet Rosengård är ett av de största i 
landet. Turning Torso är Sveriges högsta bostadshus. I Hyllie byggs Emporia, Skandinaviens största 
köpcentrum. Det tycks som om Malmös socialdemokratiska styre gjort amerikansk efterkrigsmodernism 

till sin för gott. Man bygger optimistiskt, omfattande och fort.18 

Citatet kommer från Tomas Hellqvist artikel ”Var vägen ut ur modernismen en 
återvändsgränd?”. Bo01 är enligt honom den enda satsningen son aldrig blev fysiskt stort. Att 
stadsdelen känns småskalig, kan enligt Hellqvist vara en del av det som gör den mindre 
”malmöitisk”. I ett industri och hamnområde krävs rejäla grepp som kan utmana varv och 
hallar, men mässarkitekten Klas Thams vision var att återerövra ett mer humanistiskt 
byggnadssätt i mänsklig skala och med omsorgsfullt utformade stadsrum. Bo01:s plan har 
liknats vid ett av många händer draget, deformerat nät19 Tham har valt bort de långa raka 
gatorna, som kan kännas maskinella för att istället använda sig av knäckta gränder och ”rum” 
i växlande storlek. Dessa förskjutningar eller vridningar är motiverade av både klimatskäl och 
för att skapa en varierande helhet.20  

År 2007 skriver Henrik Widmark i inledningen till sin avhandling Föreställningar om den 
urbana världen om Kockumskranen, som år 2002 monterades ner. I samband med detta 
skrevs kranens historia, filmer, böcker och tidningsartiklar producerades och museet 
dokumenterade; En historia som handlade om det ideala folkhemmet i en blomstrande industri 
metropol. Men det som glömdes bort var att i slutet på 1970-talet var Kockums på nedgång, 
arbetslöshet ökade och en minskad befolkning tyngde Malmö. Kockumskranen, världens 

                                                            
17 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/rep/bo01-framtidsstaden-byggs-i-malm%C3%B6 (11-11-30) 

18 Tomas Hellqvist Tidningen Arkitektur nr5 2011, sida 24 

19 Tomas Hellqvist, 2011, sida 24 

20 Tomas Hellqvist, 2011,  sida 24 
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största bockkran en av de starkaste identitetsmarkörerna, hade inte riktigt behövts. Året efter 
att den införskaffades var orderingången hos Kockumsvarvet noll. 21 

Få, om ens något byggnadsverk kan konkurrera med Kockumskranens symbolvärde för Malmö.22 

Kranen kom att berätta om en storslagen industrihistoria, men samtidigt om ett misslyckande. 
Utan jobb, men i alla fall med världens största varvskran. Kockumskranen blev en identitet 
som i viss mening dolde ett misslyckande. Berättelsen om kranen blev ett sätt att skapa 
Malmös självbild. Under det sena 1900-talet skrev nationell press om Rosengård som ett 
exempel på svårhanterad segregation men stora konsekvenser, men det fanns även krafter 
som vill bevisa motsatsen. 23 Kranen som monterades ner 2002 fick lämna plats för nya 
symboler och berättelser om Malmö. I detta ingick Malmö 2000, Öresundsbron, Bo01, 
Malmö högskola och Turning Torso som nya identitetsmarkörer. Malmö stad satsade stort för 
att skapa en ny identitet och enligt Widmark lyckades de, Turning Torso tog över platsen som 
Malmös nya identitetsmarkör.24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Henrik Widmark, 2007 sida 13 

22 Henrik Widmark, 2007 sida 13 

23 Henrik Widmark, 2007 sida 14 

24 Henrik Widmark, 2007 sida 13 
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Visionsplaner från Malmö stad  

Malmö 2000 
Arbetet med översiktsplanen Malmö 2000 inleddes med ett omfattande arbete under 1997, ett 
samrådsförslag presenterades 1999, förslaget blev remitterat och diskuterat i stadsdelarna och 
med intresseföreningar, grannkommuner och myndigheter innan det reviderades och slutligen 
antogs av dåvarande kommunfullmäktige Kjell-Arne Landgren i december 2000.25 

Öresundsförbindelsen, alltså Öresundsbron (färdig 1 juli 200026) beskrivs som en öppning för 
nya möjligheter i regionen. Integrationen mellan Skåne och Köpenhamnsområdet fördjupas 
och ger bättre levnadsvillkor och ekonomisk tillväxt för hela regionen. EU-medlemskapet (1 
januari 199527) öppnar gränser, Europas nya politiska och geografiska karta innebär nya 
förutsättningar för planeringen. Malmö eftersträvar ett utökat samarbete med Köpenhamn, i 
synnerhet näringsliv och marknadsföring av Öresundsregionen. Malmö har sedan tidigare ett 
samarbete med Lund och Region Skåne - som anses vara det viktigaste för att samordna 
regionala frågor.  

Malmö 2000s övergripande mål berör både det stora och det lilla perspektivet. Den enskilda 
individens behov så som bostäder, arbetsplatser, gator, torg, parker, butiker, varuhus, 
restauranger, idrottsplatser, teatrar och museer. Dessa ska tillsammans bilda en ”arena” där 
malmöbor kan mötas och ta del av både nyttigheter och nöjen. I det större perspektivet 
behandlas regionerna Skåne och Öresund, de utgör en bas för samhällslivet. Miljö, 
rekreationsområden och infrastruktur både på kommun samt regional nivå. Dessa två 
perspektiv ska tillsammans utveckla en hållbar samhällsutveckling där strukturen tar hänsyn 
till ekologisk hållbarhet. 

I Stadsbyggnadsvisionen tas dessa elva punkter upp: regionalt centrum, tillväxt och 
utveckling, kommunikationscentrum, näringslivsstaden, bostadsorten, handelscentrum, 
kunskapsstaden, kulturstaden, turiststaden, den gröna och den blå staden samt attraktiv 
stadsmiljö.28 

De utbyggnadsstrategier som tillämpas handlar om att göra nya större grönområden, att ta 
hänsyn till den befintliga bebyggelsen vid nybyggnationer. Dagens och gårdagens bebyggelse 
måste hela tiden anpassas för att tillgodose krav från befolkning och verksamheter. Viktigt är 
också Malmös identitet och grundläggande struktur och karaktär bevaras.  

                                                            
25 Malmö.se http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Oversiktsplaner-
-strategier/Oversiktsplan-for-Malmo-2000.html(11-11-15), sida 2 

26 http://skanska.se/sv/Projekt/Visa-projekt/?pid=1245(11-12-09) 

27 http://ec.europa.eu/sverige/eu_facts/sweden_in_eu/index_sv.htm(11-12-09) 

28 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Oversiktsplaner--
strategier/Oversiktsplan-for-Malmo-2000.html(11-11-15), sida 6 
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Öresund är av stort intresse för internationell sjöfart, samt nationell rekreation och friluftsliv. 
Sundet har dessutom stor biologisk och ekologisk betydelse för fisket. Ett nytt 
användningsområde övervägs då havsbaserad vindkraft har större fördelar än den på land.29 I 
översiktsplanen nämns ett utställningsförslag till markanvändning av Västra hamnen.  

Västra hamnen skall omvandlas till ett attraktivt område för utbildning, forskning, verksamheter, boende, 
kultur och rekreation. 30 

Malmö stads övergripande visioner för Västra Hamnen 
Malmö stads övergripande visioner om Västra Hamnen beskriver hur ljuset från Västra 
Hamnen spelas i havet, tillsammans lyser de som en reklampelare mot Öresundsbron och 
Danmark. De viktigaste målen i visionsbilden är:  

Kunskapsstaden: Västra Hamnen ska ge plats för en ny typ av företagsamhet. 
Universitetsholmen och den nya högskolan ska tillsammans med resten av staden. Sambandet 
mellan det förflutna tydliggöras genom att minnesmärka platser och bevara byggnader som är 
viktiga för att förstå platsens historiska kontext.  

Boendet: Närheten till vattnet som en viktig kvalitet. Området är stort och har gott om plats att 
bygga på. Gamla staden är närmaste granne. Närheten till Centralstationen och Citytunneln.  

Mötet med havet: Det en gång förlorade mötet med havet ska återupprättas.  

En stadsdel för alla Malmöbor: Stråk, gaturum, torg och parker ska välkomna och knyta an 
till stadens existerande rörelsestråk. Intressanta och trygga kustmiljöer för allmänhetens 
rekreation. 

Planens uppbyggnad: Visionens ovanstående punkter kan sammanfattas genom att ett 
industriområde byggts om till en område med blandad stadsbebyggelse, där det finns plats för 
attraktiva bostäder, verksamheter, utbildning, service och grönytor. Västra hamnens 
vattenkontakt tas tillvara på, bli mer offentlig och lättillgänglig. Platsens historia beaktas 
genom detta och anpassas till en miljöanpassad framtidsstadsdel.31  

Välfärd åt alla 
I juni 2003 behandlade kommunstyrelsen en skrivelse från dess ordförande Ilmar Reepalu där 
det underströks att Malmö befinner sig i en situation, som många andra städer i Europa, det 
benämns som ”det dubbla åtagandet”. Det första innebär att sörja för alla Malmöbor som har 
och ger en god levnadsstandard. Det andra är att Malmö tillsammans med Lund, måste vara 

                                                            
29 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering‐‐trafik/Stadsplanering‐‐visioner/Oversiktsplaner‐‐

strategier/Oversiktsplan‐for‐Malmo‐2000.html(11‐11‐15), sida 4  

30 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering‐‐trafik/Stadsplanering‐‐visioner/Oversiktsplaner‐‐

strategier/Oversiktsplan‐for‐Malmo‐2000.html(11‐11‐15), sida 19 

31 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering‐‐trafik/Stadsplanering‐‐

visioner/Utbyggnadsomraden/Vastra‐Hamnen/Overgripande‐Visioner.html(11‐10‐10) 
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tillräckligt starkt för att fungera som en växelmotor i Sydvästskåne. Ett ekonomiskt svagt 
Malmö kan inte klara välfärden för sin befolkning.32  

Kommunstyrelsen arbetade fram en handlingsplan som godkändes den 25 mars 2004. 
Handlingsplanen – ”Välfärd för alla, det dubbla åtagandet” redovisar åtgärder som krävs för 
att öka välfärden för grupper som är socialt och ekonomiskt utsatta. Dessa sorterades in i sex 
rubriker; generella åtaganden, arbete, utbildning, boende, trygghet och mötesplatser.  

Generella åtagande syftar till initiativ från regering och riksdag. Det angörande insatser som 
påverkar människors möjligheter till att få arbete, för de unga slutbetyg viktigt och avser 
punkten utbildning. Att ha rätten till ett boende och att känna trygghet. Slutligen föreslås 
aktiviteter för att skapa mötesplatser och därigenom skapa en fungerade dialog med 
medborgarna.   

Arbetet med ”välfärd för alla” ska engagera och genomsyra hela Malmö. Det innebär att många andra vid 
sidan av Malmö stad behöver medverka i arbetet på ett aktivt sätt.33 

Välfärd ska enligt handlingsplanen omfatta alla Malmöbor, med fokus på de som är socialt 
och ekonomiskt utsatta. En större del av dessa är människor och familjer med utländsk 
bakgrund. Anledningen är att Malmö under en förhållandevis kort period tagit emot ett stort 
antal människor från andra länder. En jämförelse med Stockholm och Göteborg för perioden 
1990-2003 visar att ökningen för utrikesfödda medborgare ökat mest i Malmö (54 procent), 
medans ökningen i Stockholm (30 procent och Göteborg (35 procent). Medräknas även 
personer med båda föräldrarna födda i utlandet så utgör andelen 32 procent av Malmös 
befolkning.34 

En grundläggande förutsättning som är direkt kopplad till den utvecklingen som just 
beskrivits är den långsiktiga demografiska utvecklingen och den framtida tillgången till 
arbetskraft. Det finns en överrepresentation av barn till invandrare som lämnar skolan utan 
godkända betyg. Forskare påpekar att dessa unga kan få svårt att komma in på 
arbetsmarknaden och att anledningen ofta präglas av brist på förebilder med arbete. Många av 
ungdomarna har även hamnat mellan två kulturer, föräldrarnas och den svenska kulturen och 
har svårt att finna sin plats i någon av dem. Malmö är en föregångare i Sverige på att 
motverka och bekämpa diskriminering, det är viktigt att antidiskrimineringsinsatserna 
fortsätter och att de utvecklas ytterligare för att minska segregationen. Alla Malmöbor ska på 
likvärdiga villkor kunna ta sig in på arbetsmarknaden och för att skaffa bostad.  

                                                            
32Malmö.se ”Välfärd för alla –det dubbla åtagandet” 
http://www.malmo.se/download/18.af27481124e354c8f1800037725/v%C3%A4lf%C3%A4rd+f%C3%B6r+alla.
pdf (11-12-06) 

33http://www.malmo.se/download/18.af27481124e354c8f1800037725/v%C3%A4lf%C3%A4rd+f%C3%B6r+all
a.pdf (11-12-06), sida 2 

34 Handlingsplanen Malmö.se ”Välfärd för alla –det dubbla åtagandet”, 2000. 
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I Malmö ska ingen tveka om de grundläggande värderingar, normer och regler som gäller 
mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och öppenhet. Alla människor ska få stöd och 
vara delaktiga i samhället. Malmö stads uppfattning är att arbete är det viktigaste och 
effektivaste medlet för att människor ska komma in och bli delaktiga i samhället. Med detta 
synsätt som grund måste de sex rubriker med åtgärder som tidigare nämnts genomföras för att 
Malmö ska kunna förbättra välfärden för de som är socialt och ekonomiskt utsatta.  

I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att Malmö stad i arbetet med välfärdsfrågorna under flera 
år tagit på sig åtaganden som egentligen ligger inom statens ansvarsområden. 35 

Välfärd för alla kommer att medföra förändringar för delar av Malmö stads egen 
organisation och mot den bakgrunden kommer arbetet att bli uppmärksammat och utsatt 
för kritiska betraktelser. Därför är det angeläget att bedriva arbetet med en stor öppenhet 
och kommunicera på ett strategiskt sätt till omvärlden, internet och media, som kommer att 
vara allmänhetens huvudsakliga källa när det gäller information om Välfärd för alla om 
Malmö stad inte själva tar kommunikationsinitiativet. Arbetet med projektet är långsiktigt 
och delmål avstäms 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                            
35http://www.malmo.se/download/18.af27481124e354c8f1800037725/v%C3%A4lf%C3%A4rd+f%C3%B6r+all
a.pdf (11-12-06), sida 4 
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Västra hamnen i media  

Malmös utmaningar 

Per Svenssons artikel ”En dröm byggd på nederlagets mark” publicerades 14 augusti 2011 i 
Sydsvenska Dagbladet, artikeln beskriver hur Malmö blev en ny stad från utslagna industrier 
till utställda lyxbostäder. Svenssons beskrivning av bostadsutställningen från 2001 skildras i 
citatet nedan och kan tyckas hård, men sanningen var att Bo01 mässan var ett misslyckande 
som började med att mässbolaget gick i konkurs.  

”Solen sken över något som trots allt tycktes arta sig till ett slags succé även om mörka moln tornade upp 
sig vid horisonten”.36 

I flera artiklar om Malmö återkommer ordet ”utmaningar”, till dessa räknas inte bara sociala 
klyftor och segregation utan också skapandet av Malmö som varumärke, något som till stor 
del skett via Västra hamen. Världspressen uppmärksammade Malmö 2004, då Fox News 
sände ett inslag från Rosengård. År 2009 intervjuade CBN tre Sverigedemokrater och 
rapporterade sedan om de religiösa motsättningar som fanns i staden. Under 2000-talet gör 
Malmö sig känt som en stad med segregation, rasism och antisemitism.37 

Det räcker inte längre – om det för den delen någonsin har gjort det – med en käck slogan på en skylt vid 
vägkanten. Svenska kommuner lägger allt mer krut på varumärkesarbete. Detta gäller i högsta grad även 
Malmö. Staden har på kort tid genomgått en radikal förvandling – från ”tung industristad” på dekis till 
”kreativ kunskapsstad” med högskola, bro, skyskrapa och ung befolkning.38  

Kommunikationsdirektören för Malmö stad Anders Mellberg med flera blir intervjuade av 
Johan Joelsson i Dik Forum nummer 9 år 2011. ”Malmö är en stor företeelse som hela 
tiden påverkas av olika händelser som berör i ett blixtperspektiv. Men det är viktigt att 
komma ihåg att varumärkesbygget sker i det långa perspektivet” säger Anders Mellberg.39  

För det är just varumärkesbyggande Malmö stad jobbar med för att framställa staden i en 
god dager. Men viktigt att påpeka är att det som skiljer stadsvarumärken från 
företagsvarumärken är en utmärkande skillnad när det gäller ”kontroll och ägarbild” 
eftersom att varumärket Malmö inte ägs endast av kommunen, utan av alla som lever och 
verkar i staden. På kommunalt varumärkesspråk kallas dessa för ”ambassadörer” Mellberg 
menar fortsättningsvis att kommunen ibland tar ett för stort ansvar över vad som händer i 
staden, trots att deras vilja att agera händer det saker som kommunen inte kan rå på. Men 

                                                            
36 Per Svensson (14 Augusti 2011) En dröm byggd på nederlagets mark. Sydsvenska Dagbladet 

http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1526424/En-drom-byggd-pa-nederlagets-mark.html(11-12-

16) 

37 http://www.skanskan.se/article/20100409/MALMO/704089774/1004/-/malmo-okant-som-segregerad-stad(11-
11-24) 

38 Johan Joelsson(15 November 2011) Malmö - en stad med utmaningar DiK Forum 
http://www.dik.se/artikel/11230/malmo-en-stad-med-utmaningar (11-11-24) 
39 Johan Joelsson, 2011 
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genom att arbeta aktivt med varumärket (alltså: Malmö) tillsammans med ambassadörerna 
(alltså: medborgarna) vill kommunen ladda staden med attraktivitet. Det går inte att bygga 
ett tomt skal. Det måste finnas innehåll säger Mellberg. 40 

Andreas Lovén skrev under 2010 en artikelserie för Skånska Dagbladet om judars utsatthet i 
Malmö. Artiklarna som berättade om att det i Malmö fanns en legitimitet för att ge sig på 
judar.41 Kommunalrådet Ilmar Reepalu fick stor kritik efter ett uttalande där han jämställde 
sionism, den politiska idén om en stat för det judiska folket med antisemitism, hat mot judar.42 
Han menade också, enligt artikeln, att Malmös judar själva har ansvaret.43 

Efter detta gick den judiska organisationen Simon Wiesenthal Center ut och varnade världens 
judar för att resa till Malmö; på grund av säkerhetsläget. Ett Hollywoodbolag valde att ställa 
in en filminspelning som en direkt konsekvens. Sommaren 2011 gjorde det amerikanska 
forskningsinstitutet en rapport om sociala konflikter med religiös koppling, där Malmö 
målades ut som en oroshärd.44 Andreas Lovén som skrev artikelserien tycker att det mest 
positiva med de uppmärksammade artiklarna är stadens dialogforum, där det tydliga behovet 
av samtal och dialog mellan olika grupper och minoriteter får ta plats. Han förtydligar dock 
att problemet med hatbrott kvarstår, men att politikerna nu inte enbart betonar judarnas 
situation utan även andra minoriteter som finns i Malmö.45 

Ett år tidigare, år 2010 påbörjade Malmö stad och det lokala näringslivet ett långsiktigt arbete 
med att ta fram en destinationsbaserad varumärkesstrategi. Genom intervjuer med besökare 
tog varumärkesgruppen reda på vad som kännetecknar staden; ledord, som om de passar 
Malmös tilltänkta profil kan renodlas och vässas. Malmös profil och attraktionskraft kan 
sedan exploateras genom ledorden. Johan Hermansson som arbetar i varumärkesgruppen 
säger att svenskarna ser Malmö som en stor, spännande och mångkulturell stad med hög puls 
mycket aktiviteter och vissa utmaningar, medans danskarna ser en lugn vänlig och gemytlig 
stad som inte är speciellt mångkulturell.46  

Intressant med Joelssons artikel är hans försök att diskutera de återkommande orden som ofta 
nämns dagspress i samband med Malmö: utmaningar, sociala klyftor, våld och segregation. 
Ständigt får vridna svar som att danskarna inte ser på Malmö med en negativ blick och att det 

                                                            
40 Johan Joelsson, 2011  

41 http://www.skanskan.se/article/20100701/MALMO/100209982/1004/-/las-skanskans-serie-om-judehatet(11-
11-24) 

42 http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/03/16/Hatbrotten-finns-kvar/(11-11-24) 

43 Per Gudmundson (24 februari 2010) Judarna flyr malmö och Reepalu ser på. Svenska Dagbladet 
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/judarna-flyr-malmo-och-reepalu-ser-pa_4321093.svd(11-11-24) 
44 http://www.skanskan.se/article/20100701/MALMO/100209982/1004/-/las-skanskans-serie-om-judehatet(11-
11-24) 

45 http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/03/16/Hatbrotten-finns-kvar/(11-11-24) 

46 Johan Joelsson, 2011 
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enligt Hermansson skapas något ”attraktivt” som lockar utomståendes nyfikenhet till staden 
genom den kritik som upprepas.  Att använda ledord ”om de passar” blir ett sätt att anpassa 
varumärkesbilden om en stad med problem, att vända det negativa till något positivt. Frågan 
som kvarstår är om ”ambassadörerna”, medborgarna i staden är med på denna twist, att vända 
saker och ord till sin fördel. Jag talar om de som arbetar med varumärkesbyggandet av 
Malmö, varumärkesgruppen försöker att skapa något som inte finns och komiskt nog ligger 
Malmö Turisms lokaler på Lugna gatan 84. 

Den delade staden eller en framgångsdiskurs 

Mukhtar-Landgrens text Den delade staden –Välfärd för alla i kunskapstaden Malmö 
analyserar hur Malmö kommun under mitten på 1990-talet försökte att finna ett nytt sätt att 
skapa välstånd, detta till stor del genom ett omfattande visionsarbete med rubriken ”Malmö 
2000” som sedan kom att ändras till ”Kunskapsstaden Malmö” där Bo01, Malmö högskola 
och Öresundsområdet innefattades47.  

Under de senare decennierna har många forna industristäder drabbats av kriser, detta som en 
följd av avindustrialiseringen i västvärlden. Det sker en ekonomisk omstrukturering i världen 
som har lett till att de drabbade städernas administration har försökt att förändra staden. Det 
aktiva förändrandet beskriver ”entreprenörstäder” som en utveckling av staden från det 
traditionella tillhandhållandet av välfärdstjänster till en stad där den ekonomiska tillväxten 
ständigt är i centrum. En konkurrens om resurser uppstår mellan städer som måste anpassas 
genom reformer och strategier. Exempel på strategier är stöd till småförtagare, IT eller 
upplevelseindustri, byggandet av högattraktiva bostadsområden och marknadsföring av staden 
som en produkt att konsumera. Ofta arbetar kommunen och näringslivet i ”partnerskap”.48 

Idag har industrierna trätt tillbaka och i stället lämnat plats för en ny epok med högskola och nya företag bland inom 
annat IT. Inte bara samhällsstrukturen har förändrats utan också folklivet – kaféer har blandats med kvarterskrogar 
och från hamnen kommer inte längre varvsarbetare utan studenter på cykel.49 

I citatet är Malmö nu en förbättrad stad, Mukthar-Landgren beskriver det som en 
”framgångsdiskurs” en språklig konstruktion av verkligheten där delar som passar in 
plockas in i en berättelse om Malmö som den ”framgångsrika comebackstaden”. Hon 
menar att dessa ord talar om för oss vad som är sant eller falskt och att de som får beskriva 
verkligheten är de som har makten. Genom stadsmarknadsföringens texter får vi en bild av 
staden Malmö, en bild som för många är orealistisk och inte alls speglar staden i helhet.  

En annan historia om det problemtyngda mångkulturella Malmö som med en snabbt 
växande social polarisering och ökade samhällsklyftor passar inte in. Ett begrepp som ofta 
används om postindustriella städer är ”dual cities”, delade städer, uttrycket hänvisar till 

                                                            
47 Mukthar-Landgrens, Dalia, ”Den delade staden – Välfärd för alla i kunskapsstaden Malmö” Fronesis nummer 
18, Staden,sida 121 

48 Dalia Mukthar-Landgren, sida 121 
49 Dalia Mukthar-Landgren, sida 120 
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hur arbetsmarknaden är uppdelad mellan höglöne- och låglönearbete. Löneskillnaderna 
refereras till forskning där bostadsområden med en stor del invandrare likt Rosengård 
karaktäriserar arbetslöshet och kriminalitet och de toppmoderna områdena likt Västra 
hamnen är skapade för den moderna invånaren i kunskapstaden eller ”It-staden”. Dessa två 
kan skiljas som den inkluderade gruppen samt den exkluderade gruppen. 
Stadsmarknadsföringen som försöker att ”skriva staden” misslyckas med att skildra 
verkligheten. Mukthar-Landgren skriver att ”Politiska processer och 
verklighetsbeskrivningar inträffar inte i staden, de skapar staden”. Genom texter 
publicerade av Malmö stad framkallas mentala bilder av staden som den ”framgångsrika 
kunskapsstaden” och medias beskrivning som ofta är ”den problemtyngda, mångkulturella 
staden” 50. Framgångsdiskursen blir i förhållande till mediebilden en förstärkning av de 
olikheter som råder i staden. 

Postindustriella städer som Malmö kämpar ofta med sin identitet, övergången från att vara 
ett industrisamhälle till att platsmarknadsföra Västra hamnen eller Malmö stad är en del i 
att skapa en mental bild av staden. Avantgardistisk arkitektur och flaggskepps byggen som 
Turning Torso och Malmö högskolas Orkanen krävs för att göra staden unik, en plats man 
minns. Marknadsföringen blir stadens nya identitet, medans den gamla identiteten 
förkastas. Ingen hänsyn tas till den historiska lokala kontexten eller till den oönskade 
sanningen.51 

”Vidare presenteras staden som en spännande, levande och attraktiv boende miljö för den moderna 
människan, vilket påvisar att platsmarknadsföring inte enbart handlar om ekonomiska investeringar utan 
även om livsstil”.52 

De bilder av staden som inte behandlas i visionära texter från Malmö stad väljs bort. 
Framgångsdiskursen har ett ideal om hur Malmö ska, hur Malmö stad vill att Malmö ska se 
ut och det signalerar i sin tur till invånarna hur de bör vara och tänka för att detta ideal ska 
uppfyllas. En del av berättelsen väljs bort skapar därmed ett utanförskap för de som inte 
deltar i den framgångsrika staden, de arbetslösa, outbildade och de med svag ekonomi. 
Mukthar-Landgren ställer frågan: vems stad är det, invånarnas eller Malmö stads?  

Västra hamnen en stadsdel för alla? 

I augusti 2003 skriver Kristiina Kyander i artikeln ”sista doppet” för Aftonbladet att det 
spontana badlivet har pågått hela sommaren och upplever de sista intensiva dagarna på 
Malmös populäraste badplats som denna sommar finns i Västra hamnen. Sundstråket, det 
som var bo01:s paradsida skulle tvätta bort stadens proletära image. Här myllrar nu ett 

                                                            
50 Dalia Mukthar-Landgren, sida 122 
51 Dalia Mukthar-Landgren, sida 122 

52 Dalia Mukthar-Landgren, sida 124 
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folkliv som representerar alla delar av stadens rikt sammansatta befolkning. De som 
Malmö stad vänt ryggen tar under sommarmånaderna sin nya stadsdel i besittning.53 

Bo Grönlunds artikel ”Bra stadsplanering i Västra Hamnen, Malmö?” från 2004 
sammanställer flera utvärderande artiklar om Västra hamnen. Han anser att en utvärdering av 
området bara kan göras meningsfullt om man endast ser till platsen för utställningsområdet, 
att blanda in det övriga Malmö blir svårt då stadsdelen sammankopplas med resten av staden 
genom en gråzon av ett existerande industrilandskap. Grönlund säger att det kanske kommer 
att ta tio år innan Västra hamnen blivit en integrerad del av staden. En stor del av kritiken mot 
Västra hamnen har handlat om hur staden som utvecklingsprocess och handlingsrum kontra 
bild, upplevelserum och bostadsområde ska hantera förändringar av den redan existerande 
staden. Hur snabbt man kan bygga en stor stadsdel med lokal förankring i en globaliseringstid 
och lyckas. En stadsdel som ska rymma rättvisa, arkitektur, ekonomi, teknologi och sociala 
livsmöjligheter. Tar man den negativa kritiken till sig, bör kanske Bo01 aldrig blivit byggt 
och då bör man kanske inte heller bygga nya större stadsdelar någon annanstans i Sverige 
heller.54 

Mattias Hemmingsson skriver i Maj 2005 om lägenheterna på Bo01 området. I en intervju 
med Håkan Sköld, fastighetsmäklare tas kritik mot hur marknadsföringen bara riktade sig mot 
en typ av människor, ett område för de rika. Om man från början hade valt en mer folklig 
profil hade fastighetsbolagen sluppit stå med tomma lägenheter i flera år. Priserna på 
lägenheterna har sänkts och till exempel Skanska har byggt om fem större lägenheter till tio 
mindre för att fylla marknadens och malmöbornas krav.55  

All kritik är dock inte negativ, tidningen RUM utsåg 2010 Malmös kommunalråd Illmar 
Reepalu till Sveriges mäktigaste inom design och arkitektur. Reepalu beskrivs som 
"Politikern som har förvandlat en grå arbetarstad, Malmö - till Sveriges hetaste 
arkitekturdestination".56  

Anna Hellstens artikel ”I det nya Malmö fanns det en bra plats för mig med” från 
september 2011 beskriver Malmö som Sveriges nu hippaste stad. Hellsten beskriver dock 
hur hon upplevde Malmö under 1990-talet, som en dyster, ful och lite konstig plats. En del 
malmöbor är inte övertygade om att den nya stadsdelen är en tänkbar plats att bo på, att 

                                                            
53 Kyander Kristiina,(26 Augusti 2003) ”Sista doppet” Aftonbladet 
http://www.aftonbladet.se/kultur/notiser/article10391281.ab(11-12-16) 

54 Bo Grönlund, Bra stadsplanering i Västra Hamnen, Malmö? 
homepage.mac.com/bogronlund/BG_Stadsplan_Bo01nov03.doc(11-12-16) 

55 Mattias Hemmingsson(6 Maj 2005) ”Kritik mot marknadsföringen av Västra Hamnen P4 Malmöhus Delta 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=609949(11-12-16) 

56Skanskan.se (9 Februari 2010) Reepalu i designtoppen 
http://www.skanskan.se/article/20100209/MALMO/100209587/1004/malmo/*/reepalu-i-designtoppen(11-12-
16) 
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Västra hamnen inte är en integrerad del av det ”äkta Malmö”.57 Men de som söker något 
nytt, personer utan historisk koppling till staden, studenter, nyinflyttade, ungdomar, 
barnfamiljer, finner Västra hamnen lockande och inte alls som ett själslöst 
”rikemansgetto”.  
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Teorietiskt perspektiv på Västra hamnen och Malmö 
Urbanteori och Chicagoskolan 

Urbanteori har två infallsvinklar, den första som länge hävdat att den moderna staden 
kännetecknas av en mångfald i livsstilar och kulturella uttryck. Den senare postmoderna 
tolkningen fokuserar oftare på ”spelet på ytan” och estetiseringen av stadsmiljöer. 
Urbanforskning har även bakgrund i globala processer som ekonomi, sociala strukturer och 
kulturella processer som sker i följd av den postindustriella utvecklingen. Genom att 
tydliggöra tidigare epokers mönster för identifikation i staden och dess lokalt förankrade 
kulturella egenskaper kan man se hur de förändras och ersätts med nya 
identifikationssymboler. 58 Ett tydligt exempel är Kockumskranens betydelse för den lokala 
varvsindustrin som byttes ut mot samtidsarkitektur.59  

Den samtida staden beskrivs generellt som den delade staden, att det finns mönster som 
handlar om att de bättre bemedlade utvecklar individualiserade livsmönster och gemenskaper 
i avskärmade och trygga områden. Ibland kallas dessa för ”gated community” eller 
”gentrifierade områden”, motsatsen till dessa områden blir ”gettofierade områden” samt 
nyfattigdom för dem som är sämre bemedlade.60 Västra hamnen är inte alls en ”gated 
community” på det sättet att de oönskade utestängs genom fysiska grindar, däremot utestängs 
de grupper som inte passar in genom ”osynliga murar”. Utvecklingen mot en postindustriell 
ekonomi har bidragit till att nygamla sociala spänningar åter har fått en plats i vårt samhälle. 
De tre senaste decennierna visar på en utveckling där den sammanhållna staden steg för steg 
omvandlas till en mer funktionsuppdelad, segregerad stad där social exkludering beror på 
ekonomiska förutsättningar. När kapitalismen förändras, förändras också stadsbilden, från den 
moderna, industriella staden till den postmoderna, postindustriella staden. Näringsstruktur och 
kulturliv anpassar sig efter förändringen i staden och desto mer en stad växer desto mer 
förändras också stadsbilden. Den offentliga arenan, platser där människor möts kan plötsligt 
hamna väldigt långtifrån vissa människor och väldigt nära andra, eftersom att de ofta är 
centralt belägna i stadens mitt. 61 Filosofen Henri Lefebvre beskriver den antika iden om 
agoran, det offentliga rummet, är en ideologisk konstruktion. Han menar att staden alltid varit 
ojämlik och uppdelad i ett stort antal olika och inte alltid förenliga delkulturer.62 

Det var vanligt att under början av 1900-talet uppmärksamma det positiva och negativa, 
utopiska och dystopiska med staden. Sociologen Georg Simmel ägnade sig under åt 

                                                            
58 Thomas Johansson & Ove Sernhede(red), Urbanitetens omvandlingar, Kultur och identitet i den postmoderna 
staden, Daidalos Ab, Uddevalla 2004 sida 7 

59 Turning Torso som stod färdig år 2005 

60 Thomas Johansson & Ove Sernhede 2004, sida 7 

61 Thomas Johansson & Ove Sernhede 2004, sida 12 

62 Lefbvre, Henri, The production of space(1905), english translation Donald Nicholson-Smith, TJ international, 
Padstow, Cornwall, 1991, 
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stadslivets sociala former, genom dessa betraktade han storstaden som den centrala 
punkten för kapitalismens processer. Penningekonomins betydelse för formandet av social 
interaktion var enligt honom tydligast i metropolen. Här präglas människan av 
kapitalismens grundläggande principer och människorna som lever i storstaden blir 
utbytbara, individualiserade och främlingar inför varandra. För de individer som kan 
utnyttja friheten som råder utan traditionella relationsstrukturer innebär detta en 
frihetskänsla, men även en ökad alienation och känsla av utbytbarhet.63  

De mest omfattande studierna av staden under början av 1900-talet företogs av 
Chicagosociologerna William Isaac Thomas och Florian Znanicki, de tillhörde den samling 
forskare som under betäckningen Chicagoskolan undersökte staden som ett socialt 
laboratorium. Studierna omfattade mängder av miljöer, danslokaler, gängmiljöer, de rikas 
semesterorter. Chicago växte snabbt under 1920-talet, de flesta immigranterna började sin 
vistelse i stadens slumkvarter. Hälften av stadens invånare var födda utanför USA:s 
gränser och sökte sig till Chicago för att finna lycka i form av arbete och pengar. Istället 
möttes dessa människor av ett sofistikerat förtryck i följd av industrikapitalismen och 
storstadens anonymitet. I den industriella staden var många studier fokuserade på arbetet, 
den smutsiga miljön och produktionen, det var kärnan till samhällets olika socialgrupper, 
som befolkade staden utifrån sin gruppering. De mest attraktiva områdena fanns långt från 
fabrikerna, med närhet till rekreationsområden och natur.64 

Diskussionen om staden som fördes under 1980 och 90-talet handlade om de strukturella 
förändringar som skedde i takt med övergången till postmodern och postindustriell. Los 
Angeles blev fokus för denna diskussion eftersom att staden innehöll fragment av det 
industriella samhället men med tendenser till postmodernitet och postindustriallitet. 
Urbanteorin tar i och med det en vändning från det tidigare lokala perspektivet till det 
globala, staden befinner sig i en skärningspunkt mellan dessa. Den tydligaste formen blir 
synlig i storstaden där människor från hela världen möts, kulturer mixas och förändras på 
en plats med tidigare lokal anknytning som nu placeras i en större, global kontext. Det 
saknas gränser mellan kulturerna och de bildar tillsammans en hybrid.  

I den postmoderna staden är individen en statist i ett större spel, där maktens logik utgörs 
av människornas möjligheter att konsumera.65 

Marknadsföring och den mentala bilden av staden  
En annan viktig faktor som ändrat bilden av staden är massmedia och mediealiseringen av 
samhället, det skapas bilder av staden och dess invånare. Malmö beskrivs i flera av 
artiklarna i det föregående kapitlet som ”den delade staden” och ”en stad med utmaningar” 

                                                            
63 Georg Simmel, The Metropolis and Mental Life (1903) in Gary Bridge and Sophie Watson, eds. The 
Blackwell City Reader, Oxford and Malden, Wiley-Blackwell, 2002 

64 Thomas Johansson & Ove Sernhede 2004, sida 16 

65 Thomas Johansson & Ove Sernhede 2004, sida 31 
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Dessa mediala bilder bidrar till att forma människors uppfattning och förhållande till 
staden på samma sätt som den reklam Malmö stad försöker att marknadsföra, de två 
bilderna som produceras konkurerar med varandra.66 

Vårt samhälle präglas av en tillvaro där den mänskliga kontakten i fysisk form är allt mer 
frånvarande. Kommunikationen sker via internet eller andra medieteknologiska former. 
Den fysiska platsen förlorar sin betydelse och ersätts av ett imaginärt, symbolisk rum där 
nya interaktionsregler formas.67 

Stora städer marknadsför sig idag som en plats att etablera internationella betydelsefulla 
verksamheter på. Det kallas för ”platsmarknadsföring” och innebär att man bygger 
attraktiva bostäder för kapitalstarka personer, satsar på kultur, golfbanor, vacker natur och 
mötesplatser. Närhet till universitet och flygplats är måsten för att skapa en globalt 
betydelsefull plats. I denna omvandlingsambition ingår det att visa att staden lämnat sitt 
beroende av industrin och är på väg in i kunskapsamhället, detta manifesteras i 
omvandlingen av gamla industriområden, bangårdar och hamnar. 68 Dessa platser som 
tidigare karaktäriserats av produktion, handel och hårt arbete är ofta centraltbelägna och 
har därmed höga markpriser.69 Här byggs exklusiva bostadsområden, ”waterfront housing”, 
exempel på detta är Västra hamnen i Malmö, Hammarby sjöstad i Stockholm och den 
gamla arbetarstadsdelen Haga i Göteborg som efter rivningshot på 1970-talet renoverats 
och övertagits av den övre medelklassen. Bostadsområden med spännande arkitektur som 
blir turistattraktioner.70 

Göteborg och Malmö har en liknande historia, båda har varit industristäder med 
varvsverksamhet. När varven i slutet av 1970-talet lades ner stod Göteborg med den 
centraltbelägna markytan på Göta älvs norra strand tom. Planer om att låta platsen bli 
centrum för den nya IT-industrin gick igenom och Göteborg tog steget in i 
kunskapssamhället, Lindholmen Science Park blir en liten version av Silicon Valley.71 
Göteborg har som Malmö (City tunneln, 2011) sedan 2006 en tunnel under staden, 
Götatunneln leder biltrafiken under jord. När kommunen informerade om projektet beskrev 
de hur göteborgarna, likt malmöborna skulle ”återfå kontakten med vattnet”.72 
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Internationella exempel är Docklands i London, där de gamla dockorna har omvandlats till 
bostäder för en välbärgad övre medelklass, Marseilles mytomspunna hamn Viue Port och 
stadsdelen Joliette, där de gamla magasinen görs om till lägenheter. HafenCity är ett stort 
byggnadsprojekt med 12000 bostäder i Hamburgs vid Elbens strand som beräknas vara 
färdigt 2020. 73 De gamla arbetarbostäderna i hamnområdet La Boca, Buenos Aires har 
förvandlats till ett turistbesöksmål.74 Det finns en fascination för miljöer som varit viktiga i 
det industriella samhället, lokalerna används till klubbar, utställningslokaler och till 
teateruppsättningar. Konsthallen Magasin3 samt Fotografiska Museet är två exempel i 
Stockholm. Byggnadernas ursprungliga ändamål ger dem platshistorisk kontext.  

Bostäder för låginkomsttagare produceras nästan inte längre i Sverige. Modernismens idé 
om det svenska folkhemmet tog form i förorter där det byggdes småhus eller lägenheter i 
flerfamiljshus. En god bostad till ett rimligt pris skulle tillfredställa folkets behov, en 
borglömd tanke i dagens ”bygga för de kapitalstarkas Sverige”. En samtida ambition hos 
många stadsbyggare är att bygga ihop förorterna, de hoppas lösa problemet med 
segregationen genom en tätare stad. Stenstaden, och rutnätsstaden har åter blivit 
idealiserad.75  

City branding och att konsumera staden 

Med en global världsbild har behovet av att skapa en attraktiv bild av staden blivit allt 
vikigare för att locka turister, företag och invånare. Det sker genom mediala strategier som 
benämns som platsmarknadsföring och branding. Likt marknadsföringen av en produkt 
skapas symboler och kampanjer för att marknadsföra städer, ”I AM-sterdam, Dubl!n eller 
Totally LondON är exempel på detta. Öresundsregionen, Malmö och Köpenhamn har 
sedan 1990-talet arbetat i ett cross-border samarbete för att skapa en karaktäriserad region 
som beskrivs som en succé inom området branding.76 

Platsmarknadsföring är att sälja en plats som en produkt, att skapa ett signifikant uttryck som 
är helt beroende av hur klienten ska motta informationen. Genom att skapa en positiv 
imaginär upplevelse av en plats lockas besökare som kan identifiera sig själv med platsens. I 
teorin är platsmarknadsföring fyllnaden i hålet mellan platsens identitet och bilden av platsen. 
Områden behöver inte vara geografiska utan kan vara sociala konstruktioner som är skapade i 
utövade diskurser som politik, ekonomi, kultur eller administration.77 Ett exempel är SoFo, 
Söder om Folkungagatan i Stockholm som hämtat inspiration till sin identitet från SoHo, 
South of Houston Street i New York. Platsen har genom sitt sociokulturella sammanhang fått 
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en egen identitet som förknippas med hippa affärer och kaféer. Öresundsregionen har hämtat 
sitt namn från den geografiska plats som berörs. Danmarks huvudstad Köpenhamn, Malmö, 
Lund, Trelleborg, Helsingborg och Helsingör är sammankopplade med en stor 
infrastrukturssatsning, där Öresundsbron bilder samman Europa med Norden. 

Den konsumerade staden har uppstått efter att vi lämnat den producerade staden bakom oss. 
Kunskapssamhället har uppstått i en linjär utveckling där de produkter vi producerat fram, 
idag är de som ger oss arbete, pengar och möjlighet att konsumera. Staden blir till en 
mytologiserad plats, produkten av vårt samhälle i sinnet.78 Staden är inte längre bara en fysisk 
plats utan också en den enhet där aktörer som Malmö stad, arkitekter, företag och politiker 
befäster sina visioner i olika typer av marknadsföring, för medborgaren som mentala bilder. 
För människor som lever i en stad som plötsligt byter marknadsföringsstrategi uppstår en 
paradox av det som varit och det som skall bli.  

Att konsumera är ideologiskt och ideologi är viktigt för att det är kulturellt betingat. Vi 
konsumerar den urbana miljö som vi lever i och genom den markerar vi vår ideologiska arena. 
Genom ”vår stad” kännetecknar vi oss själva, relationen till staden blir inte bara manifesterad 
genom arkitekturen utan av den emotionella upplevelse som den frambringar.79 En byggnad 
går från att vara bara ett objekt till att bli konsumerad som ett kulturellt event, här blir aktören, 
människan den som bestämmer byggnadens och platsens sociokulturella betydelse. Västra 
hamnen får alltså olika betydelser för alla individer som bor, vistas eller tänker på området, 
betydelser som styrs av vilken information och emotion som behandlas. En före detta 
varvsarbetare på Kockums har en annan platsanknytning till Västra hamnen än en nyinflyttad 
student, symbolvärdet för platsen skiljer sig mellan individerna och ger upphov till den 
problematik som följer i den avslutande diskussionen.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

Kritiken mot Västra hamnen började redan dagen efter att Bo01 mässan invigdes, att 
mässbolaget gick i konkurs och att många småförtagare inte fick någon ersättning 
kritiserades med all rätt. Men den stora kritiken om västra hamnen berör ett större 
perspektiv som handlar om hur den före detta industristaden utvecklats till att bli en delad 
stad. Ökade samhällsklyftor och segregation är några av de problem som Malmö sedan 
avindustrialiseringen kämpat med. För att återknyta till frågeställningarna:   

 Vad blir resultatet om man beskriver Malmö som postindustriell stad genom Västra 
hamnens förändring från 1990-talet fram tills idag, 2011? 

2011 skriver Per Svensson i sin bok Malmö – Världens Svenskaste stad, en oauktoriserad 
biografi, om stadens förändring från att vara det svenska folkhemmets skyltfönster till dess 
skrotupplag och nu det främsta exemplet på en ”extrem make over”.80  
 

Malmös nuvarande makthavare har en historia att berätta. De älskar den. De berättar den gärna, om och 
om igen. Den handlar om en stad –Industristaden brukar den kallas – som efter att ha drabbats av 
fattigdom och elände blev sin egen lyckas fé, förvandlade sig till Kunskapsstaden och nu är coolast i 
landet.81 

 
I urbanteori beskrivs den postindustriella utvecklingen som ett sätt att tydliggöra tidigare 
epokers mönster för identifikation i staden och dess lokalt förankrade kulturella egenskaper.82 
Stadsdelen Västra hamnen blir för Malmö stad ett sätt att påvisa stadens inträde i något nytt. 
Genom att skapa nya identitetsmarkörer tar staden steget bort från det förgångna, 
Kockumskranen var en symbol för det gamla Malmö som år 2002 monterades ner. 83 Turning 
Torso tog över både fysisk plats och symbolvärde, som den högsta byggnaden i staden blir 
bostadshuset ett landmärke och något som symboliserar det nya Malmö. Genom att beskriva 
Västra hamnens förändring från 1990-talet till idag tydliggörs de aspekter som påvisar stadens 
inträde i kunskaps och IT-samhället, något som är viktigt för den nya marknadsföringen av 
staden. Marknadsföringen blir stadens nya identitet, medans den gamla identiteten förkastas. 
Ingen hänsyn tas till den historiska kontexten eller till den oönskade sanningen.  

För människor som lever i en stad som plötsligt byter marknadsföringsstrategi uppstår en 
paradox av det som varit och det som skall bli, här uppstår diskussioner så som om Västra 
hamnen verkligen är en del av Malmö och om staden inte blivit mer segregerad sedan 
stadsdelen öppnades i och med Bo01 mässan. Den konsumerade staden har uppstått efter 
att vi lämnat den producerade staden bakom oss. Kunskapssamhället har uppstått i en linjär 

                                                            
80 Per, Svensson, Malmö, Världens svenskaste stad, Svante Weyler Bokförlag AB, Stockholm, 2011, sida 6 

81 Per, Svensson, Malmö, Världens svenskaste stad, Svante Weyler Bokförlag AB, Stockholm, 2011, sida 7 

82 Thomas Johansson, 2004 sida 7 

83 Henrik Widmark, 2007 sida 13 



27 

 

utveckling där de produkter vi producerat fram, jag tänker på IT-industrin som idag är de 
som ger oss arbete, pengar och möjlighet att konsumera.  

 Hur framställs visionsbilden av Västra hamnen av Malmö stad, kontra kritikernas? 

Malmö 2000, planen som berör både det stora och det lilla perspektivet, är den första 
visionsplanen jag valt att behandla eftersom att det var vid sekelskiftet 2000 de stora 
förändringarna i Malmö blev synliggjorda, här nämns även Västra hamnen förändring för 
första gången i citatet 

Västra hamnen skall omvandlas till ett attraktivt område för utbildning, forskning, verksamheter, boende, 
kultur och rekreation. 84 

I planen berörs också att det viktigt att Malmös identitet och grundläggande struktur och 
karaktär bevaras.85 Något som inte beaktats enligt mig då Västra hamnen knappast känns 
särskilt Malmöitisk i varken val av material, struktur eller estetik. Västra hamnens arkitektur 
liknar inget annat i staden och skulle kunna vara vilken under 2000-talet nybyggd stadsdel 
som helst i världen. Dessa stadsdelar och områden kallas för ”water front housing” och kan i 
likhet med byggnader i ”international style” kritiseras för att inte ta hänsyn till platsens lokala 
förankring, kulturell kontext och platsens klimat.  

I de övergripande visionerna är Mötet med havet: Det en gång förlorade mötet med havet ska 
återupptas” en av punkterna.86 På samma sätt beskrevs projektet med Götatunneln i Göteborg, 
invånarna ska ”återfå kontakten med vattnet”.87 Frågan är om malmöborna någonsin sett sig 
själva i relation till havet. Stadsdelen Västra hamnen fanns inte ens på kartan innan 1780 och 
de som levde då lever definitivt inte idag. Min fråga blir: vem är det som ska återfå kontakten 
med vattnet, staden eller invånarna? 

 ”Kunskapsstaden” är en punkt annan punkt i de övergripande visionerna. Här är det tydligt 
att Malmö stad vill bort från industrisamhället och in i kunskapssamhället. Västra hamnen blir 
platsen för den moderna invånaren i kunskapstaden eller ”IT-staden” och knappast ”en 
stadsdel för alla” som är en annan punkt i de övergripande visionerna.  

Den andra delen av berättelsen om Malmö, blir Rosengård, ofta benämnd som den 
problemtyngda, mångkulturella delen av staden. Motsatsen till Rosengård, Västra hamnen blir 

                                                            
84 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Oversiktsplaner--
strategier/Oversiktsplan-for-Malmo-2000.html(11-11-15), sida 19 

85 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--visioner/Oversiktsplaner--
strategier/Oversiktsplan-for-Malmo-2000.html(11-11-15), sida 6 

86 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Stadsplanering--
visioner/Utbyggnadsomraden/Vastra-Hamnen/Overgripande-Visioner.html(11-10-10) 

87 Thomas Johansson & Ove Sernhede 2004, sida 75 
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framgångsdiskursen som i förhållande till den negativa mediebilden om Rosengård ökar de 
olikheter som råder i staden.88 

Mattias Hemmingssons kritik mot hur marknadsföringen av Västra hamnen var riktad mot en 
typ av människor, de rika,89 passar inte ihop med Malmö stads vision om att lägenhetspriserna 
ska anpassas till studentbostäder, seniorboende.90 Redan vid öppningen av Bo01 mässan 
tyckte många Malmöbor att entréavgiften var för hög och kritikerna började kritisera Bo01 
som ett ”projekt för de rika” som skulle öka segregationen.91 En komplexitet råder i flertalet 
frågor. Ett annat exempel är i Malmö stads över gripande visioner för Västra hamnen där det 
står att sambandet mellan det förflutna tydliggöras genom att minnesmärka platser och bevara 
byggnader som är viktiga för att förstå platsens historiska kontext. Snarare känns det som om 
Malmö stad byter ut de platser och byggnader som inte passar in i deras berättelse om staden.  

 Hur påverkas Malmö av att använda Västra hamnen som reklampelare?  

 
Malmö stads övergripandevisioner om Västra Hamnen beskriver hur ljuset från Västra 
Hamnen spelas i havet, tillsammans lyser de som en reklampelare mot Öresundsbron och 
Danmark. Malmö stad beskriver själva i texten hur stadsdelen är reklam för staden något som 
förvånar mig. Vill de signalera att Västra hamnen byggdes för detta syfte eller manifestera att 
projektet har lyckats? 

 

Förändringar skedde i stadsbilden då en ny stadsdel öppnades i kontakt med Gamla staden 
och den sommaren vände staden sitt ansikte mot havet,92 något som beskrivs av  
Kristiina Kyander i artikeln, att det spontana badlivet har pågått hela sommaren och att 
Malmös populäraste badplats finns i Västra hamnen, med ett folkliv som representerar alla 
delar av stadens rikt sammansatta befolkning, 93 kan knappast vara något negativt. 

Anna Hellstens artikel ”I det nya Malmö fanns det en bra plats för mig med” från september 
2011 beskriver Malmö som Sveriges nu hippaste stad. 94 Och Reepalu beskrivs som 
"Politikern som har förvandlat en grå arbetarstad, Malmö - till Sveriges hetaste 

                                                            
88 Dalia Mukthar-Landgren, sida 124 
89 Mattias Hemmingsson  

90 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/rep/bo01-framtidsstaden-byggs-i-malm%C3%B6 (11-11-30) 

91 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, 2009, sida 275 

92 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, 2009, sida 274-275 

93 Kyander Kristiina,(26 Augusti 2003) ”Sista doppet” Aftonbladet 
http://www.aftonbladet.se/kultur/notiser/article10391281.ab(11-12-16) 

94 Hellsten Anna, 2011 



29 

 

arkitekturdestination".95 Västra hamnen har inte enbart medfört negativa aspekter för Malmö, 
men det är viktigt att alla sidor av berättelsen om Malmös förändring får komma fram, därför 
har jag i denna uppsats analyserat flera olika perspektiv och hoppas att det tillsammans skapat 
en ny berättelse om Västra hamnen, ett gemensamt narrativ för både Malmö stad och 
kritikerna.  

Att Västra hamnen enligt vissa kritiker ännu inte är en integrerad del av det ”äkta Malmö”, 
tror jag till stor del beror på att förändringarna har skett så snabbt. Området beskrivs ibland 
som nybyggt och själlöst, men det tar ett tag innan ett område ”finner sig själv”. Det som 
saknas är en del former av stadsliv, lekplatser, bibliotek, bageri, jourbutiker, saluhall och ett 
systembolag.96 Historien om Malmö som industristad kommer inte försvinna i glömska, men 
kanske är det dags att ge det nya Malmö en chans i den globala världens kontext.  

I Malmö stod ett hus som inte såg ut som något annat och pekade upp mot himlen. Historiens spiral hade 
snurrat ett varv vidare och öppnat nya sätt att se. Malmö hade fått en ny spejare in i framtiden. Men till 
skillnad från kronprinsen, som rakt i ryggen skådade in i en perfekt planerad framtid, så vrider sig 
Turning Torso – som om med en viss tveksamhet. I vilken rikting finns egentligen framtiden?97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
95Skanskan.se (9 Februari 2010) Reepalu i designtoppen 
http://www.skanskan.se/article/20100209/MALMO/100209587/1004/malmo/*/reepalu-i-designtoppen(11-12-
16) 

96 Hellsten Anna, 2011 

97 Tyke Tykesson & Björn, Magnusson, Malmö i skimmer och skugga, 2009, sida 303 
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