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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to from a Marxist approach explore the function of the 

modernistic housing projects in the neoliberal economy. Through a case study of the area 

Herrgården in Rosengård, Malmö and the ongoing city development strategy 

områdesprogrammet I look at the areas origins and development. Herrgården is a part of 

miljonprogrammet; the largest Swedish housing project of all times. A project founded in the 

modernist thought of social relations in an area depending on the built environment. 

Miljonprogrammet was built at a turning point; in a shift from modernity to postmodernity, 

from industrial society to postindustrial society. Once miljonprogrammet was completed in 

1975 the ideals that constructed it was already obsolete. Harvey argues that the economical 

and cultural shift is strongly related since modernity is the cultural reaction to the crises of the 

capitalist system. New forms of production need new forms of expression. When the 

industrial production left the western world in the 1970s as a result of time-space compression 

the function of cities in the world economy changed. The main purpose of cities shifted from 

managerialism to entrepreneurialism; from providing a redistributing welfare to attracting 

capital. This shift has resulted in an increased inequality between and within cities 

manifesting itself in poverty, segregation and exclusion; consequences that can be clearly 

observed in Herrgården.   

 

 

 

 

Key words; capitalism, crisis of representation, Malmö, modernity, miljonprogrammet, 

Rosengård, segregation, time-space compression, uneven development 
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”Paris förändras, men min melankoli 
är densamma! Lyftkranar, marmorblock, unga 
palats, gamla stadsdelar – allt blir symboler 
och minnena trycker mig, kvaderstenstunga.” 
 

Charles Baudelaire. Ur Svanen, Les Fleurs du mal (1857) 
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1. INLEDNING 
Jag läste under förra våren boken Där jag kommer ifrån i vilken journalisten Per Wirtén 

skriver om förorten; den miljö som han levt hela sitt liv i och som det finns ett starkt förakt 

mot i dagens samhälle. Wirtén som vuxit upp i förorten och sedan valt att bosätta sig där 

känner inte igen sig i den mediala bilden av förorten som en tråkig, grå och ogästvänlig plats. 

Han frågar sig om förorten verkligen är ett sämre ställe än andra att leva sitt liv på och var 

föraktet mot förorten kommer ifrån. 

Jag har inte vuxit upp i förorten, utan i en innerstadsmiljö i en av Sveriges större städer, 

och i mitt medvetande har förorten bokstavligt talat befunnit sig i periferin. Kanske har man 

haft ärenden dit någon gång eller hälsat på en vän som flyttat dit men någon större erfarenhet 

än så har jag inte av förorten. Ändå äger ordet en laddning. Jag relaterar förorten till ett antal 

fenomen; allt ifrån husens utformning till vem som bor där. När vi talar om förort idag är det 

inte endast som geografiskt område i anslutning till en större stad utan som en hel kultur skiljd 

från stadens. Förorten har sitt eget språk,
1
 sin egen musik

2
 och enligt vissa, till och med sina 

egna lagar.
3
  

Som blivande samhällsplanerare är jag mycket intresserad av stadens geografi och de 

maktförhållanden som kan utläsas i detta landskap. Wirténs bok fick mig att kritiskt utvärdera 

mitt eget förhållande till förorten, en miljö som jag innan faktiskt inte vetat så mycket om. 

Den fick mig också att intressera mig för förorten som fenomen och de värderingar som 

skapar bilden av den. Det existerar helt klart ett maktförhållande mellan staden och förorten; 

ett landskap som präglas av inkludering och exkludering. Har dessa gränser vuxit fram eller 

har de alltid funnits? Och vem är det som definierar dem? 

Sveriges första förorter byggdes efter Andra världskrigets slut som en del av en 

framåtblickande bostadspolitik som önskade skapa bättre levnadsstandard för den breda 

allmänheten. Dessa förorter är resultatet av klart formulerade utopier och ofta mycket 

välplanerade. Hur kunde dessa idealistiska bostadsområden på ett halvt sekel förvandlas till 

stadens baksida?  

Fattigdom, invandring, segregation och utanförskap är begrepp som idag är starkt 

förknippade med förorten. Att människors mobilitet ökat de senaste decennierna har påverkat 

den etniska sammansättningen av vår befolkningsstruktur men hur kommer det sig att dessa 

inflyttande personer har koncentrerats i stadens utkanter? I början av förra seklet var de 

                                                      
1
 Wikipedia sökord: Förortssvenska 2012-03-21 

2
 Wikipedia sökord: Latin Kings 2012-03-21 

3
 SVT Play: Fremskrittpartiet besöker Rosengård, 2009-03-09 
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fattigaste områdena ofta centralt lokaliserade nära industrin medan finare områden låg utanför 

staden i anslutning till natur och grönområden. Idag ser vi ett liknande förhållande fast delvis 

omvänt; de centrala delarna bebos av välbeställda människor medan flera områden i utkanten 

av staden blir allt fattigare. Har detta med förorten som geografisk plats och byggd struktur att 

göra? Eller är det ett mer övergripande problem där vi ser en ökande social ojämlikhet i det 

svenska samhället; ett socialt problem som tar sig geografiska uttryck?   

 

1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

I detta arbete vill jag titta närmare på de ideal som präglat förortens framväxt och hur de har 

tagit sig uttryck i dess materiella struktur. Problemen i förorten relateras ofta till den fysiska 

miljön. Hur kommer det sig att de modernistiska idealen om ljus och luft, demokrati och 

gemenskap skapade bostadsområden som idag kopplas samman med betong, brottslighet och 

utanförskap? Kan fysiska strukturer verkligen skapa fattigdom och uppmana till brott? Och 

om det nu inte är områdenas utformning det är fel på, vad är det då som orsakar problemen? 

Syftet med denna studie är att utifrån marxistisk teori om ojämn utveckling undersöka vad 

förorten idag har för roll i staden och dess utveckling. Jag vill här utforska hur de förändringar 

som skett i världsekonomin och det svenska samhället under det senaste 40 åren har påverkat 

förorten som plats och kultur.  

Förorterna i Sverige byggdes efter modernistiska ideal i en tid då Sverige befann 

sig i en ekonomiskt mycket expansiv fas. När miljonprogrammet stod färdigt 1975 hade en 

oljekris vänt världskonjunkturen och industrin började lämna västvärlden. Något som 

påverkade såväl städers roll i den globala ekonomin som tilltron till storskaliga kollektiva 

utvecklingsprojekt. Vad fick det för inverkan på det svenska samhället och 

miljonprogrammets nybyggda bostadsområden? Ändrades användningen av och synen på 

dessa av det ekonomiska och kulturella skiftet? Det är frågor som jag vill hitta svar på med 

den här studien. Den övergripande frågeställning som jag kommer att arbeta utifrån för att 

kartlägga förortens utveckling är: 

 

Vad har de modernistiska bostadsprojekten fått för funktion i den 

neoliberala ekonomin?  
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1.2. AVGRÄNSNINGAR 

Eftersom min frågeställning är väldigt bred har jag i min studie valt att tydligt avgränsa mitt 

undersökningsområde. Detta för att begränsa studiens omfattning så att den kan genomföras 

på utsatt tid. De faktorer jag utgick ifrån i valet av studiens plats var; studiens omfattning, 

närheten till undersökningsområdet samt tillgången på undersökningsmaterial. Eftersom jag 

själv är bosatt i Malmö var staden ett självklart alternativ. Då jag ville undersöka 

bostadsområdets nuvarande funktion i staden tog jag reda på vilka aktuella planprogram som 

fanns för de bostadsområden som uppförts i Malmö under den modernistiska eran. Genom 

Malmös stads välfärdsredovisning 2011 kom jag i kontakt med Områdesprogram för ett 

socialt hållbart Malmö vilka enligt välfärdredovisningen:  

 
”/…/ går i spetsen för det intensifierade arbetet som syftar till att ge alla 
malmöbor lika förutsättningar till välfärd och hälsa”

4
 

 

Områdesprogrammen startade 2010 i Malmös fyra mest utsatta områden; Herrgården, 

Lindängen, Holma-Kroksbäck samt Seved. Senare har även Segevång tillkommit. Av dessa 

områden är alla utom Seved byggda under miljonprogrammet. Områdesprogrammen 

framstod således som utmärkta studieobjekt. Herrgården i Rosengård var ett lockande 

alternativ då området har blivit känt som förorternas förort under de senaste tio åren. 

Samtidigt kände jag mig tveksam till att välja Rosengård på grund av risken att ytterligare 

förstärka en stigmatiserad bild av stadsdelen. Avgörande för mitt val blev den omfattande 

dokumentation som finns av platsen vilket betydligt kommer att underlätta studiens 

genomförande och antagligen även förbättra dess kvalitet. Utifrån det pågående 

områdesprogrammet i Herrgården avgränsade jag min studie till detta bostadsområde.  

 

 

2. TEORI 

2.1. KAPITALACKUMULATION OCH OJÄMN UTVECKLING 

Marx skiljer mellan pengar och kapital där pengar är ett ting medan kapital är en process. Det 

är genom cirkulation som kapital kan ackumuleras vilket utgör grunden för den kapitalistiska 

ekonomin. Man köper arbetskraft och produktionsmedel med vilka man genom organisering 

och teknologi producerar en vara. Denna vara säljer man till kostnaden av produktionen plus 

                                                      
4
 Malmö stad; 2011 års välfärdsredovisning s. 3  
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profit och återinvesterar sedan en del av profiten i produktionen som kan expandera och 

generera ännu mer profit.
5
  

David Harvey menar att det kapitalistiska systemets kriser grundar sig i vad inom 

marxismen definieras som ”the internal contradictions of capital accumulation”.
6
 Enligt 

Harvey löser det kapitalistiska systemet aldrig sina krisers problem utan flyttar endast runt 

dem geografiskt. Eftersom kapital är en process måste det alltid cirkulera. Gränser för detta 

flöde måste därför förvandlas till barriärer som kan kringgås. Att pengar ska hamna på rätt 

ställe, vid rätt tid, i rätt kvantitet utgör flera potentiella barriärer vilka kräver ekonomisk 

innovation för att undvikas.
7
  

Harvey menar att grunden för 1970-talets ekonomiska kris utgjordes av att arbetares makt 

ökade i förhållande till kapitalet. Vägen ur krisen var därför att minska denna makt genom 

omlokalisering av industrin och introducerandet av en neoliberal doktrin. Mot mitten av 1980-

talet hade kapitalet tillgång till världens utbud av arbetskraft och barriären var övervunnen. 

Konsekvensen var dock att reallönen minskade både i Västvärlden och exempelvis Kina 

vilket verkade negativt på konsumtionen. För att efterfrågan inte skulle avta (vilket utgör en 

barriär för flödet av kapital) ökade man antalet lån och krediter vilket medfört att skulder 

utgör en ökande andel av ekonomin.
8
  

Kapitalackumulation förutsätter en ojämn utveckling vilken accelererat i och med skiftet 

från produktionsekonomi till spekulationsekonomi. Med detta följer en ökad ojämlikhet 

vilken kan observeras på alla olika globala nivåer såväl geografiskt, socialt som ekonomiskt.  

 
 
2.2. TEORIKRITIK 

Jag har i mitt arbete valt att analysera vad de modernistiska bostadsområdena fått för funktion 

i den neoliberala ekonomin utifrån en marxistisk ansats. Det är en teori som vi kommit i 

kontakt med flertalet gånger under utbildningen och som erbjuder ett ramverk för att förklara 

de processer i staden som jag vill studera. Den teoretiker jag använt mig av är nästan 

uteslutande David Harvey och det är endast i ett fåtal fall jag använt mig av Karl Marx egna 

skrifter. Detta grundar sig både i den tidsram arbetet har då jag endast haft tid att sätta mig in i 

ett begränsat material såväl som i att jag anser att Harvey tillför en rumslig dimension till 

teorin som jag finner väsentlig för frågeställningen. Självklart finns det även andra relevanta 

                                                      
5
 Harvey (2010) 

6
 Harvey (2010) 

7
 Harvey (2010) 

8
 Harvey (2010) 
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perspektiv att förstå denna fråga utifrån vilka inte kommer att presenteras i arbetet. Jag gör 

därför inga anspråk på att ge en heltäckande bild av hur denna fråga kan besvaras eller hur de 

processer som sker i staden kan förstås.   

 

 

3. METOD OCH MATERIAL 

3.1.  FORSKNINGSSTRATEGI  

Jag har valt att utforma min undersökning som en fallstudie. Fördelen med fallstudien är att 

den fokuserar på ett särskiljt område:  

 
”i avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, 
förhållanden, erfarenheter eller processer som förekommer i detta 
särskilda fall.”

9
   

 

Eftersom min frågeställning är mycket bred vill jag även utföra en bred studie. Genom att 

undersöka ett väl avgränsat område utifrån flera aspekter skapas en grund för att förstå de 

processer och händelser som äger rum i området. Dessa processer kan inte ses som fristående; 

av en slump pågående i Herrgården utan är en del av större sammanhang såsom stadsdelen 

Rosengård, staden Malmö och världsekonomin. Fallet måste således placeras i en större 

kontext för att kopplingen till teorin ska bli tydlig. Därför har jag valt att kartlägga såväl hur 

området Herrgården ser ut idag som hur de vuxit fram. För att förstå den kontext som området 

är uppfört i presenteras en bred bakgrund mot vilken utvecklingen kan förstås. Då området 

Herrgården är starkt präglat av utvecklingen i resten av Rosengård ingår stadsdelen som 

helhet i det empiriska materialet även om fokus ligger på Herrgården.  

 

3.2. INSAMLING AV MATERIAL 

En av fallstudiens fördelar är att den uppmuntrar forskaren till att använda en kombination av 

olika metoder för insamling av material.
10

 Detta har jag utnyttjat i min studie genom att 

kombinera följande metoder:  

 

Dokumentanalys 

Jag har i min studie undersökt plandokument från Malmö stad. Fokus i studien ligger på 

Områdesprogrammet för ett socialt hållbart Herrgården men jag har även att studerat andra 

                                                      
9
 Denscombe (2009) s. 59 

10
 Denscombe (2009) s. 61 
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plandokument såsom Välfärdsredovisningen, Dialogpm Rosengård! och Samrådsunderlaget 

för översiktsplanen. I dokumentanalysen ingår även kommunala och statliga publikationer, 

vetenskapliga artiklar och studier samt tidningsreportage och ordböcker. 

 

Intervju  

Jag har tillsammans med min klasskamrat och kollega Johanna Carlsson intervjuat Johan 

Emanuelsson, enhetschef för strategienheten på Stadsbyggnadskontoret Malmö stad. Intervjun 

genomfördes som ett halvstrukturerat samtal där vi återkom till ett par övergripande teman. 

Intervjun har inte främst använts som empiriskt material i studien utan har precis som 

vetenskapliga artiklar och plandokument använts för att återge Malmös stads syn på 

stadsutveckling. Intervjun återfinns därför inte under det empiriska materialet men finns i sin 

helhet bifogad som bilaga.  

 

Kvantitativ data 

I studien har jag använt mig av statistik från SCB och Malmö stad både för att beskriva mitt 

undersökningsområde och för att stärka mina antaganden.   

 

Förutom dessa övergripande metoder har jag använt mig av nyhetsinslag på Internet, 

radioprogram, föreläsningar samt offentliga möten med koppling till ämnet. Fördelen med 

metodkombination är att det kan ge en mer fullständig beskrivning av det fenomen som 

undersöks. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling av 

material ökar således chanserna att på ett relevant sätt besvara studiens frågeställning.
11

  

 

3.3. ANALYSMETOD 

En diskurs kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”.
12

 Genom 

språket skapar vi verkligenheten när vi benämner hur vi uppfattar den. Olika grupper har olika 

erfarenheter och olika möjligheter att komma till tals varpå en diskurs speglar en 

maktrelation. I analysen av mitt insamlade material har jag använt mig av en kritisk 

diskursanalys på grund av dess förmåga att dekonstruera data för att förstå hur dessa skapar 

och upprätthåller olika aspekter av verkligenheten.
13

 Syftet med studien är att förstå vad de 

modernistiska bostadsområdena fått för funktion i den neoliberala ekonomin; en funktion som 

                                                      
11

 Denscombe (2009) s. 163 
12

 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 7   
13

 Denscombe (2009) s. 393  
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konstrueras ekonomiskt, socialt och kulturellt. Min tes har varit att denna konstruktion tjänar 

en viss grupps intressen medan den missgynnar en annan. Då kritisk diskursanalys utforskar 

hur makt uppnås i samhället genom diskurser som bland annat formuleras i text och bild
14

 

utgör den ett relevant tillvägagångssätt att undersöka min frågeställning utifrån. 

 
3.4. METODKRITIK 

Som med alla forskningsstrategier finns det nackdelar med att använda sig av fallstudien. En 

av dessa är dess generaliserbarhet.
15

 Hur vet vi att Herrgården är representativt för andra 

miljonprogramsområden? För att öka generaliserbarheten i min studie har jag utgått från en 

bred undersökningsbas och försökt att tydligt knyta undersökningsområdet till min teori för 

att på så vis belysa hur undersökningsområdet relaterar till min frågeställning. Trots att jag 

använt mig av en bred insamlingsmetod av data finns en risk att denna reproducerar en 

vinklad eller förenklad verklighet. Materialets relevans och generaliserbarhet är i slutändan en 

tolkningsfråga. Studien har från formulerandet av frågeställningen till tolkandet av resultaten 

påverkats av mig som forskare och min förförståelse av verkligheten. Detta betyder inte att 

studien inte är generaliserbar eller går att dra vidare slutsatser utifrån så länge man är 

medveten om den kontext den producerats i.   

 

 

4. DEFINITION 

4.1. VAD ÄR EN FÖRORT?  

Idag förknippas förorten med så många fenomen och aktiviteter att det snarare än en 

geografisk beskrivning utgör en diskurs eller en företeelse. Nedan har jag undersökt 

begreppets historia och utveckling för att försöka definiera vad en förort är. 

Begreppet förort har sitt ursprung i Rom och latinets suburbium vilket syftade 

på de hus som låg nedan för den stadsmur som definierade stadens gränser och betyder 

bokstavligt under (sub) stad (urbs). Engelskans suburb härstammar härifrån och under 1700-

talet var engelskan motsvarighet till förortsbo; suburbanite ett nedsättande glåpord, då 

förorten förknippades med dåligt leverne. I franskan har det latinska ordet översatts till 

faubourg med samma betydelse men för att benämna de moderna förorter som byggts efter 

Andra världskriget används istället banlieue. Banlieue var på Medeltiden ett fyra kilometer 

                                                      
14

 Denscombe (2009) s. 395 
15

 Denscombe (2009) s. 72 
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(dvs. en lieue) brett bälte utanför stadsmurarna där handel var bannlyst. Eftersom ordet 

bannlyst även associeras med de människor som blivit förvisade från staden har begreppet fått 

en dubbel betydelse. Det refererar både en plats under bann och till de människor som 

bebodde den eftersom de inte var önskvärda i staden.
16

   

 Slår man upp förort i ordböcker och lexikon beskriver de främst dess 

geografiska lokalisering; förorten ligger i direkt eller nära anslutning till en större stad. Det 

som skiljer den från att vara en egen stad är att den är starkt beroende av den större stadens 

arbetsplatser och service. Det som skiljer den från att vara en fullvärdig del av staden är att 

den befinner sig i dess utkant och har ett eget centrum.  I Nationalencyklopedin står det: 

 
”Förorterna tillkom som motvikt till den täta stadsbebyggelsen och 
uppfördes i regel på billigare mark och på pendlingsavstånd från 
stadscentrum.” 17 

 

Förorterna är resultatet av att nya transportmöjligheter möjliggjorde ett nytt sätt att bygga 

stad. De ideal som anlade de svenska förorterna var inkluderande och framåtblickande; genom 

folkhemmet byggde man det nya Sverige. Samtidigt har begreppet en historisk laddning av 

utanförskap och exkludering något som förorten idag är starkt förknippad med. När blev 

förorten farlig? 

Dikec skriver att det var i början 1980-talet som den franska förorten; banlieue, 

började uppfattas som hotfull.
18

 Frankrikes banlieues uppfördes precis som de svenska 

förorterna efter Andra världskriget och är precis som miljonprogrammets områden resultatet 

av ett modernistiskt planeringsideal:   

 
“A group of buildings constructed from a single plan often isolated from 
/…/ the rest of the urban fabric.”

19
  

 
Under 1980-talet förändrades förortens befolkningssammansättning, det var i allt större 

utsträckning invandrare som bosatte sig i banlieuen. Hotet blev samtidigt starkt förknippat 

med dem som levde där definierat utifrån deras etniska ursprung. Förorten sammankopplades 

med otrygghet och skapade en rädsla för invandring. Dikec menar media spelade en 

avgörande roll i konstruktionen av en stereotyp bild av förorten där invandring och 

annorlundahet blandades samman med otrygghet och urbant förfall. En bild som fick starkt 

fäste och institutionaliserades av såväl stats- som stadspolitiken när förorten blev föremål för 
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åtgärder.
20

 Förortens annorlundahet och utanförskap grundar sig i en åtskillnad mellan de som 

bor i staden och de som bor utanför den. En utveckling som vi känner i igen i Sverige. 

 En förort är följaktligen en stad eller stadsdel i anslutning till en större stad som 

har ett eget centrum men är beroende av stadens service och arbetsplatser. Begreppet förort 

har en historisk prägel av exkludering och dessa platser präglas sedan 1980-talet av ett 

utanförskap grundat i en utbredd segregation. Detta leder oss till en ny fråga; vad är då 

segregation och vad beror den på? 

 

4.2. VAD ÄR SEGREGATION? 

Clark et al menar att den svenska bostadsmarknaden under de senaste 25 åren gått från att 

vara en av de mest reglerade i västvärlden till en av de mest marknadsstyrda.
21

 Under samma 

period har vi bevittnat allt större klyftor i fördelningen av välfärd där rika ökat sin 

förmögenhet på bekostnad av de allra fattigaste; avregleringar har gett en ökad social 

polarisering.
22

 Ett geografiskt uttryck för denna ser vi i form av ökad segregering mellan 

stadens olika områden. Gentrifiering; att ett område genom investeringar i den byggda miljön 

ökar i status, har under de senaste 25 åren fått en allt större utbredning samtidigt som även 

den motsatta processen filtrering; att ett område genom avsaknad av investeringar i den 

byggda miljön får minskad status, blivit vanligare.
23

 Ökad segregation mellan stadens 

områden är det geografiska uttrycket för en ökad ojämlikhet. 

Mats Franzén skriver att:  

 
  Segregation är en hierarkisk skillnad mellan minst två grupper. En icke-

hierarkisk skillnad däremot innebär inte segregation.24
  

 

Franzén menar att segregation betyder ett moraliskt och/ eller materiellt över- respektive 

underläge som särskiljer folk i form av innan- och utanför, etablerade och utanförstående, 

upphöjda och stigmatiserade. Problemet med segregation är därför i grunden är en moralisk 

diskussion. Franzén delar upp debatten i två olika diskurser om hur begreppet kan förstås; 

som orättfärdigt eller som ett hot. Enligt orättfärdighetssynen är segregationen ett problem då 

den rumsliga åtskillnaden utgör en brist på erkännande; en brist som är ovärdigt ett anständigt 

samhälle eftersom det innebär ett förödmjukande av medmänniskan. Segregation behöver inte 
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uppfattas som ovärdig av den utanförstående själv för att definieras som ett problem. 

Eftersom orättfärdighetssynen utgår från alla människors lika värde är utanförskapet en fråga 

som både berör den innanför och den utanför.
25

  

I den andra diskursen ses segregationen som ett problem eftersom den uppfattas 

som en fara eller ett hot. I farosynen handlar det inte om lika värde utan istället om att 

skillnaden mellan vi och dem inte får bli för stor eftersom något farligt då kan inträffa. 

Farosynen är därför motsägelsefull eftersom den vill motverka allt för stor skillnad mellan 

grupperna samtidigt som den reproducerar denna skillnad genom att dela in folk i farliga och 

ofarliga.
26

  

De både synsätten skiljer sig på så sätt i sin moraliska hållning genom att 

orättfärdighetssynen ser själva gränsen mellan olika grupper som problemet eftersom den 

hindrar oss från att se varandra medan farosynen ser det som finns på andra sidan av gränsen 

som problemet eftersom detta kan bli farligt om det inte åtgärdas i tid.  I orättfärdighetssynen 

ses den andra sidan som människor precis som vi och behandlas därför som subjekt. I 

farosynen utgör de istället ett problem som borde vara föremål för åtgärder och ses därmed 

som objekt.
27

  

 Segregation är följaktligen resultatet av ojämlikhet och speglar ett 

maktförhållande. Ökad ojämlikhet under de senaste 25 åren har resulterat i en ökad 

segregation vilket sammanfaller med hur förorten på 1980-talet började uppfattas som ett hot. 

En segregation som präglas utav farosynen; förorten har blivit ett hot som genom insatser och 

åtgärder behöver avvärjas.  

 

 

5. BAKGRUND 

5.1. GLOBALISERINGEN 

Kapitalismen har under det senaste århundradet genomgått flera faser i samband med stora 

förändringar i världsekonomin. Henry Fords introducerande av det löpande bandet lade på 

1920-talet grunden för massproduktion och masskonsumtion. Efter Andra världskriget spreds 

sig fordismen till Japan och Västeuropa och revolutionerade tillverkningsprocessen. I takt 

med att antalet arbetstillfällen ökade i städerna accelererade urbaniseringen vilket ställde nya 

krav på stadsutvecklingen. Under 1970-talet hamnade fordismen i kris. Den snabba 
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teknikutvecklingen i form av infrastruktur och informationsteknik möjliggjorde en 

internationell arbetsdelning och resulterade i ett mer mobilt globalt kapital. Nationalstaternas 

förutsättningar att kontrollera sin ekonomiska tillväxt förändrades därmed drastiskt då de 

nationella ekonomierna knöts samman i ett ömsesidigt beroendeförhållande samtidigt som 

man i allt större utsträckning konkurrerar. Denna senaste fas i kapitalismens utveckling brukar 

benämnas globaliseringen och har förutspåtts vara den ”the end of geography”.
 28

   

 Som en följd av globalisering har vi sedan 1970-talet sett en avindustrialisering 

av västvärlden i takt med att produktion flyttat till lågkostnadsländer och ersatts av en 

serviceekonomi, ofta grundad i mer kunskapsintensiva verksamheter. Den nya 

världsekonomin består av en kärna och en periferi där kärnan karaktäriseras av höga 

inkomster, avancerad teknologi och olikartad produktion, vilken behöver överskotten från 

periferin för att underhålla tillväxten. Denna relation finns på alla geografiska nivåer
29

 och har 

lett till ökad polarisering mellan områden nationellt såväl som segregation och problem inom 

staden.
30

  I den hårdnande internationella konkurrensen om det globala kapitalet har städer fått 

en allt viktigare roll som motorer i de nationella ekonomierna. Detta har fått stort genomslag i 

den förda stadspolitiken och utvecklingen av staden då dess viktigaste egenskap har blivit att 

attrahera investeringar. Det har under samma period skett betydande avregleringar av 

marknader för att underlätta kapitalets rörelse och neoliberalismen har sedan den 

introducerades av Reagan och Thatcher i slutet av 1970-talet blivit det dominerande politiska 

paradigmet.
31

 Olika delar av världen har alla egna relationer till världsekonomin baserade på 

lokala socioekonomiska aspekter och organisation
32

 och städers kapacitet att möta 

globaliseringen har varierat kraftig där gamla industristäder stått inför den största 

utmaningen.
33

 Malmö är ett tydligt exempel på en industristad som stått inför den utmaningen. 

Från att på 1950- och 60-talen ha varit en av kommunerna med högst skatteunderlag i 

Sverige, försvann både industrin och skatteunderlaget i samband med omstruktureringarna i 

världsekonomin på 1970-talet. Malmö har sedan dess fått kämpa med att såväl återvinna 

skatteunderlaget som att skapa sig en ny postindustriell identitet.  
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5.2. BOSTADSMARKNADENS UTVECKLING I SVERIGE UNDER 1900-TALET  

Bostadsmarknaden i Sverige har under 1900-talet genomgått stora förändringar. En 

bostadsmarknad utan regleringar skapade på 1930-talet stor bostadsbrist och utbredd 

segregation med konsekvensen att en stor andel av befolkningen levde under miserabla 

förhållanden. Sverige hade vid denna tid både bland den lägsta bostadsstandarden och det 

lägsta barnafödandet i Europa.
34

 Av den orsaken inleddes 1933 Bostadssociala utredningen på 

uppdrag av regeringen, där en statlig kommitté tillsattes med uppgift att kartlägga de svenska 

bostadsförhållandena och utarbeta riktlinjer för bostadspolitiken. Utredningens slutsatser fick 

stor inverkan på den nya bostadspolitik som introducerades efter kriget, vilken inriktades på 

två mål: att bygga bort bostadsbristen och att skapa sysselsättning.
35

  

1934 utkom Kris i befolkningsfrågan av Alva och Gunnar Myrdal och skapade 

stor debatt. Paret Myrdal visade på hur de missförhållanden som en stor del av befolkningen 

levde under resulterade i en sjunkande nativitet vilket fick drastiska konsekvenser för såväl 

folkhälsan som ekonomin. Genom bättre sjukvård, skollunch, barnbidrag, större och bättre 

bostäder, förmånliga bostadslån och subventionerade hyror skulle man höja 

levnadsstandarden i landet och öka nativiteten. Många av paret Myrdals idéer förverkligades 

under 1940- och 50-talen och de blev en viktig faktor i byggandet av den nya 

välfärdspolitiken och det svenska folkhemmet. Bostadsfrågan övergick från att ha varit en 

privat angelägenhet till en statlig och man började reglera bostadsmarknaden. Under 1940-

talet infördes en allmän statlig långivning med vilken man kunde höja och standardisera 

kvaliteten då lån endast gavs till byggnader som uppfyllde fastställda normer för utrustning 

och storlek. Något som fick en avgörande betydelse för byggandets utformning under 1950-, 

60 och 70-talen.
36

 1947 gavs kommunerna planmonopol vilket betydligt ökade deras 

möjlighet att styra var, när och hur byggandet skulle ske.
37

  

Till följd av de stora insatserna i bostadssektorn uppkom under 1930-, 40- och 

50-talet en mängd nya bostadsområden i landet, framför allt i storstädernas ytterområden. 

Förbättrade kommunikationer gjorde det möjligt att bygga långt ifrån stadskärnan där 

modernismens glesa ideal var möjliga att genomföra. De tidiga förorterna planerades som 

helheter av bostäder och service, och med en medveten linje i den arkitektoniska 

utformningen. Men kritiken lät inte vänta på sig då de upplösta formerna ansågs ge dåliga 

förutsättningar för socialt liv, långa avstånd och sämre service. En fortsatt snabb urbanisering 
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under 1950-talet gjorde att det fortfarande fanns ett stort underskott av bostäder. Som ett 

resultat av utredningen Höjd bostadsstandard (SOU 1965:32) beslöts därför 1965 att en 

miljon nya bostäder skulle byggas under den närmaste tioårsperioden, en satsning som kom 

att benämnas miljonprogrammet. Målet var att "hela befolkningen skall beredas sunda, 

rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga 

kostnader".”
38

  

 Som en följd av den kritik som 1930- och 40-talens förorter fått utså byggdes 

60-och 70-talen förorter efter ett ideal om funktionsseparering. Tanken var att varje yta såväl i 

staden som i stadsdelen skulle få en egen funktion. Genom att dela upp boende, arbete och 

service skulle dessa verksamheter inte störa varandra och därmed fungera mer effektivt. 

Boendet skulle organiseras i såkallade grannskapsenheter med moderna bostäder, bra 

kommunikation samt närhet till service och grönområden.
39

 Med den ökande bilismen ställdes 

även nya krav på trafiksäkerheten och i det nya förorterna infördes en total trafikseparering 

med olika vägnät för bil-, cykel- och gångtrafik. Bebyggelsen lokaliserades i anslutning till 

grönområden som var helt fria från biltrafik med matargator som löpte från husen ut till en 

ringled. 1968 utkom rapporten SCAFT (Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen för Forskning 

om Trafiksäkerhet) där trafiksäkerhet utvecklades med matargator som genomkorsade 

bostadsområdena. Dessa sänktes ner och försågs med gångbroar med resultatet att bilar och 

människor aldrig möte varandra annat än vid parkeringsplatserna.
40

   

Resultatet av miljonprogrammet blev dock inte som förutspått, redan innan 

tioårsperiodens slut stod lägenheter tomma. Bidragande faktorer var minskad invandring och 

en svängande konjunktur i och med oljekrisen 1973 vilken resulterade i massarbetslöshet.  

Mycket kritik riktades mot miljonprogrammet och bostadsmarknadens regleringar vilket 

byggnadsindustrin ansåg ha drivit upp byggnadskostnaderna. Till följd av kritiken 

avreglerades bostadsmarknaden under 1980-talet och experimentbyggande uppmuntrades 

istället av staten. Ytterligare avregleringar och ROT-avdrag infördes under 1990-talet för att 

stimulera bostadsbyggandet och höja standarden på befintligt bostadsbestånd. I takt med att 

regleringarna minskade ökade såväl hyrorna som segregationen, samtidigt som det blev 

möjligt att tjäna stora pengar på sitt boende.
 
Idag har vi en bostadsbrist i Sverige liknande den 
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1965 vilket spär på marknadens effekter på den byggda miljön i form av gentrifiering, 

filtrering och segregation.
 41

  

 

5.3. MODERNITETEN  

I inledningen av kapitlet De tomma gesternas tyranni skriver Per-Markku Ristilammi om ett 

hus som uppfördes i Wien 1910 för skrädderifirman Goldman & Salatsch vilket kom att bli 

födelsen av såväl en ny arkitekturstil som en ny ideologi; modernismen. Byggnaden ritades av 

arkitekten Adolf Loos och var ett stort och fyrkantigt hus som helt saknade dekorationer. 

Något som provocerade och väckte debatt.  

 

Bild 1.
 42

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Goldman & Salatsch-huset vid Michaelerplatz i Wien 

 

Wien utgjorde vid sekelskiftet ett kulturellt centrum i Europa samtidigt som kejsardömet 

Österrike-Ungern var i sönderfall; bostadsbristen bland arbetare var akut, socialistiska rörelser 

började ta form och antisemitiska åsikter växte sig allt starkare. Denna stora diskrepans 
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mellan den borgerliga klassens välordnade tillvaro som manifesterades i pampiga byggnader, 

operor och valser och de sociala problem som växte sig allt starkare under ytan fick 

intellektuella att börja funder över frågor som yta och innehåll, verklighet och skenbild och 

hur människor överhuvudtaget kan relatera till och förstå varandra. Ristilammi refererar till 

Harvey och menar att det uppstod var en kris i representationerna;
43

 samhällets yta stämde 

inte med dess innehåll. 

Loos ville med sin arkitektur framställa verkligheten så som den verkligen var 

och eftersträvade att tingens funktion skulle bestämma dess utformning. 1908 hade Loos 

kända skrift Ornament und Verbrechen utkommit och uppfattats som inte bara ett angrepp på 

den samtida byggnadskonsten utan på hela den borgerliga livsstilen. Anledningen till att Loos 

hus på Michaelerplatz väckte så starka känslor var följaktligen inte bara för att det 

exemplifierade en ny arkitekturstil utan för att det även utgjorde en politisk protest mot den 

kejserliga makten och hela det gamla samhället.
44

 

 Arkitekturen var inte det enda estetisk uttryck som förändrades vid denna tid. 

Inom såväl konsten, musiken som litteraturen började man ifrågasätta accepterade traditioner 

och ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen. Denna nya strömning som 

ville förändra konsten och samhället i grunden kom att få stor inverkan på det europeiska 

kultur- och samhällslivet fram till 1970-talet. Loos arkitekturstil fick efterträdare i 

Bauhausskolan i Tyskland, Le Corbusier i Frankrike och De Stijl i Holland och var inte bara 

ett uttryck för en bestämd estetik utan även en samhällssyn; en världsbild. I den nya världen 

skulle sanning och förnuft råda vilket den materiella verkligheten borde spegla.
45

   

Redan i mitten 1800-talet hade intellektuella ute i Europa börjat fundera över 

hur fysiska miljöer kunde utformas för att fungera som politiska styrmedel. I Frankrike 

handlade debatten om hur arbetarklassen skulle bo för att undgå den ”revolutionära smittan”; 

samlad i stora baracker isolerad från resten av befolkningen eller i egna hem där de kunde 

disciplinera sig själva.  I England hade man istället utopiska idéer om självförsörjande byar 

som skulle forma den nya människan. 1889 gav Ebenezer Howard ut To-morrow – a Peaceful 

Path to Real Reform där han introducerade begreppet Garden City: en bebyggelseform som 

skulle förena stadens och landsbygdens egenskaper. En Garden City utgjordes av en tätort om 

högst 30 000 invånare som var indelad i zoner med boende, industri och handel var för sig, 
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omgivet av ett jordbruksbälte.
46

 Howards idéer grundade sig i en socialistisk ideologi med 

gemensam mark ägd av samhället och var förebilden för de New Towns som uppfördes i 

England fram till 1980-talet.
47

 Även i Sverige togs det intryck av tanken om community 

centre-baserad stadsplanering och mycket av bebyggelsen mellan 1940 och 1970 uppfördes i 

grannskapsenheter. Grundtanken i dessa utopiska planeringsideal var att den byggda miljön 

påverkade människors sätt att relatera till varandra och att man därmed skulle kunna lösa 

sociala problem genom omformandet av den fysiska miljön. Miljön fick en pedagogisk 

funktion.
48

 Med dessa nya ideal skulle man inte bara bygga en ny typ av stad man skulle 

också skapa en ny typ av människor. En maktkamp materialiserade sig i den byggda miljön. 

Då man ansåg att arkitekturens yttre egenskaper motsvarade dess inre skulle man genom att 

bygga ljusa, luftiga, ärliga och skaliga miljöer eliminera smuts och social misär. På ett 

föredrag för engelska arkitektstudenter i Stockholm 1946 förklarade Alva Myrdal: 

 
”But I would like to stress my own opinion: that we improved our culture 
and education before we improved our industrial methods. This is the main 
difference between the northern countries and many others.”

49
 

 

I Sverige tog sig modernismen främst uttryck i form av funktionalism; funkis, som fick sitt 

genomslag med Stockholmsutställningen 1930. Året efter utkom den osignerade 

debattskriften acceptera! av bland andra Uno Åhrén vilken förklarade och försvarade de 

funktionalistiska idéerna. De menade att samhället var tvunget att: 

 
"acceptera den föreliggande verkligheten, endast därigenom har vi utsikt 
att behärska den, att rå på den för att förändra den och skapa kultur som 
är ett smidigt redskap för livet."

50
 

 

Dessa framåtblickande idéer tog sig olika uttryck i olika länder; i Sovjet skapade 

bolsjevikerna den första kommunistiska republiken, i Tyskland smiddes planer på ett tredje 

rike och i Sverige började Socialdemokraterna byggandet av folkhemmet. De äldre 

stadsmiljöerna utgjorde en symbol för en gammal samhällsordning och ett politiskt förtryck 

man ville passera till historien. Destruktionen av det gamla blev en förutsättning för skapandet 

av det nya.
51

 Det var i denna kontext som man efter Andra världskriget började bygga det nya 

Sverige. Nu skulle det aldrig mera bli krig – man byggde miljöer för den demokratiska 
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människan. Avstånd mellan byggnaderna så lägenheterna fick ljus och luft, grönområden i 

anslutning till boendet, goda kollektiva kommunikationer och trafikseparering för ökad 

säkerhet. Planeringen rationaliserades. Gatorna utformades inte för människor utan för 

kroppar med högre hastighet; bilarna. Bostadsområdena sågs som maskiner med in och 

utflöden. Bruksföremålen fick former inspirerade av de dominerande materiella uttrycken för 

tiden; bilen och flygplanet. Både kaffekannor och dammsugare fick aerodynamiska 

utseenden.
52

 Människor som flyttade in i de nya bostadsområdena blev nybyggare. Man 

befann sig i en brytningstid där man lämnade det gamla fattiga Sverige bakom sig för att 

skapa sig en ny och bättre tillvaro i den nybyggda förorten. Standarden höjdes, bostadsköerna 

minskade och i början av 1970-talet var bostadsbristen bortbyggd. Miljonprogrammet blev det 

sista modernistiska bostadsprojektet i Sverige. I början av 1970-talet introducerades begreppet 

postmodernism för att beskriva det samtida tillståendet och med Jean-François Lyotards La 

Condition postmoderne från 1979 fick termen spridning. Lyotard definierar den postmoderna 

eran som slutet på ”de stora berättelsernas tid”
53

. Tron på det moderna projektet; 

mänsklighetens frigörelse genom framsteg i fråga om vetenskap, teknik och rationalitet har 

gått förlorad och ersatts av satsningar på mer begränsade och personliga projekt. Under 

postmoderna villkor finns bara partiella, subjektiva och individuella sanningar. Inga 

religioner, metafysiska system eller ideologier vinner längre allmän tilltro.
54

  

 

6. EMPIRI 

6.1. ROSENGÅRD 

Rosengård är en stadsdel i Malmö belägen i stadens östra del ca 2 km från centrum. Den 

ursprungliga Rosengårdsstaden uppfördes under 1960-talet med de fem delområdena 

Törnrosen, Örtagården, Apelgården, Kryddgården och Herrgården vilka tillsammans med 

Västra Kattarp och Persborg idag utgör den administrativa enheten (stadsdelsförvaltningen) 

Rosengård.
55

 År 2008 hade stadsdelen 21 904 invånare. Befolkningen i Rosengård är ung; 

mer än hälften av invånarna är under 30 år och många har utländsk bakgrund där irakier och 

jugoslaver utgör de största invandrargrupperna. Förvärvsgraden och utbildningsnivån är 

betydligt lägre än i Malmö i stort och arbetslösheten den dubbla. Även medelinkomsten är 

betydligt lägre än Malmös i snitt och många är beroende av försörjningsstöd. Majoriteten av 
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bebyggelsen i stadsdelen är uppförd under miljonprogrammet mellan 1965-1975 och består 

mestadels av två- och trerumslägenheter. Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) äger 

drygt hälften av bostäderna och den vanligaste upplåtelseformen är hyresrätt.
56

   

  

6.1.1. Bilden av Rosengård 

Medierapporteringen från Rosengård har sedan det byggdes varit mycket omfattande och 

Rosengård har blivit en av Sveriges mest kända förorter såväl innanför som utanför landet. 

Redan innan området var färdigtbyggt 1966 skrev Expressens arkitekturskribent Olle 

Bengtzon om Rosengård under rubriken ”Nybyggd slum”.
57

 Under 1970-talet bestod kritiken 

främst i utformandet av den byggda miljön som ansågs vara steril och hård och skapa asociala 

beteenden hos sina invånare.
58

 De senaste tio årens debatt har istället främst rört segregation 

där Rosengård beskrivs som ett problemfyllt område med dåliga boendemiljöer, våldsamma 

ungdomar och låg sysselsättningsgrad. Flertalet gånger kopplas dessa problem ihop med att 

majoriteten av invånarna i stadsdelen har utländsk bakgrund och att många religiöst eller 

kulturellt bekänner sig till islam. 2004 gjorde amerikanska Fox News ett uppmärksammat 

inslag om Malmö där de (felaktigt) påstår att Sveriges generösa flyktingpolitik nu resulterat i 

att mer än en fjärdedel av Malmös invånare är muslimer.
59

 Samtidigt visas bilder på upplopp 

och stenkastning och poliser berättar att man på grund av säkerhetsskäl inte längre kan åka in 

i Rosengård utan minst två bilar.
60

  2009 hävdade Norska Fremskrittspartiets ledare Siv 

Jensen att sharialagar åsidosatt svensk lag i Rosengård och efter ett studiebesök i stadsdelen 

samma vår uttryckte partiet att man fått bekräftelse på sin uppfattning.
61

 Den svenska och 

framför allt skånska rapporteringen har visat fler sidor av stadsdelen genom att framhålla 

många av de positiva initiativ och projekt som pågår i Rosengård men den samlade 

mediebilden präglas fortfarande av våld och utanförskap. Under våren 2012 utkom 

Handelskammaren med rapporten Rosengård är fredligast i hela Stockholm – En rapport om 

brottslighet och statistik. I rapporten skriver man angående det våld som Malmö upplevt 

under slutet av 2011 och början av 2012: 

 
”Den bild och de uppfattningar om brottsligheten i Malmö som förmedlas 
framförallt genom media stämmer inte överens med verkligheten. Till 
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exempel är den totala kriminaliteten, men även en del grova våldsbrott, i 
stadsdelen Östermalm i Stockholm högre än vad den är i stadsdelen 
Rosengård i Malmö. Det förvånar säkert många som fått intrycket att 
Rosengård är en krigszon.”62 

 

6.1.2. Rosengårds framväxt 

Platsen där bostadsområdet Rosengård idag är beläget var fram till början av 1960-talet ett 

jordbruksområde i stadens utkant. Namnet Rosengård kommer från familjen Kockums 

lantegendom med anor från 1700-talet som finns bevarad mellan Örtagården och Herrgården. 

Redan 1909 hade Malmö stad förvärvat mark i den nordvästra delen av området som gränsade 

till staden.
63

 När man 1960 köpte resten av marken av Byggmästarnas gemensamma 

byggföretag (BGB) uppgick den totala ytan till 175 hektar dvs. ungefär lika stort som hela 

Malmös bebyggda yta 1900. Området hade då trots sitt relativt centrala läge fortfarande en 

lantlig karaktär men var mer eller mindre omgärdat av urban bebyggelse. Planer på att 

exploatera Rosengård fanns redan på 1950-talet då stadsplanechef Gunnar Lindman 

utformade en ”Dispositionsplan för Rosengårdsstaden” där han tänkte sig ett område med ca 

8 700 lägenheter. För att undvika att stadsdelen blev en sovstad planerade man ett 

industriområde med 2000 - 3000 arbetsplatser samt ett stort köpcentrum som via 

Amiralsgatan lätt skulle kunna nås från innerstaden. Man tänkte sig en stadsdel med hög 

biltäthet och livlig biltrafik med Amiralsgatan som huvudtrafikled med anslutande matargator 

där gatusystemet skulle dela upp Rosengård i sex väl åtskiljda bostadsområden.
64

  

 

6.1.3. Rosengårds delområden 

Rosengård planlades under tio års tid och den första etappen; delområdet Törnrosen närmast 

staden, byggdes 1962-64. Nästa etapp; delområdena Apelgården och Örtgården belägna öster 

om Törnrosen, planerades redan 1963 men började inte byggas förrän 1967 eftersom 

bullernivåerna från Bulltofta flygplats bedömdes som alltför höga. Efter beslut om flygplatsen 

nedläggning 1968 påbörjade man utbyggnaden efter Lindmans reviderade dispositionsplan 

där industriområdet samt ett av de sex bostadsområdena nu strukits. Varje område planerades 

för 1200 -1500 lägenheter vilka skulle få olika karaktär genom att tre olika byggherrar 

utformade varsitt område. 1967 påbörjade MKB och BGB utbyggnaden av Örtagården 

respektive Herrgården och året därpå genomförde HSB byggstarten för Apelgården. Det 
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femte området Kryddgården samt Rosengård centrum; RoCent, uppförde man gemensamt 

mellan 1969 och 1971.
65

  

 

6.1.4. RoCent 

Rosengård planerades ursprungligen för mellan 20 000 och 25 000 boende och 1971 hade 

området 19 000 invånare. Med förebilder som Vällingby och Farsta koncentrerades all service 

i stadsdelen till RoCent. Centrumet utformades med inspiration från handelsbron Ponte 

Vecchio i Florens som byggts över floden Arno under 1300-talet. I den Rosengårdska 

versionen byttes floden ut mot den stark trafikerade Amiralsgatan. Tanken var att centrumet 

och bron skulle föra samman de olika delområdena som annars tydligt separerades av vägar. 

Att samla all service; affärer av olika slag, apotek, systembolag, bank, socialbyrå, bibliotek 

och barnavårdcentral på ett ställe skulle göra platsen mer publik. Inga butiker tilläts ute i 

bostadsområdena efter krav från handelns organisationer, då dessa antogs konkurrera med 

centrumet. Tanken med RoCent var såväl att skapa ett nytt stadsdelscentra för östra Malmö 

som att avlasta handeln i innerstaden och centrumet försågs därför med 1000 

besöksparkeringar. När RoCent öppnade 1971 hade folk bott i området i tre år utan 

närservice. Boende i de yttre områdena fick över 700 m till en mataffär trots att det 

rekommenderade avståndet från Bostadsstyrelsen vid denna tid var 300 m. Bristen på service 

kom senare att utgöra den främsta kritiken mot Rosengård.
66

 

 

6.1.5. Trafikplaneringen  

Den 60 meter breda Amiralsgatan löper från Malmös centrum genom Rosengård ut till den 

inre ringvägen och delar stadsdelen i två strakt separerade områdena. Avfarter från 

Amiralsgatan leder in till RoCents stora parkeringsgarage och via matargator når man 

stadsdelens olika delområden. Amiralsgatan väl tilltagna bredd beror på att man planerade en 

spårvagnslinje ut till området, planer som aldrig genomfördes men som idag är återupptagna. 

Rosengård planerades för en hög biltäthet med 1,5 bilar per hushåll och rymmer ett stort antal 

parkeringsplatser i form av parkeringsdäck, parkeringshus under jord och parkeringsytor. 

2008 fanns det i snitt 0,6 bilar per hushåll i stadsdelen och flera parkeringsdäck har förslutits 

medan många av de underjordiska garagen gapar tomma. Cykelleder löper genom hela 
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Rosengård och kan nås från alla vädersträck. I en upprustning av utemiljön i stadsdelen 1980 

smalnades flera gator av genom att man anlade cykelväg i anslutning till biltrafiken.    

 

6.1.6. Bebyggelsekaraktär 

Utformningen av de olika bostadsområdena inom Rosengård skiljer sig tydligt med olika 

karaktär i form av stadsplan, byggnadstyp och fasadmaterial. Stor kontrast ser man 

exempelvis mellan Törnrosen slutna bebyggelse i gult tegel och Örtagårdens öppna 

planlösning i mörkt tegel. Inom varje bostadsområde finns en enlighet i bebyggelsen med 

upprepning av form och material där en bostadstyp ofta förekommer i långa serier. I 

Rosengård återfinns dock en ovanligt stor variation av hushöjder om man jämför med annan 

bebyggelse från denna tid.  Den vanligaste hustypen är trevånings lamellhus och åttavånings 

skivhus men det förekommer även ett stort antal hus i fem och sex våningar.
67

  

  

6.1.7. Grönområden  

Rosengård har inga sammanhängande grönytor inom bostadsområdena men omfattar två 

större grönområden. I norr hittar man Cronhielmsparken med gräsmattor, träddungar och 

ängar i kuperad mark. Parken ligger i öster i anslutning till Kryddgårdsskolan med idrottsplats 

och fotbollsplaner och gränsar i väster till Apelgårdsskolan. I parken finns flera 

funktionsindelade aktivitetszoner såsom sandlåda, gungor, boulebanor och bollplaner vilka är 

dimensionerade för ett stort antal barn. I södra Rosengård mellan Kattarpsvägen och Ramels 

väg återfinns stadsdelens andra grönområde Rosengårdsstråket. Rosengårdsstråket ligger i 

anslutning till Rosengårdsskolan samt Örtagårdsskolan och är en smal grönyta med 

bollplaner, lekplatser och hundrastgård och området innefattar även Rosengårdsbadet samt en 

ishall.
68

  

 Utemiljön i Rosengård var från början mycket toftig med stora asfalterade ytor 

och låga artfattiga buskage. De planterade träden hade ofta svårt att växa på grund av att 

jorden i området packats så hårt av grävskoporna under uppbyggnaden. När de första 

rosengårdsborna började flytta in i  på 1960-talet utgjordes den ofärdiga utemiljön av stora 

leråkrar. Rosengård hade även vid färdigställandet mindre antal kvadratmeter park per person 

än resterande Malmö. Utemiljön blev tillsammans med servicen de aspekter av Rosengård 
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som sedan kom att kritiserar hårdast. Under 1980-talet utförde man ett projekt för att förbättra 

utemiljön i området där gräs och rabatter lades ut på tidigare asfalterade områden.
69

  

 

6.1.8. Områdets utveckling – kritiken mot Rosengård  

För många av dem som under slutet av 1960-talet flyttade från innerstaden ut till Rosengård 

framstod området som rena lyxen. Nedgångna, trånga lägenheter utan toalett och varmvatten 

byttes mot ett ljust, rymligt och välutrustat boende med rimlig hyra. Flera berättelser vittnar 

om en form av nybyggaranda bland dem som flyttade in i de ofärdiga områdena. Här byggdes 

det nya Sverige. Samtidigt växte kritiken mot många av miljonprogrammens områden och 

Rosengård utgjorde inget undantag. Den fysiska miljön i miljonprogrammet kopplades snart 

ihop med de sociala missförhållanden som uppstått där.  

 1972 utkom Fallet Rosengård – En studie i svensk planerings- och 

bostadspolitik av Carin Flemström och Alf Ronnby och bekräftade i stora delar den kritik som 

tidigare riktats mot stadsdelen. Flemström och Ronnby var socionomstudenter som arbetat i 

Rosengård som fältassistenter under sin utbildning. Studien bestod av en genomgång av 

dokument, intervjuer och samtal med boende i stadsdelen samt författarnas egna 

observationer. Med utgångspunkt i marxistisk teori menade författarna att: 

 
 ”Rosengård typiskt återspeglar vad Marx benämnde utsugning av 

arbetarklassen.”
70

  

 

Utifrån ett klassperspektiv analyserade man bostadsområdets uppkomst som en del av den 

kapitalistiska världsekonomins krav på koncentration av maskiner, människor och service.
71

  I 

inledningen kan man läsa följande passage: 

 
”Rosengård är bara ett uttryck för bolagens behov av tillgång på 
arbetskraft. Det viktigaste har varit att snabbt få fram lägenheter till den 
”tvångsinflyttade” arbetskraften. /…/ Det viktigaste i nuvarande läge är 
att arbetaren ställer upp utvilad i produktionen nästa morgon. Just så 
fungerar Rosengård, dit släpat sig folket, trött av dagens pressade 
arbete, för att få några timmars vila innan det är dags för nästa 

arbetspass.”
72
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De intervjupersoner som angav att de trivdes i Rosengård ansågs lurade
73

 och kategoriserades 

enligt anpassningsmönstret:  

 
”Förnekar problemen och säger att de trivs, tänker på den nya 

lägenheten och tror att man inte får begära mer.
74

  

 

Samma år publicerades en forskningsrapport om Skärholmen; … man bara anpassar sig helt 

enkelt av Hans Gordon och Peter Molin. I den beskrivs de mekanismer som gör att man säger 

sig trivas i sitt område trots att man inte gör det. Anpassningen ses som en försvarsmekanism 

där ju mer beroende en person är av sin omgivande miljö desto större benägenhet har 

personen att framkalla ett såkallat försvarsmönster.
75

 

 Om det fanns människor som faktiskt trivdes på Rosengård hade dessa svårt att 

göra sig hörda i debatten. Bostadsbolagen försökte hävda att man kunde bo i Rosengård med 

god standard och bra serviceutbud men när de sista lägenheterna stod färdiga var de svåra att 

hyra ut. Detta berodde till stor del på att bostadsbristen byggts bort samtidigt som inkomsterna 

höjts och efterfrågan på småhus och radhus ökat på bekostnad av flerfamiljshus. I samband 

med den kommande strukturomvandlingen och en stor utflyttning till närliggande 

villakommuner började Malmös befolkning – mot alla prognoser – att minska.
76

 Alla negativa 

skriverier om Rosengård gjorde att folk började flytta och de som blev kvar var de som inte 

hade några andra möjligheter än att stanna. Rosengård befolkades i allt större utsträckning av 

inflyttande från andra delar av Sverige och världen. Detta var människor som inte heller i 

första hand valt Rosengård till sitt bostadsområde utan hamnat där. Något som resulterade i en 

stor omflyttning; så fort man etablerat sig på arbetsmarknaden och i staden bytte man 

Rosengård mot ett nytt – bättre – område.  

Under 1980-talet gjorde Malmö stad en satsning på att förbättra utemiljön i området och 

under 1990-talet startades flera projekt med boendesamverkan mellan fastighetsägare och 

boende som syftade till att förändra såväl de sociala förhållandena som boendemiljön. En del 

hus byggdes då om, framför allt i Törnrosen. Två bostadshus i Kryddgården revs även under 

1990-talet. Idag har mycket av växtligheten kommit ikapp och Rosengård är i många delar ett 

lummigt område. Bilden av den segregerade betongförorten lever dock fortfarande kvar.
77
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6.2. HERRGÅRDEN 

Herrgården är beläget i sydöstra delen av Rosengård och gränsar till Rosengårds centrum i 

norr och inre ringlinjen i öst. 2008 hade området 4878 invånare varav hela 47 procent var 

under 18 år. Två tredjedelar av invånarna är födda utanför Sverige där irakier, libaneser och 

afghaner utgör de vanligaste invandrargrupperna. Utbildningsnivån såväl som 

medelinkomsten är låg och endast 16 procent förvärvsarbetar. Arbetslösheten är dubbelt så 

stor som i Malmö i stort och hela 66 procent innehar försörjningsstöd, att jämföra med 8 

procent av Malmös totala befolkning.
78

   

 Hela bostadsområdet består av flerfamiljshus och rymmer totalt 1375 

lägenheter. Den vanligaste lägenhetsstorleken är tvåor (26 procent) och treor (56 procent) 

medan ettor, fyror och femmor är ovanliga (utgör mindre än 20 procent tillsammans). Alla 

lägenheter upplåts som hyresrätter varav MKB 2008 ägde ca 300 lägenheter och de resterande 

ca 1100 lägenheterna ägdes de av privata bolagen Contentus och Acta med förvaltaren 

Newsec. Det sker en stor omflyttning i Herrgården där nästan en femtedel av områdets 

invånare byttes ut under 2007. Under de första åren av 2000-talet fram till 2008 har 

utflyttningsströmmen från området varit starkare än inflyttningen.
79

  

 Herrgården är det område i Rosengård som har lägst utbildningsnivå, högst 

arbetslöshet, där flest lever på försörjningsstöd och där trångboddheten är som störst. 

Herrgården är också det område i Rosengård som skapat flest tidningsrubriker de senaste åren 

dels med rapporter om undermåliga boendemiljöer med kackerlackor, mögel och allmänt 

dåligt underhåll av bostäderna; dels genom upplopp med bränder och förstörelse samt 

stenkastning mot polis och brandmän.
80

  

Vid en genomgång av Actas lägenheter i Herrgården 2009, gjord på uppdrag av 

Miljöförvaltningen visade det sig att det fanns mögel i hälften och skadedjur, såsom 

kackerlackor, i var sjätte lägenhet. Endast var åttonde lägenhet hade ett badrum med normal 

standard och bara runt 50 lägenheter av de totalt ca 800 var i fullgott skick. 100 lägenheter var 

däremot i akut behov av renovering.
81

 

 I maj 2006 övertog MKB sex bostadshus med 300 lägenheter i Herrgården. Den 

tidigare hyresvärden Landsfiskalen Holding AB hade sålt husen för 122 miljoner kronor till 

det danska investmentbolaget Sydsvenska Ejendomsselkab A/S då MKB använde sin 
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förköpsrätt och förvärvade fastigheterna för samma pris.
82

 MKB har sedan dess aktivt arbetat 

för att förbättra området såväl utvändigt som invändigt samt verkat för att minska 

trångboddheten genom att erbjuda alternativa boenden.
83

  

 I oktober 2011 övertog Söderlindh & Jeppsson förvaltningen av 867 lägenheter 

på Herrgården från det skandalomsusade förvaltningsbolaget Newsec. Ägare är fortfarande 

det norska finansbolaget Acta. Bolaget köper framför allt hus i miljonprogramsområden och 

har ägt flera fastigheter i Malmö genom olika bolag såsom Gröningen, B&C Motetten och 

Ejendomsselskabet. Husen i Herrgården förvärvades 2005.
84

   

   

6.2.1. Herrgårdens framväxt 

Planen för Herrgården fastställdes 1967 med projektering av bostadsbebyggelse, barnhem, 

lekskola samt grundskola. Området planerades för 3000 invånare med 31 bostadshus i tre, sex 

och nio våningar. Bostadsbebyggelsen skulle grupperas runt lek- och entrégårdar med en 

gröning i mitten av området samt ett serviceområde i sydväst med plats för skola och daghem. 

Den ursprungliga planen reviderades senare där två skivhus ut mot von Rosens väg aldrig 

uppfördes och trevåningshusen ut mot Amiralsgatan ersattes av åttavåningshus. Flera av de 

nuvarande våningsantalen stämmer inte heller överens med ursprungsplanen. Byggherre för 

samtliga bostadshus var BGB och husen har senare förvaltats av ett flertal privata ägare.
85

  

 Trafiken i området är precis som i resten av Rosengård separerad med bilar, 

fotgängare och cyklister var för sig och utifrånmatning. Cykel- och gångtrafikanter når via 

planskilda korsningar stadsdelens andra områden. Bostadsområdena nås med bil via von 

Rosens väg och Ramels väg vilka är försedda med parkeringsplatser i markplan. Totalt finns 

det 1100 parkeringsplatser i området de flesta i underjordiska garage.  

 Servicenivån i Herrgården var ursprungligen låg på grund av handelns 

koncentrering till RoCent. Efterhand har en mataffär, cykelaffär och frisersalong etablerat sig 

och det finns även ett antal falafelvagnar utställda i området. Väster om bostadsbebyggelsen 

finns den ursprungliga gården Rosengård där Teater X idag har verksamhet. Kring den gamla 

gården finns en stor idrottsanläggning med utomhusbassäng, simhall, konstisbana, 
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fotbollsplaner, tennisbanor, handboll- och volleybollplaner och badmintonbanor samt en 

friidrottsanläggning.
86

   

 

6.2.2. Bebyggelsekaraktär  

Husen i Herrgården står i ett rätvinkligt mönster och bildar tydliga gårdar runt grönytor samt 

skol- och daghemsbyggnader. Området har tydlig sammanhållen gestaltning. De 31 husen har 

samma formspråk och material i form av stora byggnadsvolymer i gult tegel med flacka tak. 

Dessa volymer bryts upp av utskjutande partier ofta i form av balkonger vilka även kan vara 

indragna och inglasade. På samtliga hus har balkongerna röd, vit eller brun plåt. Variationen i 

bebyggelsen skapas genom husen olika våningsantal; tre, sex eller nio. Norr ut mot 

Amiralsgatan ökar våningsantalet och likaså söderut ut mot parken medan bebyggelsen är 

lägre längs med Ramels väg. De många sexvåningshusen i Herrgården är ovanliga för tidens 

bebyggelse då produktionsapparaten under miljonprogrammet främst var inställd på tre- och 

åttavåningshus. Identiteten i Herrgårdens bebyggelse är tät och sluten och karaktäriseras av 

det gula teglet. Entréer vända mot varandra skapar tydliga gårdsstrukturer. Dessa var från 

början asfalterade men ersattes under 1980-talets miljöförbättringsåtgärder av gräs. Gräsytor 

återfinns även utanför och mellan bebyggelsen. Ventilationstrummor från de underjordiska 

garagen har sitt utsläpp direkt upp på gårdarna. Herrgården är det område som genomgått 

minst förändring sedan uppförandet. Den största åtgärden som vidtagits är att man på grund 

av mögel och fuktskador tvingades byta ut 6000 fönster direkt efter färdigställandet. 

Herrgården är idag ett slitet område där framför allt trappuppgångarna behöver underhåll. 

Även utemiljön är nedgången trots de miljöförbättringsåtgärder man utförde under 1980-

talet.
87

  

 

6.3. OMRÅDESPROGRAMMEN  

Malmö har det senaste årtiondet med sina satsningar på Öresundsbron, högskolan, spektakulär 

arkitektur och miljöanpassning gjort sig känd som en stad på frammarsch såväl i Sverige som 

internationellt. Vad man visat sig mindre bra på att hantera är de sociala problem som vuxit 

fram i staden under samma period. Hälsan och välfärden i Malmö är idag ojämnt fördelad 

mellan olika befolkningsgrupper och områden inom staden. Rosengård har blivit känt såväl 

inom som utanför landets gränser som ett problemområde och Malmö har på många sätt blivit 
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en problemstad. En bild som periodvis överskuggar stadens framgångar.
88

 Mot bakgrund av 

detta fattade kommunstyrelsen i Malmö den 3 mars 2010 ett beslut om att:  

 
”/…/ utveckla den sociala hållbarheten i staden med målsättningen att alla 
malmöbor ska inkluderas och integreras i samhället och få del av 
välfärden.”

89
 

  

Områdesprogrammen för socialt hållbar utveckling beskriver hur den kommunala 

organisationen ska anta utmaningen att utveckla ett socialt hållbarhetsperspektiv med fokus på 

hela Malmö. Med områdesprogrammen har fyra särskilt utsatta områden valts ut; Seved, 

Holma-Kroksbäck, Lindängen och Herrgården, där man anser att en förändring av områdenas 

nuvarande utveckling har hög prioritet för att stärka hela stadens sociala hållbarhet. Senare 

har även Segevång tillkommit. Idén med områdesprogrammen är att hela stadens resurser ska 

mobiliseras till stöd för utvecklingen av dessa områden.
90

  

 

6.3.1. Områdesprogrammens utformning 

Områdesprogrammen ska vara ett redskap och arbetssätt för nå en utveckling där alla tre 

hållbarhetsbegreppen – miljömässig, ekonomisk och social – förstärker varandra. Genom att 

kombinera ”hårda” och ”mjuka” investeringar ska man bygga områdesprogrammet runt ett 

”skelett” av investeringar i fysiska miljöer och infrastruktur där satsningar på invånarnas 

kunskap och kapacitet sedan ska utgöra ”muskler” i förändringsarbetet. Tanken är att en 

uppgradering av den fysiska miljön ska visa på en tydlig förändring samtidigt som den utgör 

grunden för en utveckling av de sociala förhållandena i området.
91

  

Med områdesprogrammen vill man bryta med den tidigare traditionen att göra 

samma saker på många platser och istället göra många saker på samma plats.
92

 Genom att 

koncentrerar satsningen till fem olika områden blir det lättare att anpassa sig till platsens 

specifika omständigheter och man kan hitta lämpliga samarbetspartners som kan samlas runt 

konkreta arbetsuppgifter. Tanken är att man ska börja i liten skala och sedan arbeta sig framåt 

med de metoder som visar sig fungera. Här behöver många olika aktörer engageras – boende, 

föreningar, företag, regionala och statliga myndigheter – kring gemensamma uppgifter. 

Målsättningen är att skapa en miljö för sociala innovationer där områdesprogrammet bli en 
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plattform där idéer kan följas upp och utvärderas.
93

 Områdesprogrammet kan sammanfattas i 

sex fokusområden; Bo bra, Lärande i fokus, Arbeta och näringsliv, Trygghet, Kultur och fritid 

samt Medborgardialog och kommunikation.
94

 

 

6.3.2. Mål 

Alla mål i områdesprogrammen knyts till kommunens budgetmål om: arbete och tillväxt,  

trygghet, delaktighet och demokrati, barn- och ungdomars livsvillkor, integration och 

minskade klyftor samt kultur och fritid.
 
Följande långsiktiga mål har man inom 

områdesprogrammet satt upp:
 
 

 

”Holma-Kroksbäck/Herrgården/Lindängen/Seved skall vara attraktiva och 

trygga områden där människor med olika bakgrund och förutsättningar väljer 

att bosätta sig och vistas och där olika typer av fastighetsägare väljer att 

investera. 

 

I Holma-Kroksbäck/Herrgården/Lindängen/Seved ska den fysiska 

utvecklingen vara en bärande kraft som leder den sociala utvecklingen framåt 

i den grad att det blir en förebild för arbetet med sociala förändringar. 

 

Skolorna i Holma-Kroksbäck/Herrgården/Lindängen/Seved ska utveckla en 

verksamhet som gör att elever från hela Malmö och Skåne söker sig till dessa 

skolor. 

 

Näringslivs- och innovationsklimatet i Holma-

Kroksbäck/Herrgården/Lindängen/Seved ska vara så stimulerande att många 

företag och entreprenörer väljer att etablera sig där. 

 

Innehållet i kultur- och fritidsaktiviteter i Holma-

Kroksbäck/Herrgården/Lindängen/Seved ska hålla en sådan nivå att 

människor från hela Malmö och Skåne väljer att ta del av dem.”
 95

 

 

6.3.3. Finansiering 

Områdesprogrammen finansieras av de olika områdenas respektive stadsförvaltning som en 

del av ordinarie budget och programmens insatser ska därför arbetas in i verksamhetsplaner 

och budget. Följeforskning och utvärdering samt lönekostnader för en områdeskoordinator i 

varje program finansieras dock centralt. Utöver detta har områdesprogrammen fått bidrag från 

EU:s strukturfonder.
96
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6.3.4. Programmens längd 

I ärendet från kommunstyrelsen angavs tre år som ramen för områdesprogrammens 

genomförande. Efter det kunskapsutbyte som skett med Stockholm, Göteborg och 

Köpenhamn har man dock kommit fram till att ett program av denna omfattning behöver pågå 

under minst fem år för att ge önskad effekt. Områdesprogrammens längd har därför utökas till 

fem år med en första avstämning efter två år.
97

 

 

6.4. OMRÅDESPROGRAM FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART HERRGÅRDEN 

I inledningen till Ett socialt hållbart Herrgården skriver Malmö stad: 

 
”Detta är berättelsen om ett bostadsområde i Malmö och om några av 
de processer som bidragit till en positiv förflyttning framåt. Den handlar 
om Herrgården som på sitt sätt speglar sammanhang i ett lokalt, 
nationellt och globalt perspektiv. Berättelsen om Herrgården är också 
berättelsen om Malmö.”

98  
 

I början av 2000-talet präglades Herrgården av hög arbetslöshet och öppen kriminalitet. 

Insatser och närvaron från samhällets sida var begränsad och läget beskrevs av berörda 

tjänstemän som ”ett stillastående vatten”
99

. År 2002 togs ett handlingsprogram fram för ett 

långsiktigt förändringsarbete i Herrgården där flera av insatserna nu är permanenta i form av 

öppen förskola och fritidsgårdsverksamhet. 2004 introducerade man stadsdelvärdar med goda 

resultat och ett stort förändringsarbete inleddes i samband med MKB:s övertagande av 

kvarteret Landsfiskalen 2006. Mellan 2009 och 2011 pågick en särskild satsning i Herrgården 

med medel från kommunstyrelsen med fokus på förebyggande insatser i form av utvecklad 

samverkan mellan polis och socialtjänst, förstärkta sociala resurser till Rosengårdsskolan, nya 

mötesplatser för unga 16-25 år samt ökat utbud av idrottsaktiviteter.
100

 

 Trots dessa insatser är förvärvsfrekvensen i Herrgården betydligt lägre än i 

resten av Rosengård och Malmö och även i fråga om befolkningens hälsa utmärker sig 

området. I projekten i Herrgården har arbetet med att stärka individer utvecklats men man har 

inte lyckats arbeta fram strukturer som främjar och stabiliserar en positiv utveckling av 

området. Utmaningen är nu att samordna och utveckla processer och nya arbetssätt som kan 

stärka strukturerna och därmed förutsättningarna för en långsiktig hållbarhet.  
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6.4.1. Områdesprogrammets fysiska utveckling av Herrgården  

Malmö stad har inför utformandet av den nya Översiktsplanen 2012 gjort förstudier bland 

annat i form av dialog-pm. Dessa utarbetas i ett samarbete mellan invånarna och flera av 

stadens förvaltningar och har behandlats som samrådsmaterial. 2008 genomfördes dialog-pm 

Rosengård! Strategier för hållbar utveckling i en stadsdel vars syfte var att diskutera den 

övergripande frågan: ”Hur kan de fysiska strukturerna förändras så att de kan stödja en 

fortsatt god utveckling i Rosengård och i hela Malmö ur alla hållbarhetsaspekter?”.
101

 I 

områdesprogrammet i Herrgården har man tagit sin utgångspunkt i detta dialog-pm i vilket 

man tänker att stadsplaneringen har en viktig roll att spela i den fysiska utvecklingen av 

staden. Goda fysiska miljöer och utvecklad infrastruktur skapar förutsättningar för 

förändringar på djupet. Tillsammans med sociala satsningar på skolutveckling, sysselsättning 

och trygghet ska man skapas förutsättningar för ett långsiktigt hållbart Herrgården.
102

 Under 

ett antal rubriker har man i punktform sammanfattat de fysiska åtgärder man anser viktiga för 

utvecklandet av den sociala hållbarheten i Herrgården. 

 

6.4.1.1. BOENDE 

I södra Rosengård domineras bebyggelsen av storskaliga hyresrättsbestånd där den vanligaste 

lägenhetsstorleken är tre rum och kök. Bristen på stora och små lägenheter minskar 

möjligheterna att göra bostadskarriär inom området vilket är avgörande för både unga och 

etablerade familjer när de gör sina bostadsval. I Rosengård i allmänhet och Herrgården i 

synnerhet är trångboddheten hög och omflyttningen stor. Därför vill man inom 

områdesprogrammet:
103

 

1. Komplettera bebyggelsen, bygga om och tillföra nya funktioner. 

2. Bygga olika typer av bostäder med olika storlek och varierande upplåtelseformer. 

 

6.4.1.2. TRANSPORT 

Att kunna röra sig till och från Rosengård samt inom stadsdelen och mellan bostadsområdena 

är en viktig förutsättning för att området ska knytas samman och kännas inbjudande. Tanken 

med Rosengårds långtgående trafikseparering var att skapa en trafiksäker boendemiljö där 

gång- och cykeltrafiken genomkorsar bilfria områden vilket gör att de flesta barn och unga 

kan ta sig till skola och fritidsaktiviteter på egen hand. Dock uppfattas cykelvägar som går 
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genom parker och tunnlar långt från bostadshus som otrygga av många. Trafikbarriärer i form 

av återvändsgator inbjuder inte till ett fritt rörelsemönster och minskar därmed benägenheten 

att ta sig till och från stadsdelen. Därför vill man i områdesprogrammet:
104

 

1. Förbinda säckgator och skapa genomströmning. 

2. Utveckla kollektivtrafiken och de rörelsestråk som redan finns.  

 

6.4.1.3. MÖTESPLATSER 

Offentliga rum har upplevts som en bristvara i Rosengård och Rosengård behöver därför 

kontaktytor av olika slag. Den sociala utvecklingen i Malmö präglas av ökade skillnader i 

hälsa och inkomster och därför vill man inom områdesprogrammet använda 

samhällsplaneringen för att skapa nya kontaktytor mellan människor från olika delar av 

samhället där de offentliga platserna är särskilt viktiga. Därför vill man i 

områdesprogrammet:
105

 

1. Skapa nya mötesplatser för både interaktion och rekreation, ett offentligt torg men 

även mindre platser som är öppna och tillåtande.  

2. Utöka handel och annan verksamhet. 

3. Skapa magneter 

 

6.4.1.4. GRÖNOMRÅDEN 

Att grönområden i form av parker, gröna stråk och platser är inbjudande och varierande är 

viktigt för en socialt hållbar stadsmiljö. Parkerna i Rosengård är utformade efter 1960-talets 

funktionsuppdelade ideal med träd, gräs och rekreationsytor och liknar ofta varandra. När 

parker saknar avgränsning och identitet finns risken att de inte utnyttjas som platser för 

samvaro och rekreation utan istället upplevs som otrygga. Därför vill man i 

områdesprogrammet:
106

 

1. Utveckla parker och grönstråk så att de blir spännande och lockar till rekreation och 

samvaro.  
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6.4.2. Områdesprogrammets sociala utveckling av Herrgården  

Många insatser har skett i Herrgården under de senaste tio åren vilka har skapat mötesplatser 

och dialog mellan malmöborna i Herrgården, något som bidragit till en positiv utveckling av 

området. När man nu startar områdesprogrammet vill man inte börja om arbetet från början 

utan bygger vidare på de kunskaper och erfarenheter som redan finns i området.  

 Herrgården är ett område som oftare än resten av Rosengård och Malmö byter 

befolkning. För många är Herrgården den första kontakten med Sverige och i takt med att 

man etablerat sig på arbetsmarknaden och fått en inkomst lämnar man området. Tillsammans 

med trångboddheten resulterar detta i en stor omflyttning. Detta har stor påverkan på 

områdets välfärdsutveckling. Man anser därför inom områdesprogrammet att det är mycket 

viktigt för att främja utvecklingen av Herrgården att malmöborna ges ökade möjligheter att 

välja bostad. Genom det byggs fler bostäder och mer varierande upplåtelseformer samt att fler 

får en lön via förvärvsarbete kan den sociala utvecklingen i Herrgården stärkas.   

 En annan viktig faktor är skolan. Herrgården har en ung befolkning och 

områdets utveckling kan påverka möjligheterna till en positiv framtid för såväl invånarna som 

Malmö i stort. Idag går mer än hälften av niondeklassarna i Herrgården ut skolan utan 

behörighet att söka till gymnasiet. Enligt prognoser kommer det vara brist på kvalificerad 

arbetskraft i Öresundsregionen i mitten på 2020-talet så för en fortsatt positiv utveckling krävs 

att utbildningsnivån och förvärvsfrekvensen ökar. Här kan föreningsverksamhet spela en 

viktig roll och det pågår redan ett samarbete med FC Rosengård som områdesprogrammet vill 

stärka och utveckla.
107

 

 

6.4.2.1. SAMVERKAN 

Inom områdesprogrammet talar man både om samverkan och partnerskap mellan aktörer. 

Samverkan ska ske mellan fastighetsägare, förvaltare, föreningar, organisationer, näringslivet, 

förskolor, skolor och vuxenutbildning samt skola, socialtjänst och polis. Flera av dessa ska 

även ingå i partnerskap. Vad skillnaden mellan samverkan och partnerskap är framgår inte av 

underlaget men man kan anta att partnerskap handlar om gemensamma ekonomiska 

satsningar medan det i samverkan snarare rör sig om att bygga strukturer för samarbete. Hur 

partnerskapen och samverkan påverkar varandra är inte klarlagt.  

 Arbetsgruppen för lokal samverkan är sammansatt av flera aktörer med 

representanter från stadens olika förvaltningar, polisen och räddningstjänsten samt 
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fastighetsägare i Herrgården; MKB Fastighets AB, Newsec och Contentus. I maj 2010 höll 

man en workshop där en gemensam karta över området olika resurser ritades vilken visade på 

omfattande aktivitet och verksamhet. Man konstaterade även att en ännu bredare 

representation av aktörer inom arbetsgruppen skulle göra den än mer innehållsrik. Därför vill 

man inom områdesprogrammet verka för fler och starkare samverkansarenor. Exempel på en 

sådan arena är samarbetet mellan Malmö kommun, Rosengård Invest AB, MKB Fastighet 

AB, Peab AB och FC Rosengård vilken man hoppas:  

 
”/…/ ska lägga grunden till ett gemensamt agerande för en positiv 
utveckling i södra Rosengård. Syftet är att i dialog och samverkan med 
bland annat boende- och lokalintressenter exploatera vissa områden 
genom att bygga bostäder och lokaler, ge parkrum och mötesplatser tydlig 
karaktär, anlägga och bygga om gator och cykelvägar för en ökad 
tillgänglighet och trygghet, bygga ny fotbollsarena och ny idrottshall samt 
starta en byggskola.”

108
 

 

En annan viktig samverkansarena för den fysiska utvecklingen av området är det planprogram 

för södra Rosengård som påbörjas av stadsbyggnadskontoret under 2010.  

 

6.4.2.2. PARTNERSKAP 

Exploaterigsstudier som genomförts på uppdrag av Malmö stad visar att det finns 

förtätningsmöjligheter i Herrgården. Genom att uppföra tät småhusbebyggelse samt 

bebyggelse upplåten med bostads- och äganderätt skulle man få en större variation i 

bostadsutbudet. Kombinerat med insatser i trafikstrukturen, parkområden och uppförande av 

fotbollsarena och bollhall kan man skapa större aktivitet och fler mötesplatser i området. Det 

finns planer på ett partnerskap mellan Malmö kommun, fastighetsägare, föreningsliv och 

företag i södra Rosengård. Ett sådant partnerskap skulle kunna utgöra en konkret fortsättning 

på de utvecklingsidéer som presenteras i dialog-pm och en plattform för den fortsatta 

utvecklingen av Herrgården.
109

  

 

6.4.2.3. TRYGGHET, DELAKTIGHET OCH DEMOKRATI  

Boendet är grundläggande i fråga om trygghet och välfärd i Malmö och mycket av resurserna 

inom områdesprogrammet riktas därför mot att förbättra förutsättningar att bo bra i 

Herrgården. Detta ska ske genom upprustning av befintlig bebyggelse, förtätning och ökad 

variation av upplåtelseformer. Trygghet skapas genom brottsförebyggande åtgärder såväl som 
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delaktighet i utvecklingsprocessen samt förändringar av den fysiska miljön. I upprättandet av 

forum för dialog och delaktighet vill man utgå från de plattformer som folk dagligen kommer 

i kontakt med såsom förskolor och skolor, fritidsgårdar och mötesplatser, vuxenutbildning 

samt vård och omsorg. Ett viktigt fokus i områdesprogrammet är barn och ungas 

levnadsvillkor där programarbetet har lärandet i fokus utifrån nyckelord som skolformer, 

entreprenörskap och profiler. Genom kommunikation och involvering hoppas man även öka 

integrationen i området.  

 

 

7. ANALYS 

7.1. MODERNITET I KRIS  

Miljonprogrammet kom till i ett skifte; ett skifte från en fordistisk organisation av 

produktionen till en internationell arbetsdelning och från modernismens tro på människans 

frigörelse genom vetenskap, teknik och rationalitet till postmodernismens partiella, subjektiva 

och individuella sanningar. De som flyttade in i miljonprogrammen under 60-talet var 

nybyggare; pionjärer i det största svenska bostadsprojektet genom tiderna. Rosengård sågs 

som en annorlundahet; en framtidens möjlighet. Men redan i början av 1970-talet ter sig 

projektet förlegat. Ytan stämmer inte med innehållet.  

 

”Rosengård är väl så långt ifrån en rosengård man kan tänka sig, där 
surrar inga bin bland frodiga blomster, där gläds man inte av fågelkvitter, 
där insuper man ingen blomsterdoft. I Rosengård dominerar bilden av 
utspridda höghuslimpor med blåsiga och toftigt utrustade gårdar 
emellan, asfalt och betong som gungar i solvärmen, bilavgaser och dålig 
luft som väller in över området, Amiralsgatan som skär som en stinkande 
kloak genom bebyggelsen och flygplanen som en gång i halvtimmen 
dundrar från på ett par meters höj.”

110
   

 

Miljöerna är inte längre öppna och ljusa utan sterila och nakna. Bilarna och flygplanen som 

tidigare representerat frihet och framtid är nu endast bullermaskiner som sprider föroreningar 

omkring sig. Förorten beskrivs som en vindpinad tundra, övergiven och okontrollerbar; en 

konsekvens av det moderna samhällets framfart.
111

  

 I Allt som är fast förflyktigas undersöker Marshall Berman modernitetens 

tvetydiga grundval. Titeln är tagen ur en passage i Kommunistiska manifestet och utgör enligt 

                                                      
110

 Flemström och Ronnby (1972) s. 23 
111

 Ristilammi (1994) s. 29 



 40 

Berman essensen av moderniteten;
112

 moderniteten är en process. När den materialiseras 

försvinner dess betydelse. Modernismen ville bryta med historien och skapa en ny värld med 

nya medel. Men hur undgår man att det som är nytt idag blir till historia imorgon?  

Harvey menar att innovativ självförstörelse (creative destruction) är själva 

grunden för att förstå implementerandet av det modernistiska projektet.
113

 Man kan inte bygga 

nytt utan att förstöra det gamla. En process som måste fortgå för att upprätthållas. Berman 

relaterar innovativ självförstörelse till Marx analys av det kapitalistiska systemet; att allt som 

det borgerliga samhället bygger upp bygger det för att riva.
114

 Kapital cirkulerar inte genom 

beständiga byggnader och varor. Det är ur den innovativa självförstörelsen som entreprenören 

skapar nya möjligheter att generera kapital.    

Rosengård utgjorde från början en positiv annorlundahet som symbolen för 

framtidssamhället men byter efter hand karaktär till att befinna sig i stadens utkant såväl 

geografiskt som socialt. Med den nya annorlundaheten skapas ett utanförskap. Drömmen om 

det moderna faller samman, den symboliska miljön förlorar sin laddning och 

miljonprogrammet blir symbolen för modernismens sammanbrott.
115

 Det uppstår vad Harvey 

kallar en kris i representationerna. 

 

 

7.2. KRIS I REPRESENTATIONERNA  

Harvey menar att det inte är någon tillfällighet att dessa skiften sammanföll under början av 

1970-talet utan att de är direkt relaterade såväl till varandra som till den kapitalistiska 

ekonomins utveckling. Kultur och ekonomi existerar aldrig frånkopplade från varandra utan 

är en del av samma kontext. 1848 skrev Marx:  

 

”Bourgeosin har genom sin exploatering av världsmarknaden givit alla 
länders konsumtion kosmopolitisk gestalt. Den har till reaktionens stora 
sorg undanryckt industrin dess nationella grund. De urgamla nationella 
industrierna har förintats och förintas alltjämt dagligen. De utträngs av nya 
industrier, vilkas införande blir en livsfråga för alla civiliserade nationer, 
industrier, som icke längre bearbetar inhemska råämnen utan råvaror från 
de avlägsnaste områden och vilkas fabrikat förbrukas icke blott i det egna 
landet utan i alla världsdelar.”

116
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Globaliseringen är således inget 1900-talsfenomen. Det är inte heller modernismen menar 

Harvey. Han visar hur den modernistiska strömningen tog sin början redan under första delen 

av 1800-talet i samband med den ökande internationalism som kapitalet tvingade fram.
117

 

1848 uppstod till följd av överackumulation den första krisen i systemet. Genom den 

kompression av tiden och rummet (exempelvis i form av järnvägen och telegrafen) och den 

allt mer internationellt integrerade ekonomi som kapitalismen genererat spred sig krisen 

snabbt i Europa. Förutom ekonomisk ruin, introducerandet av nya effektivare sätt att 

organisera produktion och (genom börshandel) uppkomsten av fiktivt kapital ändrade krisen 

fullständigt betydelsen av begreppen; pengar, tid och rum. Pengar var inte längre bara mynt 

och sedlar, tid tedde sig inte bara kronlogisk utan även synkron och rum var inte längre endast 

en geografiskt definierad plats. Det uppstod en kris i representationerna. Något som tog sig 

uttryck kulturellt. Baudelaire försökte genom ett nytt modernistiskt språk undersöka sin 

samtid och Flaubert löste i Madame Bovary upp den kronologiska tiden genom att klippa fram 

och tillbaka i berättelsen.  Det blev konstnären som likt entreprenören ur den innovativa 

självförstörelsen skapar nya möjligheter, undersökte begreppens nya betydelser och gav dem 

mening och sammanhang.  

Under andra halvan av 1800-talet fortsatte teknikutvecklingen framåt i en 

rasande fart. Cykeln och bilen minskade de geografiska avstånden, ångbåten och byggandet 

av Suezkanalen skapade nya transportmöjligheter och järnvägen länkade samman Europa 

inte bara fysiskt utan även tidsmässigt.
118

 1913 introducerade Henry Ford det löpande bandet; 

en ny form av rumslig organisering som accelererade tiden för omsättning av kapital i 

produktionen, och revolutionerade på så vis tillverkningsprocessen. Samma år sändes den 

första radiosignalen ut från Eiffeltornet och visade på förmågan att kollapsa rummet i en 

simultan och omedelbar universell och allmän tid.
119

 Året därpå bröt Första världskriget ut 

och ritade i stora stycken om den europeiska kartan. Världen framstod inte längre som 

sammanhängande och kontinuerlig.  

Harvey menar att kompressionen av tid och rum; globaliseringen, skapade en 

större enighet mellan platser som tidigare, på grund av brist på kommunikationer, varit 

isolerade i rummet. Detta gav upphov till två olika responser. Den första hyllade enigheten 

och accepterade platsens overkligenhet i det fragmenterade relativa rummet.
120

 Man 

återinförde upplysningsprojektets idé om att kommunikationer och social påverkan genom 
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planering och samverkan skulle sammanföra den rumsliga fragmenteringen; staden som en 

välsmord maskin.
121

 En representant för denna syn var Le Corbusier som menade att det bara 

var i ett publikt rum som utvändigt rationaliserats och totalt organiserats, som insidan och den 

privata upplevelsen av tid och rum på allvar kunde ta plats.  

Den andra responsen ansåg att ju mer enat det globala rummet blir desto 

viktigare blir det att behålla de olika fragmentens särart för att skapa identitet och verksamhet. 

Det fria flödet av globalt kapital kräver en ökad specialisering; komparativa fördelar, i en allt 

mer homogen men fragmenterad värld.         

Dessa två responser existerade fram 1970-talet parallellt. Nationalstaten var 

under samma period stark och i Sverige byggde statliga regleringar och planmonopol upp 

miljonprogrammet. Med 1970-talets kapitalistiska kris avindustrialiserades västvärlden och 

nationalstatens inflytande minskade. Detta medförde avregleringar för att underlätta det 

globala flödet av kapital. Miljonprogrammet är en produkt av den första responsen; 

socialdemokratins byggande av folkhemmet. Med nationalstatens minskade makt att 

sammanföra den rumsliga fragmenteringen tog den andra responsen över. Här uppstod en kris 

i representationerna. Skiftet från industrisamhälle till postindustriellt samhälle krävde nya ord 

och begrepp för att beskriva verkligenheten, vilket resulterade i det kulturella skiftet från 

modernism till postmodernism. Harvey menar att modernismen är den kulturella reaktionen 

på det kapitalistiska systemets kriser.
122

 Postmodernismen är ingen brytning med systemet 

utan en ny form av modernism; reaktionen på kapitalismen kompression av tiden och rummet 

vilken resulterat i ett skifte från produktionsekonomi till spekulationsekonomi.   

Kvar stod Rosengård som en fysisk manifestation av det misslyckade 

modernistiska projektet. Arkitekturkritikern Charles Jenks har angett klockan 15.32 den 15 

juli 1972 som den exakta tidpunkten för skiftet från modernism till postmodernism när det 

prisbelönade modernistiska bostadskvarteret Pruitt-Igoe i St Louis sprängdes i bitar eftersom 

det ansågs otjänligt som bostadsmiljö.
123

 Ingen sprängde sönder Rosengård även om det fanns 

de som tyckte att man skulle. Stadsdelen kom istället att bli en annorlundahet; en ny funktion i 

det postmodernistiska och postindustriella Malmö. 
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7.3. STÄDERS NYA ROLL I VÄRLDSEKONOMIN 

Kapitalismens accelererande kompressionen av tiden och rummet har lett till en globalisering 

av kapital vilken fört med sig en ökande instabilitet som yttrar sig i avindustrialisering av 

tidigare industriella centrum och en minskning av nationalstatens makt att kontrollera 

multinationella pengaflöden. Dessa förändringar i makroekonomin menar Harvey har 

förändrat städers roll i den globala ekonomin. I den hårdnande internationella konkurrensen 

om det globala kapitalet har städer fått en allt viktigare roll som motorer i de nationella 

ekonomierna där deras främsta uppgift är att attrahera kapital. Något som påverkar den förda 

stadspolitiken. Med avindustrialiseringen och den framväxande kunskapsekonomin har det 

skett ett skifte från ledarskap till entreprenörskap. Från att staten efter andra världskriget 

förespråkat ett starkt ledarskap med omfördelningspolitik som centralt element intresserar sig 

stadspolitiken idag främst för att uppmuntra lokal utveckling och sysselsättning.
124

 Något som 

Johan bekräftar i intervjun: 

 

”På 90-talet så förlorade Malmö sin ekonomiska bas så det som var väldigt 
mycket i fokus var att skapa en ny ekonomisk bas och det var både en 
kommunalekonomisk bas där det här skatteutjämningssystemet bidrog till 
att skapa den basen. Och det andra var en näringsbas, alltså ett näringsliv i 
staden som kan leva och utvecklas. Och det har man ju i hög grad lyckats 
med./…/” 

 

Under början av 1990-talet hade Malmö högst skatter i landet samtidigt som välfärdsnivån var 

en av de lägsta. Skatteunderlaget är något som Malmö fortfarande har problem med. 

Kommunen har bland den lägsta skattekraften i Sverige och för att få budgeten att gå ihop 

mottar Malmö varje år en miljard i bidrag från skatteutjämningssystemet. I en publikation från 

Malmö stads stadskontor listar man olika orsaker till det låga skatteunderlaget där låg 

lönenivå, många unga samt en att en stor del av befolkningen har utländsk bakgrund ses som 

de främsta anledningarna.
125

 På frågan om hur man ska få ett bättre skatteunderlag i Malmö 

svarar Johan: 

 
”/…/ Ett sätt att komma åt det är att göra Malmö attraktivt för företag att 
etablera sig i och att växa i.” 
 

Angående hur fysisk planering kan skapa bättre sociala förhållanden undrar Johanna om det 

är genom att skapa infrastruktur som underlättar för företag, på det svarar Johan: 
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“Ja, att det har en koppling till sociala frågor. Så det är kanske där vi 
starkast egentligen kan bidra långsiktigt. Att företag kan etableras i 
Malmö och kan växa i Malmö så att vi kan få fler jobb i Malmö helt 
enkelt.” 

 

Utmärkande drag för entreprenörsstaden är att den drivs på ett affärsliknande sätt med 

”private-public partnerships” för att marknadsföra urbana förnyelsestrategier. Lokala 

ledningar tar även risker liknande privata företag till följd av dessa partnerskaps spekulativa 

aktiviteter i planer och utförande dvs. att offentliga medel investeras i initiativ vars framgång 

inte är garanterade. Typiskt för det affärsliknande urbana ledarskapet är även att det 

fokuserar på särskilda platsers politiska ekonomi framför hela stadens eller regionens. 

Genom att satsa på enskilda utvecklingsprojekt hoppas man att en ”trickle-down effekt” 

sedan ska gynna resten av staden. Stadens nya funktioner är således relaterade till skapandet 

av ett bra entreprenörsklimat i form av marknadsföring, förbättring av komparativa fördelar, 

attraktion av investeringar etc.
126

  

Alla dessa utmärkande drag för entreprenörsstaden hittar vi prov på i 

områdesprogrammet. Man har valt ut fyra specifika platser som man koncentrerar sina 

insatser till från vilka man hoppas att positiva effekter ska sprida sig i staden. Arbetsmetoder 

man ämnar tillämpa i genomförandet av områdesprogrammet är att skapa ett antal 

innovationsforum; en miljö för sociala innovationer samt att upprätta partnerskap mellan 

Malmö stad, fastighetsägare, föreningsliv och företag i södra Rosengård. Med dessa insatser 

hoppas man bland annat nå målet om att:  

 
”Näringslivs- och innovationsklimatet i Holma-
Kroksbäck/Herrgården/Lindängen/Seved ska vara så stimulerande att 
många företag och entreprenörer väljer att etablera sig där.” 

 

7.4. OJÄMN UTVECKLING 

Den nya världsekonomi som globaliseringen av kapital har medfört består av en kärna och en 

periferi där kärnan karaktäriseras av höga inkomster, avancerad teknologi och olikartad 

produktion, vilken behöver överskotten från periferin för att underhålla tillväxten. Denna 

relation finns på alla geografiska nivåer
127

 och har lett till ökad polarisering mellan områden 

nationellt såväl som segregation och problem inom staden.
128
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 Det ser vi bland annat i ökade inkomstskillnader. I Sverige minskade 

inkomstskillnaderna efter Andra världskriget fram till 1981 men har sedan dess ökat. Detta 

beror framför allt på att kapital som inkomstkälla och då framför allt kapitalvinster utgör en 

allt större del av den totala ekonomin. Dessa vinster är mycket ojämnt fördelade och starkt 

koncentrerade till toppen av inkomstfördelningen. Fram till 1990-talet utgjorde 

kapitalvinsterna en marginell andel av hushållens ekonomi men har under 1990- och 2000-

talet ökat drastiskt:   

 

”Stigande fastighetspriser och en otrolig utveckling på börsen, där 
Stockholmsbörsens värde tjugofaldigades mellan 1980–2000, medförde att 
många hushåll gjorde stora kapitalvinster.”

129
 

 

En annan anledning till inkomstspridningen är att skillnaderna mellan de med och de utan 

arbete har ökat. Förvärvsarbetande har mellan 1991 och 2005 ökat sina löner med 21 procent 

medan samma siffra för icke förvärvsarbetande är drygt 7 procent. Under 1991 hade de som 

inte förvärvsarbetade en ekonomisk standard som var nästan 80 procent av vad de som 

arbetade hade. Under det sista undersökta året, 2005, hade andelen sjunkit till 70 procent.  

En liknande utveckling mot ökad ojämlikhet ser vi också på bostadsmarknaden. Clark et 

al menar att den svenska bostadsmarknaden under de senaste 20 åren har gått från att vara en 

av de mest reglerade i västvärlden till en av de mest marknadsliberala.
130

 Clark et al menar att 

detta är ett resultat av den neoliberala stadspolitikens avregleringar och pekar på den kraftigt 

ökade sociala och ekonomiska segregation som detta medfört. Bostadsproduktionen i Sverige 

har sjunkit till den lägsta nivån sedan 1940-talet och nyproduktionen består främst i stora och 

dyra bostäder riktade till de kapitalstarka.
131

 Samtidigt ombildas allt fler hyresrätter till 

bostadsrätter, bostadsbestånd privatiseras och tillträde till allmännyttan fodrar allt oftare god 

ekonomi och goda referenser vilket resulterar i en ökad uteslutning på bostadsmarknaden. 

Konsekvensen ser vi i form polarisering där den inkomstrelaterade segregationen ökar inom 

staden. Rika områden blir rikare medan fattiga blir fattigare. Något som bland annat resulterat 

i en ökad trångboddhet.
132

 Landets hyror ökade mellan 1986 och 2005 mer än två gånger 

inflationstakten medan kostnaden för att bo i äganderätt ökade mindre än den allmänna 
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inflationen. Clark et al konstaterar att den förda bostadspolitiken i praktiken inneburit 

subventioner för de välbeställda.
133

  

 Denna bild bekräftar Johan i intervjun. Han menar att ökade hyror och 

gentrifiering är ett tecken på att det går bra för staden:  

 
”/.../ I princip är det så att ökar hyrorna så är det ju... Det är lite intressant. 
Det är kopplat till en annan infekterad planerardebatt som gentrifiering. Ja 
men gentrifiering är ett tecken på att staden mår bra kan man säga.”  

 
Johanna undrar då om det är en medveten strategi från Stadsbyggnadskontoret att gynna en 

gentrifieringsprocess:  

 
”Nej nej, det var inte så jag menade. Eller ja det kan man ju säga i och för 
sig. /…/” 

 
 

7.5. FRÅN PRODUKTIONSEKONOMI TILL SPEKULATIONSEKONOMI  

Harvey menar att urbanisering är ett sätt att absorbera överskott av kapital genom urban 

expansion, rekonstruering och spekulation. Produktionen av staden är grunden för 

kapitalackumulation och en av de starkast drivande krafterna att förändra staden. En process 

som skapar nya makt-, spatiala och sociala relationer samt genererar geografiskt ojämn 

utveckling i form av segregering, polarisering och gentrifiering. I den ekonomiska roll som 

städer blivit tilldelade är växande efterfrågan enda sättet att skapa nya arbetstillfällen vilket är 

grunden för att säkra social välfärd. Produktionen av staden blir således lösningen på en 

spatial kapitalistisk kris.
134

  

Denna övergång från produktionsekonomi till spekulationsekonomi ser vi såväl i 

avregleringarna av bostadsmarknaden som i att kapitalvinster utgör en allt större 

inkomstkälla. Tittar man närmare på de fyra områden som från början ingick i 

områdesprogrammen så är mellan 88 och 100 procent av bebyggelsen uppförd under 

miljonprogrammet, undantaget Seved.
135

 För alla områdena utom Seved finns områdesfakta 

producerad av Malmö stad men eftersom Seved ingår i området Södra Sofielund och är det 

svårare att undersöka. I Södra Sofielund är endast 12 procent av bebyggelsen uppförd under 
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miljonprogrammet. I områdesprogrammet bekräftas att det är just miljonprogramsområdena 

som behöver rustas upp: 

 

”/…/ stadens 60- och 70-talsområden ska vara hållbara och trivsamma 
stadsdelar /…/”

136
 

 

Tittar man närmare på upplåtelseform är hyresrätt vanligast i alla områden inom 

områdesprogrammet och i Herrgården, Lindängen och Södra Sofielund ägs majoriteten av 

privata hyresvärdar. I Herrgården ägs 88 procent av bostäderna av privata fastighetsföretag att 

jämföra med 25 procent i Rosengård i stort. I en debattartikel i Sydsvenskan sätter Erik Clark 

och Björn Cinthio de uppmärksammade boendeförhållandena i Herrgården i Rosengård i 

samband med att boende blivit just en vara som det går att tjäna pengar på. När de 

undermåliga boendeförhållandena i Herrgården uppmärksammades i media uttryckte 

finansbolaget Acta som äger fastigheterna en oro över hur kunderna uppfattade dessa. Kunder 

var i det här fallet inte de boende i fastigheterna utan de investerare i bolaget som är 

intresserade av utdelning på sina aktier.
137

 Samtidigt som folk lever i mögliga bostäder med 

kackerlackor och hål i väggarna och Malmö stad gör investeringar för att höja den fysiska och 

sociala standarden i dessa områden finns det alltså aktieägare som tjänar pengar på samma 

fastigheter.  

 

7.6. DEN DUALA STADEN 

I inledningen till områdesprogrammet beskrivs hur Malmö under det senaste årtiondet stärkt 

sin position som attraktiv miljöstad samtidigt som ojämlikheten inom staden ökat: 

 

“begreppet ”Rosengård” [har] blivit känt långt utanför Malmös och 
Sveriges gränser som ett problemområde och Malmö som en problemstad. 
Denna bild överskuggar periodvis stadens framgångar.”

 138
 

 

Denna polarisering benämner Dalia Mukhtar-Landgren den ”duala staden”. Begreppet 

refererar ursprungligen till arbetsmarknadens polarisering mellan hög- och lågavlönat arbete 

men har vidgats till att infatta de växande skillnaderna mellan stadens olika delar.
139

 Denna 

dubbla utveckling menar Mukhtar-Landgren är vanlig i gamla industristäder städer vilka som 
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nya entreprenörsstäder kämpar med en identitetskris.
140

 I övergången från industristad till 

kunskapsstad skapas en framgångsdiskurs om den lyckade comebackstaden där man för att 

locka investeringar till staden marknadsför den som en spännande och attraktiv boendemiljö. 

Samtidigt finns en problemdiskurs som i Malmös fall beskriver det mångkulturella samhället 

med växande klyftor och social polarisering. Mukhtar-Landgren menar att Malmö producerar 

idag två olika städer och har i retorik såväl som i politik lyckats göra en mycket skarp 

diskursiv uppdelning mellan den framgångsrika kunskapsstaden och den problemfyllda, 

mångkulturella staden.”
141

 En process som delar staden i tu i form av en inkluderad och en 

exkluderad grupp. Mukhtar-Landgren menar vidare att det urbana rummet är öppet och 

följaktligen oavbrutet skapar sin betydelse. Rummet blir därmed föremål för en ständig 

maktkamp om vem som har tolkningsföreträde i denna process. När man genom 

marknadsföringen förkastar den gamla identiteten för den nya talar man även om för 

medborgarna hur de bör vara, dvs. moderna och kunskapsproducerande. Att uteslutas ur 

framgångsdiskursen förstärker utanförskapet och exkluderingen. När problem som fattigdom 

och kriminalitet inte kopplas till den övergripande utvecklingen och marknadsföringen av 

staden utan blir en egen problemdiskurs reproduceras och förstärks utanförskapet och 

osynliggörandet av exkluderade grupper. Det sker en ansvarförskjutning där stadens problem 

inte är ett resultat utav de processer som skapar staden utan istället ett problem hos 

medborgaren. Med invandraren som problem och kunskapsstaden som framtidshopp 

legitimeras storsatsningar på prålig arkitektur och marknadsföring framför 

omfördelningspolitik.
142

  

Johan bekräftar i intervjun att han inte ser någon koppling mellan Malmös 

framgång det senaste decenniet och de sociala problem som växt i staden under samma tid:  

 
“Och det är ju framförallt på den sociala sidan där problemen snarare har 
ökat än minskat. Sen tror jag att de ökade bekymmerna har väldigt lite 
med de lösningar man kom på på 90-talet att göra. Utan det är liksom nya 
bekymmer.” 
 

 

Johan tänker inte heller att gentrifiering som stadsutvecklingsstrategi skapar en ojämn 

utveckling i staden: 
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”Hannah: Och det jag menar är väl att gruppen fortfarande finns kvar i 
staden så att just det här området höjs kanske inte säger något om 
befolkningsstrukturen i staden i stort: att den förändras. 
 
Johan: Ja men det förutsätter ju då att det är någon annan stadsdel som 
sjunker. 
 
Hannah: Ja, är det inte det då? Gentrifiering förutsätter väl också att det 
hela tiden...  
 
Johan: Nej” 

 
Johan menar att problemen i Malmö, vilka är starkt koncentrerade till förorten, inte beror på 

Malmös stadsutvecklingsstrategi utan på att det flyttar för många människor till Malmö som 

inte bidrar till stadens utveckling: 

 

“/…/ det flyttar ju människor till Malmö som inte bara går rakt in i arbete 
utan som går rakt in i utanförskap. Och om den delen som flyttar till 
Malmö som går rakt in i utanförskap är ännu större än vad stadens tillväxt, 
framförallt i ekonomiska termer, mäktar med ja men då växer ju problemet 
så att säga.” 

 

7.7. FÖRORTEN SOM SCEN  
Wirtén menar att förorten sedan dess uppkomst fått vara skådeplats för samhällets 

övergripande problem. Genom att lokalisera debatten till förorten skapas ett behagligt avstånd 

till svårigheter som egentligen är signifikanta för samhället i stort. Man kan jämföra 

resonemanget med den annorlundahet som Ristilammi beskriver. Wirtén identifierar fyra 

olika stereotyper som har befolkat förorten sedan dess intåg i det svenska medvetandet i 

samband med miljonprogrammet, och relaterar dessa till en övergripande debatt som förts i 

samhället vid den tiden. 

 Den första karaktären som under början av 1970-talet fick representera förorten 

är den ensamma hemmafrun. Wirtén skriver att återkommande reportage gjordes om 

hemmafruar i Skärholmen efter invigningen 1968 där mammorna beskrevs som livlösa, 

ensamma och isolerade; oförmögna att tala med sina barn som blev lika hårda som betongen 

de lekte på. Tydligen var det själva förorten som skapade denna melankoli. Ensamma 

hemmafruar var betydligt mer ensamma i sin trea i Skärholmen än om de hade suttit i en trea 

på Södermalm. Wirtén kopplar denna stereotyp till den pågående debatten om kvinnans 

frigörelse där förorten fick vara arenan där äldre kvinnoideal mötte nya.
143
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 Den andra karaktären är den utslagne. Under slutet av 1970-talet hade de 

ensamma husmödrarna flyttat ut eller skaffat sig ett arbete och förorten beboddes istället av 

utsatta människor. Det var inte bara så att sjuka människor hamnade i förorten, det var 

förorten som gjorde dem sjuka. Anonymiteten, storskaligheten och isoleringen var helt enkelt 

inte mänsklig. Debatten som föranledde denna gestalt menar Wirtén är den om ett växande 

utanförskap kopplat till nedmonteringen av den sociala sektorn.
144

 

 Under 1980-talet gjorde invandraren entré som den tredje karaktären att befolka 

förorten. Rafflande reportage skrevs om dessa invånare som tidigare vallat får i en avlägsen 

världsdel för att sedan bosätta sig i dessa kyligt moderna miljöer. De nya invånare som kom 

från miljonstäder med en universitetsexamen i bakfickan skrevs det mindre om för nu 

präglades livet i förorten av kulturkrock och kulturchock. Wirtén skriver att det var i samband 

med denna fas som miljonprogramsområden blev direkta problemområden där identifierade 

problem knöts till specifika geografiska platser. Stadens delas här upp i segregerade stadsdelar 

och icke segregerade. I sjuka och friska. I områdesprogrammet står det: 

 

“De sociala problemen finns inte bara i Rosengård utan även i flera andra 
stadsdelar, som Södra Innerstaden, Hyllie och Fosie.”

145
 

 

De sociala problemen är inte endast koncentrerade till Rosengård men de är inte heller hela 

stadens problem utan finns i specificerade områden. Invandraren som den tredje karaktär som 

bebor förorten är givetvis en produkt av den invandrings- och integrationspolitiska debatten 

under 1980- och 90-talen.
146

  

 Så är vi slutligen framme vid den karaktär som flyttade in i förorten under 2000-

talet och som fortfarande bor kvar där: muslimen. De två viktigaste aktörerna i detta drama är 

den unge muslimska mannen som utgör ett hot mot samhället och den unga förtryckta 

muslimska kvinnan som behöver räddas från förortens patriarkala våld. Det är lätt att ironisera 

över dessa stereotyper men Wirtén poängterar att patriarkala strukturer och hedersvåld 

existerar såväl i förorten som på andra platser och att detta på intet sätt ska negligeras. Frågan 

är om det är hotet mot dessa kvinnor eller hotet mot de rådande maktstrukturerna mellan 

förort och innerstad som gör att de uppfattas som en samhällsfara? Wirtén menar att dagens 

förortsdebatt utgår från säkerhet och i många fall har starkt rasistiska undertoner.
147

 Denna 
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bild känner vi igen från Dikecs beskrivningar av den franska banlieuen. Förorten har blivit ett 

hot. Ett hot som är starkt förknippat med dem som bor där. 

 

7.8. FÖRORTEN SOM HOT 

I början av detta arbete använde jag mig av Franzén för att definiera begreppet segregation. 

Franzén menar att man kan se segregation utifrån två olika diskurser; antingen som orättfärdig 

eller som hot. För att beskriva segregationen utifrån diskursen om orättfärdighet använder sig 

Franzén av Axel Honneths teori om att: 

  
”det samhälleliga livets reproduktion äger rum under det ömsesidiga 
erkännandets imperativ”

148
  

 

dvs. att vi skapar våra identiteter utifrån bekräftelse av andra. Honneth utgår från ett 

postindustriellt samhälle där gemenskapen växer genom individualisering och egalisering och 

brist på erkännande skapar en uteslutning ur gemenskapen. Segregationen står i vägen för 

detta erkännande genom att 

  
”den befäster och bekräftar skillnader som missaktar vissa människor.”

149
  

 

Segregation innebär gränser och barriärer som håller människor isär och utgör därmed ett 

hinder för oss att se och bli sedda av de på andra sidan. I diskursen om segregationen som ett 

hot  

”ligger det hotfulla inte bristen på ömsesidighet utan mer i det 
främmandes annorlundahet – något avvikande som inte borde vara 
avvikande, åtminstone inte om det ska (få) vara med oss.”

150
 

 

Franzén menar att segregationens faror har varit en återkommande debatt sedan kapitalismens 

genombrott.
151

 Hotet från segregationen utgjordes i början av 1900-talet utav slummen som 

härd för alla sorters sydigt leverne som brottslighet, alkoholism, prostitution och 

degenerering. Oregerlighet i allmänhet och politiskt uppror i synnerhet riskerade att spridas 

över hela staden. Man skapade utifrån detta ett anständigt vi i form av staden och ett 

oanständigt annorlunda som utgjordes av slummen. Utifrån slumbegreppet konstruerades en 

typisk sluminvånare, stående längst ner på samhällsstegen. Idag utgår hotet inte från slummen 

utan från förorten. I områdesprogrammet står det:  
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“Områdesprogrammen [kan] gradvis skapa en allt starkare helhetsbild och 
en allt starkare berättelse om Malmö som en stad kapabel till hållbar 
utveckling grundad på social sammanhållning.” 

 

Segregationen har blivit ett hot mot Malmös attraktivitet och berättelse om sig själv som en 

hållbar stad, något som områdesprogrammen nu ska råda bot på.  

Eftersom segregation definieras utifrån en moralisk grund behöver den inte 

utgöra ett problem. Utgår man från det fria valet är segregation endast är en konsekvens av 

allas fria val efter respektives betalningsvilja på den fria marknaden och en naturlig 

konsekvens av individuell smak. Denna marknadsliberala syn har enligt Franzén en uppenbar 

fördel:  

”genom att segregationen inte ses som ett problem överhuvudtaget kan 
den i princip inte leda till någon stigmatisering av den andre.”

152
  

 

Då utgör den andre inte heller något hot. Denna syn bekräftar Johan:  

 

“Sen är det också naturligt ändå tror jag att människor sorterar sig så lite 
grann.” 

 
”Alltså det är ju ganska vanligt att majoriteten av de människor som får 
barn som börjar vilja springa ute och man söker sig till ett boende som 
passar barnen och då vore det märkligt om man skulle tvinga en del av 
de människorna att bo i en annan del.” 

 
Segregationen i Malmö är en konsekvens av malmöbornas fria val att bosätta sig på olika 

ställen. Den ojämlikhet som är starkt knuten till den geografiska segregationen kan man 

förklara med skillnader i livsstil och kultur:   

 

”/…/ det är sju års skillnad i levnads, förväntad levnadsålder mellan 
västra, centrum så att säga, [och de sydöstra] stadsdelarna. /…/ ja men i 
Rosengård är det väldigt många människor från mellanöstern och där 
röker man fortfarande, alla. Ja men då är det inte så konstigt att man har 
kortare levnadstid.” 

 

Alla som kommer från mellanöstern röker. Det är därför de lever kortare. Problemet ligger 

inte i stadsutvecklingen utan hos individen. Den marknadsliberala synen är ett enkelt sätt att 

legitimera de avregleringar som skett och gett ökad ojämlikhet. Men legitimering betyder inte 

per definition en eliminering av problemet.  
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

8.1. PROBLEMET MED FÖRORTEN 

Problemen i förorten skylls ofta på dess estetiska och fysiska utformning. Husen är för stora, 

för lika, för gråa. Arkitekten Mark Isitt har till och med hävdat att höga hus genererar hög 

kriminalitet medan det omvända sambandet gäller för låga hus.
153

 Ett sådant antagande har en 

starkt modernistisk grund; att man genom en rationell utformning av den byggda miljön kan 

uppfostra demokratiska och välanpassade människor. Trots Isitts slutsats bygger vi höga 

byggnader som aldrig förr. Malmös nya landmärke reser sig 190,4 meter över marken och en 

stor del av Västra Hamnens arkitektur är mycket lik miljonprogrammets med stora likformade 

bostadskomplex. När höga hus placeras centralt symboliserar de makt medan de är ett uttryck 

för låg status när de placeras i förorten. Kan vi verkligen se det som en arkitektonisk 

egenskap? Enligt en modernistisk syn; ja. Grundtanken i det modernistiska projektet är att 

arkitekturen inte bara är ett uttryck för en estetik utan även en samhällssyn; en världsbild. 

Arkitekturens yttre egenskaper stämmer med dess inre. Med en rationellt utformad miljö kan 

vi därför inte bara skapa en ny stad vi kan också skapa nya människor. Miljonprogrammet, 

Rosengård och Herrgården är produkter av denna idé, Västra Hamnen är det inte. Västra 

Hamnen präglas istället av den postmodernistiska synen att sanningen är subjektiv, individuell 

och ofullständig. Därmed kan dess arkitektur inte heller ställas till svars för de relationer den 

skapar.  

 En annan stor skillnad mellan Herrgårdens och Västra Hamnens byggda miljöer 

är den roll de spelar i utformandet av staden. Miljonprogrammet är en produkt av ett förlegat 

folkhemsideal grundad i omfördelningspolitik och en vilja att skapa ett bättre samhälle för den 

breda allmänheten. Västra Hamnen är resultatet av en neoliberal politik som vill locka 

investeringar till staden. Vad ger detta Herrgården för roll i den neoliberala ekonomin? 

 

 

8.2. HOTET MOT STADENS ATTRAKTIVITET  

Grunden för den kapitalistiska ekonomin är att genom cirkulation ackumulera kapital. Denna 

kapitalackumulation förutsätter en ojämn utveckling vilket resulterar i återkommande kriser. 

Kriserna kan ses som en innovativ självförstörelse av systemet ur vilken det skapas nya 

möjligheter att generera kapital. Harvey menar att kapitalismen avvärjer sina kriser genom att 

flytta runt dem geografiskt. Under efterkrigstiden fram till 1970-talet rådde en stark 
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omfördelningspolitik i Sverige vilket dämpade den ojämna utvecklingen och undvek större 

kriser. Med de avregleringar som införts sedan 1980-talet har den ojämna utvecklingen istället 

accelererat. Här menar Harvey att utbyggnad, ombyggnad och spekulation blivit ett sätt för 

städer att absorbera överskott av kapital; produktionen av staden blir lösningen på en spatial 

kris. I Malmö blev uppförandet av Västra Hamnen lösningen på 1970-talets 

avindustrialisering. En produktion av staden som skapade en ny ojämlikhet inom den. 

Herrgården befinner sig i Västra Hamnens motsatta ände av den ojämna utvecklingen, det är 

härifrån kapitalet ackumuleras. Avregleringar har gjort det möjligt att ge aktieägare utdelning 

på investeringar i fastigheter som samtidigt möglar och förfaller. Vilket har resulterat i att 

brottslighet och misär blivit en bild av Malmö som tidvis överskuggar stadens framgångar. 

Den neoliberala stadsutvecklingsstrategin har genomförts så effektivt att konsekvenserna av 

den ojämna utvecklingens i form av segregation och utanförskap nu har blivit ett hot mot 

stadens attraktivitet. 1970-talets spatiala kris krävde lösningar som på 2000-talet skapat en ny 

spatial kris. För att ta sig vidare i denna innovativa självförstörelse och avvärja hotet mot 

stadens attraktivitet krävs entreprenörskap, vilket områdesprogrammen en del av. 

 

8.3. HERRGÅRDENS FUNKTION I DEN NEOLIBERALA EKONOMIN 

Med områdesprogrammen vill Malmö stad förbättra de sociala förutsättningarna i ett antal 

utsatta områden genom förändringar i den fysiska miljön. En tanke som i grunden låter klok. 

Visst mår man bättre av att vistas i en trivsam och funktionell miljö med närhet till service, 

kollektivtrafik och rekreation än i en ful och ofunktionell med långa avstånd. Frågan är i 

vilken utsträckning fysiska förändringar av en byggd miljö kan skapa social hållbarhet i en 

stad? Johan svarar följande:  

 
”Jag vet inte. Alltså jag kan ju tvivla. Tillbaka till vad vi började det här 
samtalet kring, alltså att det är så starka processer; marknadsmässiga 
processer, nationella och globala processer och regler och system som är 
så starka att jag vet inte. Samtidigt med det sagt så kan ju det fysiska 
vara med i det lilla och få folk att trivas där de då ändå bor. Känna 
stolthet då över där de ändå bor och skapa positiv uppmärksamhet kring 
ett område som har negativ image. Och det är ju väldigt tydligt med 
Malmö som helhet att det hade en väldigt grå och trist klang för tjugo år 
sedan och det har man ju liksom genom fysiska investeringar förändrat. 
Men det är ju på ett annat plan. Ja… ja.”        

 

Fysiska förändringar kan delvis skapa en socialt hållbar utveckling av ett område genom att 

det blir mer trivsamt och mindre stigmatiserat att bo där. En viktig faktor tror jag även är att 

staden genom fysiska investeringar visar sin närvaro i dessa områden. Att man satsar på en 
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bredare utveckling av staden än endast Hyllie och Västra Hamnen minskar dualiteten och 

utanförskapet. Samtidigt påpekar Johan att de globala marknadsmässiga processerna är så 

starka att yttre investeringar inte räcker för att förändra ett bostadsområdes inre egenskaper. 

Han fortsätter:  

 

“/…/ de fysiska förändringarna kan ju inte göra att människor som inte 
har ett jobb får ett jobb. Mer än ytterst marginellt. Men det kan vara 
med och skapa långsiktig stabilitet i ett område eftersom fler kanske om 
de har fått ett jobb väljer att stanna kvar. Och det är ju igen det här med 
att mäta och utvärdera; om man mäter Herrgården och säger vad det nu 
kan vara att bara fem procent har ett arbete och så var det också för tio 
år sedan. Men det är ju inte samma människor. Det blir inte en 
beskrivning av de människor som bor i Herrgården utan det är en 
beskrivning av vilken funktion de kvarteren har fått i en inslussnings- och 
boendekarriärprocess. Och det är två helt olika saker.”  
 

Johan ringar här in Herrgårdens funktion i den neoliberala i ekonomin på ett mycket tydligt 

sätt. Herrgården befinner sig längst ner på den sociala stegen. Det är ett område som företag 

tjänar pengar på och som boende lämnar så fort de får möjligheten. Ett mycket tydligt 

geografiskt uttryck för ojämn utveckling och ett exempel på varifrån den neoliberala 

ekonomins kapital ackumuleras.  

 

 

8.4. AVVÄRJNING AV HOTET 

 

Kan då områdesprogrammet vara en lösning på denna spatiala kris som hotar stadens 

attraktivitet? Johan menar att det kan bidra till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av 

Herrgården. Det tror inte jag. I områdesprogrammet står det att hela stadens resurser ska 

mobiliseras för utvecklingen av dessa stadsdelar. Hela stadens resurser är i det här fallet en 

heltidstjänst inom varje områdesprogram samt en delvis finansiering av följdforskningen. 

Resten av pengarna kommer från stadsdelsbudgeten och EU-bidrag. Satsningen med 

områdesprogrammen kommer att pågå under fem år. Jämför man projektets omfattning med 

utvecklingen av Västra Hamnen eller Hyllie är detta en mycket marginell investering ifrån 

stadens sida. Hur ska en femårig satsning kunna skapa en långsiktigt hållbar utveckling av 

Herrgården?  

I en artikel i Sydsvenskan har Jens Mikkelsen kartlagt projekt i Rosengård under 

2000-talet och kommit fram till att det sedan millennieskiftet investerats drygt 319 miljoner 
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kronor i 345 olika projekt.
154

 Mest omfattande var Storstadssatsningen i slutet av 1990-talet 

som skulle göra Rosengård till en attraktiv del av Malmö och följdes under 2000-talet av 

Välfärd för alla. Förutom den insatsvåg som följde på kravallerna i Rosengård 2009 har 

antalet projekt sedan minskat kraftigt de senaste åren. Ett av de projekt som startades efter 

kravallerna var Herrgårdssatsningen vilken Områdesprogrammet nu är en utveckling utav.    

Har då dessa projekt förbättrat levnadsförhållandena i Rosengård? Nihad Bunar, 

professor i barn- och ungdomsvetenskap är intervjuad i artikeln och svarar följande: 

 

“Titta hur det ser ut idag. Har det blivit bättre? Nej. Har det blivit sämre? 
Ja. Det är en enkel observation. De här projekten är helt enkelt inte 
hållbara, de pågår under en begränsad tid, några har deltagit i bra 
aktiviteter, vissa har fått jobb, men sen tar projekten slut och deltagarna 
går hem igen.”

155
 

 

Statistiken säger också nej. Varken integration eller sysselsättningen har ökat. På 

Rosengårdsskolan kan endast nio utav 58 niondeklassare söka vidare till gymnasiet. 

Mikkelsen konstaterar att varje högstadieelev i Rosengård hade kunnat ha en egen privatlärare 

på heltid under ett år för de 319 miljoner som investerats i stadsdelen under 2000-talet. Johan 

pekar också på skolan som ett viktigt insatsområde: 

 
”Sen går det inte att komma runt att i slutändan handlar det ändå om att 
folk ska ha en skolgång som är rimlig och bra och få ett jobb när man är 
färdig med sin skola och tro på att det finns hopp om jobb och sådär.” 

 

Men om dessa kortsiktiga projekt inte skapar någon positiv utveckling av Rosengård och 

skolan är det som faktiskt kan förändra framtiden för stadsdelens barn och unga, varför 

investerar Malmö stad inte sina pengar i fler lärare, mindre klasser, mer läxhjälp och extra 

undervisning?  

Problemet ligger i att stadsutvecklingen i den globala konkurrensen inte längre 

fokuserar på omfördelning inom staden utan på att attrahera kapital. Med de avregleringar 

som skett sedan 1980-talet av såväl bostads- som finansmarknaden har kommunen ansvar 

men inte längre samma medel att generera välfärd till sin medborgare. De utveckligsstrategier 

staden har är publika-privata partnerskap och entreprenörskap vilka effektivt kan användas för 

att bygga köpcentrum i Hyllie och spektakulär arkitektur i Västra Hamnen men är svårare att 

anställa 180 lärare med. Punktinsatser i form av otaliga projekt som avlöser varandra blir ett 
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substitut för rättvis fördelning av hälsa och välfärd. Staden kan med sina projekt visa att de 

visst satsar på förorten, investeringar som i verkligheten har marginell påverkan. 

Punktinsatserna skapar således ingen jämlik stad men de avvärjer det hotet från segregationen. 

På kort sikt. I ett längre perspektiv förstärker de annorlundaheten och gör den än mer 

stigmatiserad.  

 

 

8.5. BERÄTTELSER OM STADEN 

Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att den neoliberala stadspolitiken inte är 

resultatet av en deterministisk samhällsutveckling. Den är resultatet av ett ekonomiskt system 

som bygger på ojämlikhet och utanförskap. Med annan politik är en annan stad möjlig, en stad 

som värnar allas rättigheter. Clark uttrycker det som följande:  

 

”ytterst handlar rätten till staden om vad för sorts människor vill vi bli.”
156  

 

Vi formar staden och staden formar oss. Paradoxalt nog utgör den ojämlikhet som det 

kapitalistiska systemet skapar och upprätthåller ett hot mot det samma. De senaste 20 årens 

neoliberala stadsutveckling vilken satt Malmö på kartan som en attraktiv och hållbar stad har 

samtidigt skapat en dualitet inom staden som nu utgör ett hot mot den.  Staden hänger i längre 

samman. 

Mukhtar-Landgren konstaterar berättelsen om staden är en ständigt pågående process och 

eftersom rummet är öppet kan flera berättelser existera parallellt. Vilken som befäst handlar 

om vem som ges tolkningsföreträde i berättandet. Att konsekvent uteslutas ur stadens 

framgångsberättelse skapar ett utanförskap och en alienering från de processer som tar plats 

där. Något vi ser tydligt i Malmöstadsdelar som Rosengård, Lindängen och Holma-

Kroksbäck. Framgångsberättelsen reflekterar inte hur staden är utan hur man vill att de ska bli 

dvs. hur de som lever och arbetar i och producerar staden borde vara. Att skilja sig från bilden 

är att vara mindre del av staden. Mukhtar-Landgren menar att Malmö stad idag vill framställa 

de två bilder som finns av staden som vitt skiljda utvecklingar. Något som ter sig omöjligt då 

de är konsekvenser av samma process. Uppdelning i de två diskurserna kräver därför en stark 

marknadsföring; en process som accelererar utanförskapt och förstärker den utveckling man 

vill motverka.  
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8.6. HOTET MOT DEMOKRATIN 

Den neoliberala stadsutvecklingen utgör inte bara ett hot mot det kapitalistiska systemet, den 

utgör även ett hot mot demokratin. Rummet är aldrig givet, det produceras av de aktiviteter, 

människor och processer som äger rum där. När stadsutvecklingen knyter definierade problem 

till definierade geografiska platser och utser dessa till åtgärdsområden skapar man i stor 

utsträckning de problem man vill åtgärda. Rosengård som en annorlundahet; en abnormitet i 

staden inskränker inte bara rosengårdsbornas rätt till staden utan alla malmösbors. När Malmö 

stad definierar sina invånare istället för sin politik som grunden till problemen i Malmö börjar 

man undra vems stad det egentligen är. Befolkningens, politikernas, kapitalets? Om vi formar 

staden och staden formar oss måste vi fråga oss vad det ät för stad vi vill bygga för att kunna 

bli de människor vi vill vara. En stad som byggs efter marknadsprinciperna skapar ett 

samhälle därefter med konkurrens, ojämn utveckling och utslagning. Det är en stad som byggs 

för att rivas. Vill vi bygga en stad som håller ihop såväl idag som i framtiden måste den 

grundas på alla röster. Det är en stad som utgörs av ett vi som inte kontrasteras mot de andra. 

Där annorlundaheten får ta plats inom gruppen istället för att placeras utanför. Det är en stad 

där rummet inte definieras uppifrån av ett på förhand bestämt ideal utan av de processer och 

människor som äger rum där.  

 

 

8.7. SLUTSATS 

Problemen i Rosengård är inte Rosengårds problem. Det är inte resultatet av en viss etnisk 

bakgrund eller kulturella skillnader i livsstil. De är en klassfråga. Herrgården är ett resultat av 

det kapitalistiska systemet, såväl ekonomiskt som kulturellt. När området inte förstås som en 

produkt av de processer som skapar staden blir det en annorlundahet kopplad till dem som bor 

där. Annorlundaheten legitimerar insatser från stadens sida som i sin tur reproducerar 

annorlundaheten. Lösningen på Rosengårds problem är inte att starta tre nya projekt i 

stadsdelen per månad utan att utveckla staden som helhet. Med en gemensam stadsutveckling 

där alla stadens invånare har möjlighet att ta plats och göra sina röster hörda blir staden en 

diversifierad enhet. I en sådan stad är demokratin en process som skapas av dess invånare. 

Där finns det inga andra och därför inte heller något hot.   
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9. SAMMANFATTNING 
I den här studien har jag undersökt de modernistiska bostadsprojektens roll i den neoliberala 

ekonomin utifrån en marxistisk ansats. Marx menar att kapital till skillnad från pengar är en 

process och måste därför cirkulera. Det är genom cirkulation som kapital kan ackumuleras 

vilket utgör grunden för den kapitalistiska ekonomin. Kapitalackumulation förutsätter en 

ojämn utveckling vilken resulterar i ökad ojämlikhet. Enligt Harvey löser det kapitalistiska 

systemet aldrig sina krisers problem utan flyttar endast runt dem geografiskt.   

Arbetet har utformats som en fallstudie där jag utifrån det pågående 

områdesprogrammet tittat närmare på området Herrgården i stadsdelen Rosengård i Malmö. 

Här har jag undersökt vilka ideal som präglat områdets framväxt samt hur det ser ut idag. 

Eftersom Rosengård är ett välkänt område och utvecklingen i Herrgården är starkt knuten till 

stadsdelen i stort har jag satt dessa i relation till varandra. Genom områdesprogrammet mål 

och innehåll har jag studerat hur Malmö stad tänker runt stadens mest utsatta områden och hur 

de ser på Herrgårdens framtid. 

Herrgården är en del av miljonprogrammet; det största bostadsprojekt som 

genomförts i Sverige genom tiderna. Projektet som uppfördes som en del av folkhemmet och 

en stark omfördelningspolitik präglas av den modernistiska tanken att den byggda miljön kan 

påverka sociala relationer. Miljonprogrammet byggdes i en vändpunkt i historien; i ett skifte 

från modernism till postmodernism och från industrisamhälle till postindustriellt samhälle. 

När det stod klar 1975 var de ideal som byggt upp det redan daterade. Harvey menar att dessa 

ekonomiska och kulturella skiften är stark relaterade; modernismen är en den kulturella 

reaktionen på det kapitalistiska systemets kriser. Nya former av produktion kräver nya 

uttryck.  

Kapitalismens accelererande kompression av tiden rummet vilket sedan slutet av 

1970-talet resulterat i en avindustrialisering av västvärlden menar Harvey har förändrat 

städers roll i den globala ekonomin. I den hårdnande internationella konkurrensen om det 

globala kapitalet har städer fått en allt viktigare roll som motorer i de nationella ekonomierna 

där deras främsta uppgift är att attrahera kapital. Något som påverkar den förda stadspolitiken. 

Från att staten efter Andra världskriget förespråkat ett starkt ledarskap med 

omfördelningspolitik är dess främsta mål idag att uppmuntra lokal utveckling och 

sysselsättning.  

Denna senaste fas i kapitalismen som fått genomslag i den förda stadspolitiken 

har accelererat en ojämn utveckling som tar sig uttryck både mellan och inom städer i form av 

ökad segregation, fattigdom och utanförskap. Konsekvenser som vi ser tydligt i Herrgården. 
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Samtidigt som Malmö stad under de senaste 20 åren hars satsat på områden som Västra 

Hamnen och Hyllie har många av miljonprogrammets områden; Lindängen, Holma-

Kroksbäck och Rosengård förfallit. Ägare till dessa fastigheter är oftast inte Malmös 

kommunala bostadsbolag utan privata företag som tjänar pengar på att inte renovera och rusta 

upp dessa områden. Herrgården befinner sig längst ner i den ojämna utvecklingen och är ett 

exempel på varifrån kapitalet i den kapitalistiska ekonomin ackumuleras. 

Segregationen och fattigdomen som den ojämna utvecklingen för med sig 

riskerar till slut att bli ett hot mot stadens attraktivitet, ett hot som måste avvärjas. Genom 

punktinsatser som områdesprogrammet försöker staden stävja de problem som är ett resultat 

av den övergripande stadspolitiken. Dessa projekt får därför marginell effekt och tenderar att 

förstärka områdenas annorlundahet och utanförskap snarare än att motverka det. Slutsatsen av 

denna studie är att lösningen på problemen i miljonprogramsområden såsom Herrgården inte 

är punktinsatser i form av tidsbegränsade projekt utan en stadsutveckling som omfattar hela 

staden och har hela stadens utveckling som mål.  
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