
BILAGA 1. 
 

Intervju med Johan Emanuelsson, enhetschef för strategienheten på 

Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, 2012-05-04 

Intervjuare: Johanna Carlsson och Hannah Wadman  
 

Johanna: Om du skulle formulera vad god stadsutveckling är. Hur hade du sammanfattat det 

då? 

 

Johan: Ja, ja men det är en utveckling som bidrar till att staden blir attraktiv och hållbar. Och 

då hållbar i alla tre dimensioner.  

 

Johanna: Skulle du säga att det går bra eller dåligt för Malmö? 

 

Johan: Ja, men det är ju en svår fråga att svara på för det beror ju på.. alltså. Jag skulle säga 

att det går bra och dåligt för Malmö beroende på vad man tittar på. I den paletten då: attraktiv 

här och nu i det som ligger i attraktivitetsbegreppet för människor och besökare och företag. 

Och hållbar i det långsiktiga perspektivet; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Ska jag 

utveckla det vidare eller? Alltså vad som går bra? 

 

Johanna: Ja, vad är det som går bra och vad är det som går dåligt? 

 

Johan: Ja men nu jobbar jag med översiktsplanering så jag kan inte titta bara hur det var förra 

året och hur det ser ut nu och nästa år utan jag måste titta på längre tidsperioder. Och då måste 

man ju ta avstamp i hela historien om Malmös omvandling och allting sådant där. Och hur det 

gick jättebra på väldigt många sätt under en period sen plötsligt så funkade ingenting 

framförallt under 90-talet. Och då skapar man sig de lösningar man såg på de problemen man 

hade då och de har löst väldigt mycket men inte allt. 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. 

 

Johanna: Så de sociala problemen som finns idag grundas inte i de beslut som man fattade på 

90-talet? 

 

Johan: Nä, det har med helt andra samhällsstrukturer att göra.  

 

Hannah: Vilka tänker du att det är då? 

 

Johan: 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. Och så hade man ju segregation och arbetslöshet redan då va, man hade ju, förmodar 

jag, mycket högre arbetslöshet i början på 90-talet än vad man har idag. Och jag tror att de 

satsningar som man gjorde då har bidragit till att många människor vill flytta till Malmö. Men 

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.  

 

Hannah: Så man attraherar fel människor då? 

 

Johan: Så kan man ju inte säga, så kan man inte mena.  

 

Hannah: Eller för lite rätt människor? 

 

Johan: Ja alltså där finns en koppling till det som Ilmar kör väldigt mycket på och som det 

stod om i Sydsvenskan senast idag. På första sidan. Var det den nya chefen för 

arbetsförmedlingen som hänvisade till EBO: EBO kan leda fel. Och det är klart att om en 

proportionerligt väldigt mycket större andel av nyanlända invandrare flyttar till Malmö än 

städer i Sverige i stort. Ja men då får vi ett större inslussningsbekymmer att lösa och där 

kommunen inte sitter på alla medel att lösa det. Därför att det handlar om hur 

arbetsmarknaden fungerar, hur språkkurser funkar och vem som får lov att arbeta på vilket 

ställe för vilken lön. Alltså det är ju liksom statliga regeringsfrågor. 

 

Johanna: Så Malmös sociala problem är till stor del beroende på invandringen? 

 

Johan: Ja alltså… den delen som vi kommer över till i ditt [pekar på Hannah] projekt har ju 

en stark koppling till det. Och nu är jag ju halvdansk så jag säger saker ibland på ett sätt som 

lindar in väldigt mycket. Men det går inte att komma runt att om det flyttar in väldigt många 

människor som går direkt in i ett utanförskap så har en stad ett problem. Sen om de är 

invandrare eller kommer från Norrland eller från Sjöbo, det spelar liksom ingen roll. Det är 

liksom inte invandringen i sig. Sen är det det faktum som gör att man har svårt att komma in 

på arbetsmarknaden.  

 

Så som, jag kan ta ett annat alltså… Jag har varit med i den här kontaktpersonverksamheten 

där gamla svenskar kopplas ihop med nya svenskar och det är många år sedan nu det är sju 

åtta, nio, tio. Det är nog snart tio år sedan vi träffades, en man från Irak. Och vi umgås 

fortfarande, familjerna träffas och sådär. Civilingenjör, han var i fyrtioårsåldern när han kom 

hit, haft hög tjänst i Irak och han kommer inte in i arbete i Sverige. Det svenska systemet är, 

nu är vi långt utanför översiktsplanering här men det hänger ihop va. Alltså det svenska 

systemet är jättebra om du är född in i det eller åtminstone kommer in i det som ung. Han 

ville inget hellre än att sitta i en skrubb på SKANSKA och bara vara där. Men det tillåter inte 

det svenska systemet för att du måste få verifierat din utbildning och du måste gå på SFI och 

sen måste du komplettera det och komplettera det och komplettera det [räknar på fingarna] 

och sen måste du ha en fullvärdig lön och arbetsgivaren kan inte säga nej tack till dig efter en 

viss period om inte det funkade. Alltså det är helt komplexa frågor som gör att man kommer 

inte in därför att det är för svårt att släppa in någon. Och det skapar problem i en stad, så där 

finns det en koppling till invandring. 

 

Hannah: Men samtidigt kan man ju tänka att Malmö som har tagit emot så mycket 

invandrare under en så lång period borde vara väldigt duktiga på det. Alltså, om man har en 

grupp. Man borde ju lära sig något om man då slussar in folk… 

 

Johan: Ja, och det kanske det är. Men det är svårt att se när det hela tiden kommer till nya 

och kanske mer än vad man räknar med och där många av verktygen inte ligger inom den 

kommunala organisationen utan det ligger på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen 



eller arbetsrättsliga centrala avtal eller något sådant där. Då kan ju vi vara hur duktiga vi vill 

men medlen ligger någon annanstans.  

 

Johanna: Så det finns någon sorts brist på samordning ändå liksom? 

 

Johan: Ja och sen blir det ju politik och sen är det ju liksom olika grupper och deras intressen 

som ställs mot varandra. Och nu är det jättemycket debatt om ungas löner och sådär va. Och 

det är väldigt intressant att jämföra med det danska systemet där det finns en väldigt 

obehaglig, eller har funnits för den har ju förändrats väldigt mycket de senaste två åren eller 

året. Alltså en väldigt obehaglig retorik kan vi tycka från svensk horisont. För den är väldigt 

obehaglig i media och sådär kring invandring och invandrare och så. Men de fakto har 

invandrare mycket lättare att få jobb i Danmark i praktiken. Vilket då gagnar Malmö därför 

att många grupper som har haft svårt att få jobb i Malmö har haft mycket lättare att få jobb i 

Danmark. För att det är lättare, min fru jobbar i Danmark och jag har själv jobbat i Danmark 

tidigare. Det är lättare att komma in, det är också lättare att bli av med någon som inte passar 

eller skära ner när man måste skära ner. Men det är lättare att få jobb igen därför det är inget 

konstigt att ha blivit av med jobbet. I Sverige blir man misstänkliggjord om man blir av med 

jobbet eller inte har ett jobb. Det är inget konstigt i Danmark, man är bara på väg vidare.  

 

Hannah: Så det är andra övergripande strukturer som påverkar? 

 

Johan: Ja, och det där tappar vi lite bort som stadsplanerare för att vi ser lite för mycket inom 

vår lilla box på något vis. Det är kulturgeografi ni läser? 

 

Johanna: Ja 

 

Johan: Ja, då har ni lite större utblickar än vad kanske arkitekter har som inte liksom har, kan 

jag tycka, så stor förståelse för hur samhällsstrukturerna i stort hänger ihop.  

 

Johanna: Men man jobbar ändå med sociala frågor i fysisk planering också? 

 

Johan: Man måste naturligtvis sen... Malmö stad måste som helhet utifrån alla sina verktyg 

jobba med de här frågorna. Man kan inte bara släppa liksom såhär bara [rycker på axlarna] 

och säga att det är statens fel. Och vi som jobbar med fysisk planering kan inte säga ”det här 

har inte med fysisk planering att göra”. Vi måste ju försöka hitta våra vägar in i detta och 

bidra med det vi kan. 

 

Johanna: Men hur jobbar man med det i fysisk planering? Det kanske är svårt att 

sammanfatta? 

 

Johan: /.../ Varje generation planerare måste gå igenom den processen att försöka förstå: hur 

kan vi jobba med sociala frågor. Och i en stad som Malmö blir det ännu mer viktigt. Och då 

har vi jobbat /.../ med Rosengård och Fosiestråket och Holma-Kroksbäck och sådär och med 

stadsdelarna, med boende, med alla tekniska förvaltningar för att försöka förstå: vad kan ändå 

ligga i fysiska strukturer och hur kan fysiska strukturer eller tillskott av funktioner i 

byggnader på något sätt lösa upp låsningar som då får sociala konsekvenser. 

 

Johanna: Man försöker underlätta att man rör sig mer i staden och att man möts mer? 

 



Johan: Ja. 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. Och det kan inte den fysiska planeringen lösa. Inte 

direkt kopplat till de människorna sen kan vi ju bidra till att det blir lätt för företag att 

utvecklas i Malmö så att vi får fler jobb. Så där finns en tydlig koppling till fysisk planering 

på det sättet och det är något man också kanske litegrann som planerare ibland brister i att se 

den kopplingen.  

 

Johanna: Alltså att man skapar infrastruktur som underlättar för företag? 

 

Johan: 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. 

 

Hannah: Men trots att det har gått ganska bra för Malmö på den här ekonomiska fronten så 

nämnde du i din /.../ föreläsning hur skatteunderlaget har utvecklats, och det har ju sjunkit de 

senaste 10 åren.  

 

Johan: Ja, det som genereras inom Malmös gränser. 

 

Hannah: Precis. Jag tror till och med att Malmö ligger bland de sämsta i Sverige. 

  

Johan: Ja 

 

Hannah: Hur kommer det sig? 

 

Johan: Jo men det beror ju på att... Man får ju skilja på de arbetsplatser som finns i Malmö 

och befolkningen för det är inte samma. Arbetsplatserna är ju en regional tillgång så de 

tillfaller inte automatiskt människor som bor inom Malmös kommunala gräns. Så det är 

många som jobbar i Malmö som bor i gränskommunerna precis som att det är många som bor 

i Malmö som jobbar i Köpenhamn eller Lund. Och det är genom arbete som skatteunderlag 

genereras. Så där är i sig inget konstigt i det. Och Malmö tar, kan man säga, ett stort ansvar 

regionalt för de grupper som är i utanförskap och som har svårt att komma in på 

arbetsmarknaden. 

 

Hannah: Men man har då kanske inte lyckats skapa jobb /.../ främst för befolkningen i 

Malmö? 

 

Johan: Nä, det kan man ju säga. /.../ Men där måste man ha väldigt bra koll på vad man pratar 

om. För att de som är malmöbor idag som inte har jobb i Malmö idag är inte desamma 

malmöborna som inte hade jobb i Malmö 1995. Förhoppningsvis har alla de som inte hade 

jobb i Malmö 1995 arbete idag. Jag vet inte men skulle tippa att väldigt många mer har jobb 

idag än vad de hade då. Men om det då som sagt, kontinuerligt flyttar människor hit rakt in i 

ett utanförskap, eller som inte har de omedelbara förutsättningarna att kunna konkurrera på 

arbetsmarknaden. Då är vi hela tiden efter som stad att försöka skapa arbetstillfällen och då 

finns det en massa andra regler som gör att de ändå inte kan komma ut på arbetsmarknaden. 

 

Hannah: Jag har läst i någon liten sammanställning som stadskontoret har gjort som ligger 

ute på hemsidan just om skatteunderlaget. Att de har listat lite olika orsaker och konsekvenser 



och sådär. Och då talar de om att det är väldigt hög arbetslöshet, det är låg inkomstnivå och 

att det är en hög andel av befolkningen som har utländsk bakgrund. Det är de stora orsakerna. 

 

Johan: Ja, vi har en ung befolkning också. Vi har många studenter och sådär. 

 

Hannah: Precis. Men på sikt kommer det ändå vara något som är positivt. 

 

Johan: Ja absolut. Alltså, det blir riktig bullshit om man säger att de arbetsplatser som finns i 

Malmö: det är ingen poäng med dem för de tillfaller inte malmöbor. För det är nonsens helt 

enkelt.  

 

Hannah: Men vad gör man för.. Det är ändå en låg inkomstnivå i Malmö, hur ska man ändra 

på det? Hur ska man få ett bättre skatteunderlag? 

 

Johan: Ja men det går tillbaka till strategin på 90-talet. Ett sätt att komma åt det är att göra 

Malmö attraktivt för företag att etablera sig i och att växa i. Emporia till exempel, som vi 

planerare tycker är usch och fy och sådär va, det politikerna ser där är 2000 arbetstillfällen för 

de som inte har universitetsexamen. Och då vet vi inte riktigt var vi ska ta vägen va för usch 

köpcentrum det är förfärligt men det är 2000 arbetstillfällen. Och arenan ger inte direkt lika 

många arbetstillfällen men indirekt så stärker den Malmö som besöksort för handel och 

shopping och caféliv och restaurangliv och allting sådär. Sen måste det i andra änden finnas 

en skola som är så bra att de som kommer in i den från miljöer i utanförskap tror att det finns 

en framtid för dem också i ett arbete på Emporia eller på Malmö stadsbyggnadskontor eller 

var det nu kan vara. Så att man inte får en utanförkultur där man inte tycker det är någon idé. 

 

Hannah: Så jobb handlar också mycket om att jobba med attityder och inkludera på många 

nivåer då? 

 

Johan: Ja  

 

Johanna: På den här föreläsningen som du höll för oss anställda visade du på att ekonomiska 

faktorer pekade uppåt, socala neråt och miljömässiga snett åt höger. Vilka faktorer var det? 

Jag hann inte se.  

 

Johan: [letar i bokhyllan bakom sig] Då ska vi se här. Det var något som jag hittade på en 

sommar här för tio år sedan. När man kommer ur det vanliga stirret och kan tänka kloka 

tankar och inte bara det som finns på skrivbordet. Sådär [pekar på figur] Att ta fram 

indikatorer är inte helt lätt. Man har ju sina drömindikatorer men det ska ju låta sig göras i 

praktiken också. Vi hade några andra mål innan och vi följde inte upp målen och så tyckte jag 

ändå att man kunde se att de är faktiskt ganska lätta att mäta, de här målsättningarna.  

 

Johanna: Hur är de utvalda? 

 

Johan: Det är en kombination av: vad tycker vi är rätt indikatorer? Vad borde kunna mäta 

detta? Och vad finns det faktiskt för statistik inom kommunen och inom andra organisationer 

som redan finns så vi kan titta tillbaka till början av 90-talet och där definitionerna är 

någorlunda konstanta och där det ändå görs så att detta inte kräver särskilda resurser att följa 

upp i framtiden. Så har de bytts ut lite grann efter hand men där är; om vi tar sysselsättning 

inom finans och konsult som en sådan där spetsbransch kan man säga… [förklarar hur figuren 

ska läsas].  



 

Johan: Hotellövernattningar är en jättebra indikator på Malmös roll som besöks- och 

upplevelsestad. 

 

Johanna: Och det är något man också satsar på? Att lansera Malmö som en upplevelsestad? 

 

Johan: Ja och det har direkt koppling till sysselsättning igen. Speciellt för grupper som inte 

har de här långa utbildningarna eller nyanlända som inte kan språket super. Snabbväxande 

branscher är lite liknande. Lokalhyror är också en indikator på stadens attraktivitet om de går 

upp eller ner. Anställda inom hotell och restaurang, utbildningsnivå, sysselsättning…  

 

Johanna: Och det är skillnaden i utbildning?  

 

Johan: Där är flera som är ”skillnad” ja. 

 

Johanna: Skillnader i valdeltagande och hälsa… 

 

Johan: och det är mellan bäst och sämst stadsdel. Sen kan det variera lite över tid.  

 

Johanna: Och ”minus” innebär att det har blivit en större skillnad? 

 

Johan: Ja 

 

Hannah: Och social hållbarhet är att det skulle vara så jämnt som möjligt då? 

 

Johan: Ja. Och det ringar man ju inte in med en indikator men nu har vi ett gäng här ändå. De 

här är gjorda tjugohundratre och faktiskt är det så att när vi gjorde denna tjugohundrafem-sex-

sju-åtta igen eller när det nu var så var det flera av de här små här som var gröna inom det 

sociala området så att faktiskt skillnaderna hade minskat. 

 

Johanna: Men görs en sådan här med jämna mellanrum? 

 

Johan: Ja och det är faktiskt dags i år att ta tag i det igen. I sommar hoppas jag.  

 

Johanna: Så vart fjärde år eller något sådant? 

 

Johan: Ja, något sådant där. Egentligen i samband med att vi aktualiserar översiktplanen så 

då blir det väl vart fjärde år. 

 

Hannah: Men med hyrorna till exempel, är det då att hyrorna går upp att det är mer 

attraktivt? 

 

Johan: Ja precis. /.../ 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. Sen kan det få olika konsekvenser för 

enskilda handlare till exempel eller ibland enskilda privatpersoner. Eller sällan enskilda 

privatpersoner skulle jag säga. Men det är framförallt tydligt för handel: att de kan bli 

utträngda. Boende blir sällan utträngda, det blir mer en passiv gentrifiering: att när någon 

flyttar ut så är det en annan klass som flyttar in. 

 



Johanna: Men är det en medveten strategi från Stadsbyggnadskontoret; att gynna en 

gentrifieringsprocess? 

 

Johan: Nej nej, det var inte så jag menade. Eller ja det kan man ju säga i och för sig. Att man 

bygger en citytunnel vid Triangeln det är ju för att triangelområdet ska bli mer attraktivt och 

det innebär gentrifiering. Konstigare än så är det inte. Det är mer att ibland kan vi slå knut på 

oss själva inom gebitet, planerare. Dels att vi tycker att gentrifiering är något fult och att det 

ska motverkas. Jag men då säger jag bara att i en stads utveckling är gentrifiering egentligen 

ett tecken på att staden mår bra för att fler grupper får mer inkomst. Förstår ni vad jag menar? 

Ni ser helt frågande ut. 

 

Hannah: Ja men det beror på om man tänker att de här andra personerna: om de försvinner 

eller om de flyttar någon annanstans. 

 

Johanna: Eller om de får ökad inkomst. 

 

Hannah: Precis, om man flyttar till Möllan och så tio år senare är det en annan grupp som bor 

där och så får man själv flytta. Jag är student och bor på Möllan, jag har ganska låga 

inkomster. Antingen så höjer jag och får ett jobb och så kommer jag att... 

 

Johan: Ja, men du är redan en del av gentrifieringen. 

 

Hannah: Jo jo, absolut. 

 

Johan: Där bodde inga studenter för tio år sedan, eller tjugo år sedan, eller trettio år sedan. 

 

Hannah: Nä. Men säg att jag hade varit lågbetald då istället. Antingen gör ju jag själv en 

utveckling som gör att jag höjer mig eller så kanske jag måste flytta till ett annat område. 

 

Johan: Jo, men det är det jag menar med passiv gentrifiering. Alltså, det är i Sverige väldigt 

sällan... Ja, det är om man gör en kraftig renovering så att du tvingas bort därifrån. Men det är 

ytterst sällan personer i Sverige tvingas bort i en gentrifieringsprocess. 

 

Johanna: Det är att hyresläget höjs för att området blir mer attraktivt? 

 

Johan: Jag menar att du inte längre har råd att bo kvar i den bostaden du bor i. Alltså, en 

butiksinnehavare kan bli tvingad bort därför att den som tar betalt, tar hyran, för den 

butikslokalen plötsligt höjer den. Men du har alla möjliga skydd genom hyreslagar och så 

vidare så att din hyra kan inte plötsligt dubbleras så att du tvingas bort. 

 

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 

 



Hannah: Det höjer bara alla stadsdelar? 

 

Johan: Ja men alltså [skrattar] om nu alla som inte har jobb i Malmö plötsligt får jobb så 

kommer det att innebära en gentrifieringsprocess i någon mening.  

 

Hannah: Ja... eller att alla ska flytta till... För då kommer ju alla områden att höjas.  

 

Johan: Jag ska uttrycka mig på ett annat sätt. Malmös befolkning har ökat med 70000 sedan 

början av 90-talet. Vi har inte byggt bostäder för 70000 nya invånare. Men det är ändå något 

slags mått för att staden är attraktiv, att staden mår bra. Folk flyttar inte härifrån mer än de 

flyttar in. Ja men då är det ju naturligt att de nya som flyttar in söker sig nya lägen som man 

uppfattar som attraktiva. Att befolkningssammansättningen i ett bostadsområde förändras är 

ett uttryck för att staden mår bra. 

 

Hannah: Okej... 

 

Johanna: Fast alla som flyttar in har ju inte heller möjlighet att välja ett område som de 

tycker är attraktivt. Som du sade, att det flyttar in väldigt många personer som är resurssvaga 

som... 

 

Johan: Men hm... [skrattar] 

 

Hannah: Men om man tänker ett område som är väldigt attraktivt, typiskt exempel: 

Limhamn. Där kanske inte befolkningsstrukturen ändras så mycket för det är ett konstant 

attraktivt område. Är det ett exempel på en dålig stadsdel då för att det inte ändras? 

 

Johan: Nä men... Nu har ni mig på halster här. Eller vi vänder på det, vad är erat problem 

med gentrifiering? 

 

Johanna: Problemet är väl att det blir en väldigt ojämn utveckling i staden. Och att 

segregationen ökar väldigt mycket med gentrifiering. När ett område höjs väldigt mycket så 

blir det också så att de personerna som inte har möjlighet att bo där, att de bor i ett annat 

område.  

 

Hannah: Mm, oavsett om det är passivt eller aktivt. Mina föräldrar... Jag är uppvuxen i 

Masthugget i Göteborg som är en gammal arbetarstadsdel. När mina föräldrar flyttade dit på 

70-talet var det fortfarande en ganska nedgången stadsdel och under min uppväxt så har det 

ändrat karaktär väldigt mycket. Och det är en helt passiv gentrifiering. Det är ingen som har 

tvingats därifrån; inga stora renoveringar som har skett eller så. Men de människorna som 

bodde där på 70-talet finns ju nu i en annan del av Göteborg.  

 

Johan: Ja, men... Städer förändras ju hela tiden. Så när är det rätt befolkning som bor i en 

stadsdel? Det blir ju också absurt på något sätt att säga: Ja men Möllevången är som bäst nu, 

den får inte förändras. Ja men idag är det ju helt andra människor som bor där än för tio år 

sedan eller för tjugo år sedan. Jag vet inte vad dina föräldrar.. om de var arbetare eller 

akademiker eller vad de var? 

 

Hannah: De var nog studenter när de flyttade in. 

 



Johan: Ja men då var de ju en del av gentrifieringen där. Och på något vis kan jag få en 

känsla av att när man diskuterar gentrifiering, igen inom vårt planerargebit, då är man själv 

inne i en bubbla där man känner att: ja men Möllevången är perfekt som det är nu. Och ser 

inte att man själv är en del av den gentrifieringen. 

 

Hannah: Absolut. 

 

Johanna: Visst. 

 

Johan: Och det är någon sorts bevarande som är ahistorisk för det har alltid förändrats och 

det kommer alltid att förändras. 

 

Hannah: Men om man hade tänkt på det mer såhär då: Att det inte är något problem i sig att 

stadsdelar förändras men att det inte finns stadsdelar som anses väldigt mycket sämre än 

andra. 

 

Johan: Ja. 

 

Hannah: För då hade det ju varit en mer fri flyttning. Att aja nu kan jag tänka mig att bo lite 

längre ifrån stan, jag vill bo närmare landet för jag ska skaffa barn och så.  Då blir det ju inte 

en ekonomisk fråga eller en tillgångsfråga på samma sätt. 

 

Johan: Men jag menar Malmö var ju segregerat även när det var bostadsbrist i Malmö. Så det 

har ju ingenting med bostadsbrist. Idag gör vi den kopplingen för att det är så det ser ut idag. 

Idag är det bostadsbristen som driver på gentrifiering och segregation, tror vi. Men i början av 

90-talet så hade Malmö överskott på bostäder. Det fanns för mycket bostäder i Malmö och 

ändå blev det precis, det var ju egentligen precis samma segregationsmönster som idag; östra 

Malmö - västra Malmö, Rosengård - Limhamn. Sen kan gentrifiering och bostadsbrist 

förstärka segregationen men den orsakar inte nödvändigtvis den och sorteringsmekanismen på 

bostadsmarknaden kan få precis samma utfall i ett läge med bostadsbrist. Och det tycker man 

ju är konstigt för det ser man ju inte heller när man står mitt här och nu och utgår från här och 

nu och hur det ser ut precis nu. Så där kan jag tycka ibland att det blir en olycklig koppling 

mellan segregation och bostadsbrist. Så de behöver inte alls ha med varandra att göra. 

 

Johanna: Och det finns inte heller en tydlig koppling mellan gentrifiering och segregation? 

 

Johan: Nej egentligen eftersom den fanns, alltså om du gör kopplingen mellan gentrifiering 

och bostadsbrist. 

 

Johanna: Nej mellan gentrifiering och segregation. 

 

Johan: Ja då får man börja fundera på vad man menar med segregation i så fall, om det är… 

Ja den kan förstärka segregation men den har i Malmö inte varit orsaken till segregation. 

Alltså Malmö i den meningen man pratar city, och city gradvis övertas av mer välbemedlade 

människor; studenter och medelklass och sådär va. [paus] Utan det är snarare, där bodde ju 

arbetarklassen en gång i tiden men den ser inte ut som den gjorde för fyrtio-femtio år sedan. 

Och idag är det en annan klass som är underklass och de bor i andra typer av områden inte 

nödvändigtvis har med de som vi här plötsligt tycker är hippa. 

 

Hannah: Så det är samma geografiska ojämlikhet men den är fördelad på ett annat sätt idag? 



 

Johan: Ja, ja. Ja om du tänker längre tillbaka historiskt? 

 

Hannah: Ja om man tänker att arbetarklassen bodde i city innan och så låg välbärgade 

områden utanför.  

 

Johan: Då kunde det ju vara mer blandat. Då kunde det ju vara blandat inom fastigheter om 

man går hundra år tillbaka i tiden men nu ska inte jag göra mig till expert på den grejen. 

 

Johanna: Men hade det varit positivt att ha det mer blandat? 

 

Johan: Ja.. Jo.. Men alltså det, enklaver är ju inte… [suck] Alltså det… Det här blir ju 

filosofiska frågor [skratt]. Ja men det är klart, det hade det ju varit. Sen är det också naturligt 

ändå tror jag att människor sorterar sig så lite grann. Idag sorterar sig studenter kring Möllan 

och så har det varit de sista femton åren kanske. Och det är ju inget fel i det så länge som det 

inte leder till problem för de studenterna som bor där eller samhället runt om studenterna. Och 

samma med alla andra grupper. Eller skapar främlingskap mellan grupperna.  

 

Johanna: Så segregation i sig är inget problem så länge det finns en delaktighet liksom? 

 

Johan: Ja ja. Jo men det är väl bra. Bra definierat. 

 

Hannah: Så det beror på egentligen hur man definierar segregation? 

 

Johan: Ja ja. 

 

Hannah: För det finns ju många definitioner utav vilken sorts uppdelning det är. 

 

Johan: Allstå 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. 

 

Hannah: [avbryter] Men då är det på bekostnad av en annan grupp att man skulle söka sig… 

De flesta växer ju upp och får barn och vill flytta och det är ju mer en naturlig flyttkedja som 

sker då. 

 

Johan: Ja, jo. [paus] Är vi på första frågan fortfarande? [skratt] 

 

Hannah: [i mun på Johanna] Näe jag tror vi har kommit ganska långt faktiskt. 

 

Johanna: [riktat till Hannah] Vill du ta några av dina eller ska jag ta några av mina? 

 

Hannah: Ja men vad har man för strategier att möta den här negativa sociala utvecklingen? 

 

Johan: Ja men det är ju det Malmö har kämpat med de sista 20 åren egentligen. Å man 

försöker lite olika saker.… Att få ingång de ekonomiska hjulen var en väldigt viktig strategi 

på 90-talet och som fortfarande är viktig att fortsätta och hålla snurr på så att säga. Och nu är 

skolan väldigt mycket i fokus. Och det är en viktig… Och det kanske man kan säga är en 

strategi man har missat, det är kanske skolan. Sen är det igen inte så konstigt, jag vet inte hur 

mycket ni har läst in er på kommissionen; folkhälsokommissionen? 



 

Hannah: Lite… 

 

Johan: Vad skillnaderna är i levnads… Nä ni var inte med, just det Per-Erik Ebbestål som är 

Malmös säkerhets- och trygghetsdirektör, tidigare brandchef, han är en väldigt spännande 

person att lyssna på. Så en av grejerna i kommissionen att det är sju års skillnad i levnads, 

förväntad levnadsålder mellan västra, centrum så att säga, stadsdelarna. Och sen så säger han 

samtidigt: 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. 

 

Johanna: Så det är både kulturellt och socioekonomiskt? 

 

Johan: Ja alltså kulturellt är lite att ta i va för då blir det plötsligt fult va. Men man har en 

vana med sig som man ännu inte vant sig av med. Förmodligen kommer inte deras barn att 

röka lika mycket som dom som precis har flyttat hit gör därför man kommer i in; man får den 

svenska antirökpropagandan till sig och insuper den och så minskar förmodligen rökningen 

och därmed ökar levnadsålder. Och det är samma sak med skolan; man har sämre skolresultat 

i Rosengård. Ja men det kanske inte är så konstigt va när man inte har vuxit upp med 

svenskar, någon i klassen. Så det finns ju ett antal faktorer som inte är så konstiga och som vi 

går runt och det ska vara perfekt från dag ett men det kan kanske inte vara det, trots allt. Och 

sen när det blir negativt är när det bli segregerat, att det blir negativt självförstärkande. Och 

det är det man måste jobba med och där har skolan kanske inte haft rätt verktyg, jag kan inte 

skolan jag vet inte.  

 

Hannah: Så fokus har framför allt legat på att attrahera kapital… 

 

Johan: [avbryter] Näe har finns ju massa andra satsningar som är gjorda. Lokalt och ute i 

stadsdelarna. Projekt och satsningar och arbetsmarknadsinsatser, ja allt. Det har ju satsats 

miljarder på detta från stat och kommun och andra parter. Så det kan man liksom inte bara 

sammanfatta så. Men det har ändå inte nått hela vägen. 

 

Johanna: En snabb fråga bara, hur mycket var det Malmö tog emot i statliga bidrag eller i 

skatteutjämningssystemet?  

  

Johan: En miljard ungefär.  

 

Johanna: En miljard ja. 

 

Johan: Per år. 

 

Johanna: Just det. 

 

Hannah: Jag och Johanna var på ett av de här samrådmötena i början av hösten och då 

pratade de mycket om att läka ihop staden. Vad betyder det? Man pratar om det i ÖP:n också. 

 

Johan: Ja det måste ju betyda att det finns några sår i staden. Och där kan man väl säga att 

den funktionella stads-, funktionsinriktade stadsplaneringen, från 50, 60, 70 som vi lever med 

fortfarande, stadsplaneringen. Där vi har bostäder för sig, eller rättare sagt flerfamiljshus för 

sig, villor för sig, arbetsplatser för sig och däremellan ligger breda zoner av parker eller 

motorvägar ungefär va. Och att det är ju en struktur som har sina finesser, såklart annars hade 



an ju inte hittat på den en gång i tiden. Och som har sitt ursprung i att den skulle lösa problem 

som fanns före den tiden. Men man kan ju se idag att det har skapat nya problem av, genom 

avstånd mellan människor rent fysiskt men också mentalt då. Segregationsgränser, gränser 

liksom manifesteras i staden genom stadens fysiska utformning. I största allmänhet så va. Och 

sen också va att skilda boendeområden blir döda vissa tider, där är inte folk dygnet runt så. 

Ja…. Var det svar? 

 

Hannah: Ja. Det tycker jag. [paus] Ja just det. Vi har tittat lite på den här 

välfärdredovisningen som också som har gjorts som konstaterar att det är ganska ojämnt 

fördelat inom Malmö geografiskt; ohälsa och inkomster och så. Har man som mål att Malmö 

ska ha en mycket mer samlad välfärd, alltså att den ska vara mycket mer jämt fördelad? Eller 

har man som mål att alltså, det här är min egen tanke, att skillnaderna kan bestå men att man 

höjer hela, om man tittar på det här [pekar på figur] men att lägstanivån är högre. 

 

Johan: Alltså detta är ju en väldigt politisk fråga så där får du nog olika svar beroende på 

vilket parti du frågar helt enkelt. Men utifrån något slag försök till något objektivt 

tjänstemannasvar så måste det ju rimligtvis vara att lägstanivån ska inte ska vara för dålig. 

Sen vad man tycker är acceptabelt av högstnivå och hur många som ligger där och där och där 

[visar gradskillnader i luften] det ska inte jag säga något om men det ska inte finnas någon 

som ligger under strecket eller så få som möjligt i alla fall. 

 

Hannah: Men om man återgår till de här då [pekar på figur] så sa du ju att det var just 

skillnaderna; att minskade skillnader var bättre social hållbarhet. Men finns det någon 

lägstanivå man utgår ifrån här också? 

 

Johan: Näe 

 

Hannah: [avbryter]  Så alla skulle egentligen kunna ha det väldigt jämt dåligt så skulle det 

ändå vara socialt hållbart? [skratt] 

 

Johan: Ja då måste man ju läsa indikatorerna ihop va. [pekar på figur] 

 

Hannah: Just det. 

 

Johan: De är inte perfekta och i någon slags ideal värld skulle man kunna plocka bort de här 

så småningom när alla har nått över någon slags lägsta nivå. 

 

Hannah: Ja. 

 

Johan: Skulle kanske vissa politiker kanske säga då hör jag nu när jag har sagt det medan 

andra politiker skulle säga att det räcker inte att de nått över lägstanivån vi måste ha ner dom 

här uppe eller ha upp dom här ännu mera så att vi går ihop det så här va. Så det beror på vad 

man har för ideologi. 

 

Hannah: Men med den politik som förs i Malmö stad nu som ändå är övervägande 

socialdemokratisk och har varit det under lång tid? 

 

Johan: Jag då handlar det ju i första hand om att få bort dem som ligger under strecket så att 

säga. Eller inte få bort dem utan få upp dem. 

 



Hannah: Ja just det. [skratt] Ja. Mmm, men vad bra.  

 

Johanna: Men då kanske jag kan fråga lite om utvärderingsprocesser. Och egentligen vill jag 

bara veta om du har koll på vilka utvärderingsprocesser som finns. Om det finns någon 

utvärderingsprocess som täcker hela eller om det är väldigt att alla sektorer utvärderas för sig 

och vilka utvärderingsprocesser finns för planeringen? 

 

Johan: [avbryter] Ja det finns kommunfullmäktiges mål och indikatorer kopplade till dom 

och de kan man väl läsa i den årliga budgeten eller årsredovisningen för Malmö stad eller nåt 

sånt där. De är väldigt [paus] de är klart vad ska man säga sämre än de där [pekar på figur] 

skulle jag säga. Det är lite sådär att vi ska ha miljömässigt hållbar utveckling; hur stor del av 

stadens kopieringspapper är återvunnet papper, lite överdrivet kanske. Men ja… [paus]  

 

Johanna: Näe för jag undrar bara hur vet man liksom att den planering man gör idag att den 

blir bra så att säga, eller hur finns det någon utvärdering? För det ju väldigt mycket, jag har 

kollat lite på plan och bygglagen, det finns väldigt mycket regler som reglerar hur 

planeringsprocessen ska se ut för att säkra att det ska vara demokratiskt och så men det finns 

ju inte något krav på hur det ska utvärderas på något sätt liksom hur det går för en stad. 

 

Johan: Näe men det här var ju mitt försöka att bidra till det [pekar på figur] helt enkelt 

indikatorerna där. Sen är jag väl själv i och för sig lite sådär; lite utvärderingsskeptisk. [skratt] 

 

Johanna: Okej, varför det? 

 

Johan: Ja men [paus] Jag vet inte riktigt varför. [paus] 

 

Johanna: För det känns ju också som att många utvärderingar som görs; man gör en 

utvärdering och så leder inte den till någonting. Att nya beslut baseras ändå inte på den 

utvärderingen som görs. Det kan ju inte jag uttala mig om men. 

 

Johan: [avbryter] Ja men jag tror mer på nåt vis att vi som kollektiv utvärderar oss hela tiden. 

Alltså det här med utvärdera. Det här är ju egentligen helt fel va men i alla fall så tänker jag 

nog ändå i praktiken: att utvärdering är något som sker konstant och mer kvalitativt genom 

våra möten och diskussioner med varandra och någon har koll på någon fakta och någon 

annan har koll på någon annan fakta och media har koll på någonting och politikerna har koll 

på någonting så att går det inte åt rätt håll så märker vi det. 

 

Johanna: Men det kräver också att alla är överens om vad som är rätt håll. 

 

Johan: Ja men det kan vi inte nödvändigtvis bli.  

 

Johanna: Nej. 

 

Johanna: Det är inte rimligt. Jo det kan man bli i en diktatur. Men kan man inte bli i en 

demokrati. Det som det ena partiet tycker är bra är, eller ena befolkningsgruppen tycker är 

bra, det är inte nödvändigtvis något som den andra tycker är bra. Det kan de tycka är dåligt. 

Det är ganska tydligt; vi hade en diskussion om de bostadspolitiska målen jag håller på och 

jobbar med nu och där var det en förnuftig tjänsteman som ställde frågan: ja men vi har ju tolv 

bostadspolitiska mål, de måste ju rangordnas på något sätt. Det är ju motstridiga. Ett måste 

vara viktigare än de andra. Nej, sa politikerna det vill vi inte ha. Vi måste, vi vill kunna 



värdera det vid varje enskilt beslut. Vad som är viktigast i det här beslutet. Och det kan ju låta 

knasigt men egentligen kan man tolka det väldigt pragmatiskt att de vill inte bli uppbundna. 

Men igen är det så att diktaturen kan peka ut ett mål som viktigare än alla andra men det kan 

inte vi göra. Alltså ta nu de funktionalistiska planidealen: då gjorde man en plan för vad som 

var rätt och det enda man kan vara säker på då är de skapar en jävla massa andra problem.  

 

Johanna: Är det så med all planeringen? Eller hur vet man? För det är ju också svårt att veta 

inom fem år om en planeringsstrategi har varit bra eller dålig.  

 

Johan: Ja. 

 

Johanna: När vet man det liksom? 

 

Johan: Ja men när ska det utvärderas? 

 

Johanna: Ja precis? 

 

Johan: Ska det utvärderas när de första människorna flyttar in i huset eller när det har gått 

tvåhundra år? Så det är… Sen måste man hela tiden reflektera och utvärdera inom varje 

enskild process också, försöka titta på helheten. Man jag vill ändå ifrågasätta; alltså nu 

ifrågasätter jag hela ditt arbete här [riktat till Johanna]. 

 

Hannah: [skratt]        

 

Johanna: Ja men det är jättebra det är precis det jag vill ha.  

 

Johan: Men, vad sa du egentligen? 

 

Johanna: Nä men att man reflekterar inom kommunen och genomför någon kvalitativ… 

[paus] Men man utvärderar också varje enskild detaljplan eller?  

 

Johan: Eh… 

 

Johanna: Det kanske inte du är insatt i?  

 

Johan: Näe det gör man väl inte egentligen. Ja det beror på. Eller näe. Ja man utvärderar den; 

man ställer en fråga till den som beställt den dvs. byggherren om hur denna tycker att det har 

gått. Men jag tror inte man gör så mycket utvärderingar egentligen.  

 

Johanna: Näe, men man utvärderar processen väldigt mycket kanske? 

 

Johan: Nej. 

 

Johanna: Det är det jag ska jobba med i sommar nämligen: att utvärdera en plan process. 

[skratt] 

 

Johan: Ja, ja. Det tror jag inte man gör så mycket.  

 

Hannah: Är det bara i särskilda fall då? Om det har varit någon.. 

 



Johan: [avbryter] Det har gjort en väldigt fin utvärdering av Västra Hamnen nyligen. Den 

tycker jag är bra. Den kan vara intressant att titta i.  

 

Hannah: Mmm. 

 

Johan: Men jag tror väl lite så att utvärdering kräver så mycket arbete [paus] och ger sällan så 

mycket resultat så att det är bättre att jobba; att det är bättre att utvärdera på något enklare sätt. 

Och så jobba vidare istället.  

 

Johanna: Utvärdera med vilka enkla sätt? Alltså med vilka siffror? För jag har läst två.. 

 

Johan: [avbryter] Med samtal. 

 

Johanna: Samtal. Mellan vilka? 

 

Johan: Mellan dem som kan tänkas vara berörda av det man ska utvärdera. Alltså man måste 

fundera på varför am utvärderar också. Är det arbetsmetoderna vi ska utvärdera? Eller är det 

det som står där ute vi ska utvärdera? Och utifrån vilka aspekter ska det utvärderas? Vad ska 

vi använda utvärderingen till?  

 

Johanna: Mmm. Precis.  

 

Johan: Ja.  

 

Johanna: Näe för jag har läst; jag har tittat på tre olika utvärderingar. Dels den här 

välfärdsredovisningen som produceras varje år som jag försåt det. Och sen har jag tittat på 

den här rateingen från Standard & Poor’s. Och sen finns det också en utvärdering som täcker 

in Malös ekonomi från näringslivskontoret.  

 

Johan: Ja. Aja det är ganska brett du har tittat på det. 

 

Johanna: Ja och det är ju de tre stora övergripande som jag har hittat. Vet om det finns någon 

annan som är väldigt liksom.. 

 

Johan: [avbryter] Jag är inte bäst att svara på det helt enkelt. Men Christer [syftar på Christer 

Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö] går väldigt mycket upp i… Jag tror jag tänkte något 

annat när du sa utvärdering. Då tänkte jag just precis; vi har gjort en detaljplan och så ska det 

utvärderas om det nu blev så som det var tänkt. Och om det blev fint det där ute och om 

byggherrarna blev nöjda och om de boende blev nöjda och om vi jobbade på rätt sätt ihop 

med de andra förvaltningarna. Det var den sortens utvärderings jag trodde du syftade på. De 

du nämner nu är ju en helt annan sorts utvärdering. 

 

Johanna: [avrbyter] Ja jag tänker mer hur man utvärderar resultatet. Eller Malmös läge 

liksom. Mer i stort. 

 

Johan: Ja ja.  Ja men det är jag ju lite mer intresserad av i och för sig. [skratt] 

 

Johanna: [skratt] 

 

Johan: Jag benämner inte det utvärdering jag skulle mer benämna det… 



 

Johanna: Lägesrapport då? 

 

Johan: Ja alltså. Ja precis. Eller benchmarking eller ranking snarare på nåt sätt.  

 

Johanna: Ranking i förhållande till andra städer? 

 

Johanna: Eller kommuner eller vad det nu är man utvärderar. Vad man ska mäta eller 

bedöma eller jämföra sig med. Det är mera jämförande med andra; hur väl presterar vi jämfört 

med någon annan. Dom exempel du tar… 

 

Johanna: Ja i Välfärdsredovisningen är det ju mest inom Malmö. 

 

Johan: Jo i och för sig. 

 

Johanna: Medan de andra två; Standrad & Poor’s det syftar ju bara till att jämföra…  

 

Johan: Ja, ja.  

 

Johanna: Malmö med andra kommuner. 

 

Johan: Christer [syftar på Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö] är ju oerhört, 

han tittar på sådant jättemycket. Hur har vi förändrats sedan förra året och vilken placering 

har vi nu och hur liggerStockholm och Göteborg och Lund och Helsingborg och sådär.     

Johanna: Och det är mest ekonomiskt man gör sådana rankingar? 

 

Johan: Det görs jättemycket sånt på alla möjliga olika; det finns ju flera olika sådana 

näringslivsklimatsrankingar. Sen finns det sådana som fastighetsägarna/ branschen gör kring 

till exempel eller hur väl planprocesserna funkar i kommunerna. Alltmöjligt sådant där; så det 

finns hur mycket som helst. 

 

Johanna: Hur mycket som helst ja. Misstänkte det. 

 

Johan: Ja. [skratt] 

 

Johanna: [skratt] 

 

Johan: Och det är ju väldigt intressant jämförelsen just med olika näringslivsbarometrar och 

det finns ett antal olika och hur dom värderar olika saker. Vissa kan värdera in skolkvaliteten i 

en kommun och andra har inte med det och sådär va.  

 

Johanna: Vet du om det finns någon sådan ranking som har större betydelse för Malmö? 

 

Johan: Ja då skulle du prata med näringslivskontoret snarare, Agneta Möller på 

näringslivskontoret.  

 

Johanna: Mmm. 

 

Johan: Yes. 

 



Johanna: Yes.  

 

Johanna: [i mun på Hannah] Ja men jag kan ta en till. Ehm [paus] Nämen [riktat till Hannah] 

kör du istället.  

 

Hannah: För jag har ju främst tittat på Områdesprogrammet i min uppsats; i Herrgården. 

Tycker du att det är ett bra sätt att bedriva stadsutveckling; sådana punktinsatser som 

Områdesprogrammet ändå är?  

 

Johan: Jag vet inte. Alltså det är värt ett försök. [skratt] Och sen kommer man att utvärdera 

det (skratt) och så kommer man upptäcka att det var inte bra; på det och det sättet men att det 

kanske var bra på det och det sättet. Så det; kanske.  

 

Hannah: Kanske… Vad finns det för andra sätt?  

 

Johan: Ja men det har ju jobbats med Rosengård till exempel då i det här fallet på olika sätt 

genom Välfärd Malmö; det var ett sätt. Storstadssatsningen var ett sätt, jag kan inte alla de 

där. De här olika sätten men [paus] ja det finns många olika sätt.  

 

Hannah: I områdesprogrammet, jag vet inte hur insatt du är, men man pratar mycket om att 

det ska vara ett skelett [gör citationstecken med fingrarna] av fysiska insatser som sen ska 

byggas på med sociala muskler [gör citationstecken med fingrarna] som ska vara sociala 

investeringar och där de fysiska investeringarna i miljön är ganska tydligt definierade medan 

de här sociala satsningarna blir mycket luddigare. I varje fall i Herrgårdens fall. Hur mycket 

kan den fysiska miljön, vi var inne på detta innan, hur mycket kan den fysiska miljön förändra 

sociala problem? Eller förändra en social utveckling? 

 

Johan: 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.        

 

Hannah: Mmm.  

 

Johan: Om 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.  

 

Hannah: Ja min sista fråga är att i Områdesprogrammet så pratar man om att hela stadens 

resurser ska mobiliseras för att göra då många insatser i den här fyra utvalda områdena. Men 

det som egentligen finansieras centralt är fyra heltidstjänster, och jag tror fyra procent av 



följdforskningen finansieras av Malmö stad och resten av Malmö högskola. Jag är ju inte helt 

insatt i hur mycket olika sådana här program kostar med för mig låter det väldigt lite att man 

får en heltidstjänst per Områdesprogram och sen är det en omfördelning inom 

stadsdelbudgeten resten. Har Malmö så lite resurser, är det därför man inte kan omfördela 

mer? Eller är det att man tänker att det räcker?  

 

Johan: Det kan ju inte jag svara på. Men det ligger ju någonting i att alla stadens resurser 

mobiliseras för om man då tar inom det fysiska området investerar ju staden många, många, 

många miljoner varje år i fysiska förändringar i staden; nya cykelvägar, ny järnvägsstation, 

vad det nu kan vara och där sker ju en omfördelning. Man skulle ha byggt om Stortorget nu 

för 200 miljoner men där sa politikerna stopp. [Johans mobil ringer] och det kom ungefär 

samtidigt som detta med Områdesprogrammen. Jag får bara ta det [Johan talar i telefon i cirka 

två minuter]. 

 

Johanna: Min sista fråga är att jag har läst om de här tre visionsrapporterna; varför Malmö, 

Skilda världar och så Malmös framtid i Öresundsregionen som är producerade av Institutet för 

framtidsforskning.  

 

Johan: Dom hade jag mycket nytta av för tio år sedan.  

 

Johanna: För sen har jag också läst att Malmö stad ägnar sig åt scenarioplanering. Men det 

kanske inte är kopplat till Framtidsinstitutet på det sättet? 

 

Johan: Ja alltså scenario har ju… Var har du läst detta? Bara för att hänga med, har du läst att 

vi gör det nu?  

 

Johanna: Nej jag vet inte. Men jag har läst att Institutet för framtidsforskning att dom vill 

bilda visioner om Malmö genom något som heter scenarioplanering. Och att motsatsen till det 

skulle vara prognosplanering, alltså där man förlänger trender men att det liksom låser 

framtidsvisionerna på något sätt.   

 

Johan: Ja alltså jag diggar ju scenariometodiken och den var väldigt inne då för tio femton år 

sedan när de har skrifterna gjordes. Sen har scenario inte använts som hemskt mycket. Det 

dyker upp olika metoder olika tider och så kör man ett tag och sen kommer det in något nytt 

och sådär va. Så det finns väl inte så hemskt mycket scenario i luften just nu. 

 

Johanna: Men tar ni hjälp av Institutet för framtidsforskning nu i något sammanhang eller? 

 

Johan: Det vet jag inte riktigt faktiskt men alltså kommunen i stort; det kan vara någon annan 

förvaltning som eller någon annan avdelning gör det. Jag vet inte faktiskt.  

 

Hannah: Men är det någon fördel med scenarioplanering framför prognosplanering? 

 

Johan: Jo absolut och man kan säga att i översiktsplanen har vi inte jobbat explicit med 

scenario men till exempel när vi pratar om befolkningsökningen tillväxten; att vi ska kunna 

klara hundra tusen nya malmöbor så handlar det inte om att det är ett mål eller att det är vad vi 

tror absolut kommer att hända utan det är bara att man drar ut linjen. Men vi måste också 

klara om den plötsligt minskar befolkningen eller i alla fall inte växer så fort, så det är ju 

scenario. Det är lite scenario att man inte bara per automatik utgår från att den utvecklingen vi 



haft de sista tio åren att den bara kommer fortsätta. Utan att man är medveten om att plötsligt 

kan något helt annat hända. 

 

Hannah: [i mun på Johanna] Så man planerar för fler olika situationer då egentligen? 

 

Johan: Ja. 

 

Johanna: För det måste ju också vara svårt att identifiera de olika scenariorna? De måste ju 

finnas hur många som helst. 

 

Johan: Ja det finns ju en hel metodik kring det. Men det är intressant att borra ner sig i, hur 

man jobbar med scenario. Om man är nyfiken på sådant. Absolut.  

 

Hannah: Ja men då tror jag att vi är nöjda. Tack så hemskt mycket.      

 

 


