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Abstract	  
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Denna uppsats bottnar i integrationsproblem och ojämlikheter som syns i en rad städer i 
dagens moderna samhälle. Denna uppsats är en fallstudie över Malmö och försöker se hur 
Malmö stad och det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget i Malmö (MKB) arbetar för att 
minska integrationsproblem och ojämlikheter. I denna studie undersöks hur ett samhälle med 
social sammanhållning och integration kan byggas. En ny lagstiftning har införts för att 
underlätta för kommunala bostadsbolag att arbeta med åtgärder som främjar integration och 
social sammanhållning, Malmö stad har dock valt att inte använda sig av denna lagstiftning. 
Med hjälp av intervjuer, litteratur och andra dokument undersöks vilka arbetssätt som 
används och hur dessa ska bidra till integration och socialsammanhållning. Hur de båda 
parterna ser på denna nya lagstiftning undersöks också. Slutsatsen visar att Malmö stad och 
MKB arbetar på en rad olika plan för att främja social sammanhållning. Problemen grundar 
sig i en uppdelning mellan stadens invånare och i det faktum att arbetslösheten är hög i vissa 
delar av staden. Både MKB och Malmö stad försöker skapa förutsättningar för arbeten och att 
med olika metoder ”blanda staden”, dvs. bygga bort barriärer och locka människor till att 
börja umgås med varandra.   
 
Nyckelord: Social sammanhållning, marginalisering, integration, kommunala bostadsbolag, 
allmännyttan 
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1.0	  Inledning	  

Någon gång i mitten av 1900-talet, efter andra världskriget, betraktade sig de rika 

kapitalistiska länderna i väst sig som fredliga och sammanhängande samhällen i en civiliserad 

värld. Detta var så långt man moraliskt någonsin nått i den mänskliga kulturen. 

Moderniseringen och civiliseringen hade nått långt. Man talade i många länder om att klass 

och etnicitet blev mindre och mindre viktigt. På 1960-talet talade ledare för olika länder om 

att de på 70-talet inte skulle finnas någon fattigdom alls. Fattigdomens skulle utrotas i de rika 

länderna i väst. Så blev det inte. På 90-talet uppstod revolter i många förortsområden, bland 

annat i Lyon, Los Angeles och Bristol (Wacquant 2009 s.16-24). Sedan dess har frågor om 

marginalisering, integration, rasism och ojämlikhet varit viktiga politiska frågor. Dessa har 

vuxit till stora problem och det är i grunden dessa problem som denna uppsats handlar om.  

Uppsatsens övergripande fokus riktas mot ojämlikhet i storstäder. I dessa städer ser vi 

idag stor skillnad på hälsa, utbildning, arbetslöshet mellan olika stadsdelar och områden. 

Detta ger upphov till konflikter. Det finns därför idag projekt av olika slag både i Sverige och 

övriga EU, projekt som försöker motverka segregation, utanförskap och skillnader i hälsa. 

1.1	  Fallstudie	  
För att försöka se hur olika instanser i samhället arbetar med att skapa integration och social 

sammanhållning har jag valt att göra en fallstudie på Malmö. Malmö framhålls i media som 

en segregerad stad. Medellivslängden varierar med 7 år i två olika stadsdelar. Mellan hög- och 

lågutbildade i Malmö skiljer det sex år i medellivslängd, en skillnad som ökat under de 

senaste decennierna. Mindre än en tredjedel har behörighet till gymnasiet på en 

högstadieskola i Malmö medan 100 % har behörighet på en annan (Dagens Nyheter 2012). 

Alla dessa faktorer pekar på att Malmö är en lämplig stad att göra denna fallstudie på. Jag 

kommer själv från Malmö och har bott här i 23 år, något som tillsammans med all publicitet i 

media på senare tid har påverkat min syn på staden.  

När jag frågar ansvariga kommunalråd inom Malmö stad hur de arbetar med dessa 

problem hänvisar de mig bland annat till stadsbyggnadskontoret och samhällsplanerarna, där 

jag får höra att dessa problem ska byggas bort. Jag förstår också att Malmö Kommunala 

Bostadsbolag (MKB) är en viktig aktör när Malmö stad arbetar för att lösa dessa problem. 

Problemen med segregation ska lösas i de områdena där problemen finns. I de olika områdena 

är MKB och samhällsplanerarna viktiga aktörer.  De fokuserar på de olika områdena och detta 

stämmer bra överens med sociologisk forskning inom detta fält. De sociologiska forskarna 

Loic Wacquant och Philip Lalander skriver om områdets styrka och kraft, vikten att fokusera 
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på området. I Lalanders bok Respekt - Gatukultur, ny etnicitet och droger (2009) om unga 

förortskillar med chilenskt ursprung framgår att det är i sitt eget område Hageby i Norrköping 

som dessa killar känner sig trygga. Det är platsen de känner samhörighet till och som de 

identifierar sig med (Lalander, 2009 s. 124-132). Wacquant visar också i sin studie att det är 

insatserna eller bristen på insatser i de olika förorterna som vållar respektive förebygger 

problem. I USA har exempelvis affärer och kommersiella ytor flyttat från de amerikanska 

ghettona vilket skapat stora problem (Wacquant, 2008 s. 53-54). 

Dessa faktorer gör det intressant att se hur just MKB och samhällsplanerarna arbetar, 

då detta bör vara en viktig del när det gäller att bygga ett samhälle med integration och social 

sammanhållning. Det är viktigt att påpeka att det även finns andra projekt för att öka 

integration och social sammanhållning i städer men just nu anser jag att detta är ett fruktbart 

sätt att angripa frågan. Detta visar bland annat en ny lagstiftning som kom i början av 2011. 

Regeringen försöker skapa möjligheter för åtgärder som liknar dem jag ska undersöka i denna 

studie. I samtal med ansvariga inom Malmö stad kommer det fram att det som kallas den täta 

blandade staden och boendedelaktighet är tydliga tillvägagångssätt för att skapa integration 

och socialsammanhållning. Vad den täta blandade staden och boendedelaktighet innebär blir 

viktigt att ta reda på i denna studie.  

2.0	  Syfte	  och	  frågeställning1	  

Min studie handlar om hur MKB och Malmö stad arbetar med segregation och 

marginalisering. Statsmakterna har försökt underlätta för olika aktörer att komma till rätta 

med dessa problem. Genom en ny lagstiftning försöker statsmakterna möjliggöra för 

allmännyttan att arbeta med detta problem. Lagen syftar till att försöka få allmännyttan att 

arbeta med aktiviteter som verkar mot ojämlikhet och segregation i olika former.  

Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur MKB och Malmö stad arbetar för att främja 

integration och social sammanhållning. Hur ser Malmö stad på MKBs roll när det gäller att 

främja social sammanhållning? Hur ser Malmö stad på denna nya lagstiftning och hur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Denna studie görs i samarbete med två forskare från Malmö Högskola. De har fått i uppdrag av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) att ta fram en kunskapsöversikt om integration och social sammanhållning. 
Min del i det hela är att hjälpa dessa forskare med att undersöka hur kommunala bostadsbolag ser på den nya 
lagstiftning som kom i början av 2011. Lagstiftningen ger kommunen rätt att föra över föregående räkenskapsårs 
överskott om ”överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
som främjar integration och social sammanhållning” Jag ska även undersöka vad detta kan vara för åtgärder i 
Malmö. 	  
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påverkar det direktiven som de ger MKB? Hur leder MKBs och Malmö stads metoder till 

integration och social sammanhållning? 

3.0	  Metod	  

För att få svar på mina frågor har jag tagit kontakt per mail med ansvariga kommunalråd i 

Malmö stad. Jag har sedan intervjuat människor inom MKB och Malmö stad för att på så sätt 

se hur de arbetar med dessa frågor. Mycket information har jag fått genom mail med 

ansvariga inom kommunen och MKB. Dessa personer har också skickat dokument av olika 

slag. Broschyrer med information om hur de arbetar, lägesrapporter, tidningsartiklar har varit 

till minst lika stor hjälp som intervjuerna.  

Offentliga dokument från staten, kommunen, boverket och Sveriges Allmännyttiga Bostads 

Organisation (SABO) har också hjälpt mig. Jag har sedan valt att analysera min empiri i 

huvudsakligen med hjälp av fyra teoretiker, Emile Durkheim, Norbert Elias, Loic Wacquant 

och Robert D Putnam. Att analysera och förklara den nya lagstiftningen blir också en del i 

denna studie. I debatten och den sociologiska teorin förekommer en rad olika begrepp så som 

exempelvis social sammanhållning, social hållbarhet, segregation och utanförskap. För att 

komma fram till svaret på min frågeställning behövs dessa begrepp redas ut.  

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer. Jag låter här informanterna röra 

sig fritt i samtalet och detta gör förhoppningsvis att jag som forskare kan bilda mig en 

uppfattning om vad som är relevant och viktigt för det fenomen jag studerar(Bryman, 2011, 

s.412-413). Jag vill komma underfund med ett visst begrepp.  Ställer jag en öppen fråga om 

vad informanterna anser social sammanhållning är för något, så dras jag förhoppningsvis åt 

rätt håll och informanterna får själva sätta ord på vad de anser att detta fenomen betyder. 

Samma sak gällde när jag fick tag på mina informanter. Jag mailade till ansvariga 

kommunalråd inom Malmö stad och MKBs VD Sonny Modig. Dessa personer hjälpte mig 

med personer de ansåg passade mitt arbete. Jag skrev att jag höll på med en studie kring social 

sammanhållning och de var alltså kommunalråden som tipsade mig om samhällsplanerare och 

de så kallade områdesprogrammen. Sonny Modig tipsade om lämpliga personer att ta kontakt 

med inom MKB.  

Min första intervju gjorde jag med Kristoffer Arvidson som är samhällsplanerare och 

tjänsteman på stadsbyggnadskontoret. Intervjun varade i en timme och gjordes den 3 april 

2012. Kristoffer Arvidson hade också en hel del information om områdesprogrammen.  
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Min andra intervju gjordes med MKBs fastighetschef Anna Heide. Anna Heide hade 

enligt MKBs VD hand om många intressanta integrationsprojekt för MKBs räkning. Denna 

intervju gjordes den 10 april 2012 och varade i 25 minuter. Anna Heide är delaktig i olika 

MKB projekt i Rosengård vilket gjorde att denna intervju fokuserade mycket på just 

Rosengård. 

Anledningen till att dessa två personer har intervjuats är helt enkelt att det i slutändan 

är dessa som jag blivit hänvisade till i mina kontakter med kommunalråd och chefer på MKB.  

Frågorna har varit öppna och korta och jag har frågat de intervjuade hur de definierar social 

sammanhållning, vad de ska göra för att uppnå detta och hur det dem ska göra leder till social 

sammanhållning och integration. Jag har använt intervjuerna för att tolka dokumenten. Jag är 

också medveten om att en jämförelse mellan olika kommuner skulle stärkt min slutsats. Ett 

komparativt tillvägagångssätt kunde använts. Enkäter kunde ha skickats ut till andra 

kommuner för att se om deras arbete skiljer sig från Malmö och MKBs sätt att arbeta.  

3.1	  Etik	  
Etikfrågan är i denna uppsats är inte särskild känslig. Detta är inget jobbigt eller hemligt 

ämne.. Inga dolda avlyssningar eller observationer har gjorts. De intervjuade har tydligt 

berättat när det är deras egen åsikt eller deras företags/kommuns åsikt. De har godkänt allt 

som skrivits och gett tillstånd till att jag nämner dem vid namn.  Syftet med uppsatsen har 

gåtts igenom vid alla mail-telefon kontakter och intervjuer.  

3.2	  Avgränsning	  
Ett sätt att fortsätta denna studie skulle kunna vara att på något sätt följa upp vad dessa 

åtgärder leder till. Så långt kommer jag dock inte gå i denna uppsats då jag endast undersöker 

vad som görs och vad planerna för framtiden är, varför detta görs, hur detta kan leda till social 

sammanhållning och så vidare. Jag undersöker alltså inte om Malmö stads och MKBs planer 

faktiskt leder till social sammanhållning och integration.  

4.0	  Teori	  

För att kunna få ett perspektiv på MKBs och Malmö stads planer för integration och social 

sammanhållning har jag undersökt hur dessa begrepp behandlas i tidigare litteratur.  

Social sammanhållning är ett brett begrepp som kan vara allt mellan gemenskap hos grannar 

till gemenskap mellan människor i olika geografiska områden, med olika förutsättningar. 

Styrkan i denna gemenskap kan också skifta. Social sammanhållning handlar också om 
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marginalisering och segregation och integration och det är runt dessa ämnen jag letat efter 

passande teorier. 

	  

Enligt regeringens utredning SOU 2006:73, går det tidigt i historien att finna två vägar för att 

skapa ett fungerande samhälle. Dessa två vägar är vad den svenska sociologen Masoud 

Kamali kallar för  

1. Liberal marknadsintegration 

2. Omfördelningsintegration 

Den första gruppen menade att marknaden själv skulle skapa integration, att en person med en 

rationalitet anpassad till marknadsekonomin genom sina rationella handlingar skulle skapa ett 

integrerat samhälle. Detta visade sig dock inte fungera särskilt bra, snabbt uppstod en klyfta 

mellan de som det gått bra på den fria marknaden och de det gått mindre bra för.  När detta 

stod klart tvingades politiker att agera. Marxister hävdade här att dessa problem aldrig skulle 

gå att lösa i det kapitalistiska systemet, medan andra menade att detta visst var möjligt. En av 

dessa är Durkheim. Han menade att det är möjligt att lösa integrationsproblemen genom 

statligt ingripande och därefter omfördelning av resurser (Kamali, SOU 2006:73 s. 7-9). 

4.1	  Durkheim	  
En av de första sociologerna som i sina texter diskuterade social sammanhållning och 

integration var Emile Durkheim. Durkheim diskuterade i sina böcker kring det han kallade 

den organiska solidariteten.  

I ett samhälle med organisk solidaritet borde enligt Durkheim sammanhållningen bli 

större då vi är beroende av varandra. Solidaritet är helt enkelt bytet av varor och tjänster. 

Arbetet har delats upp och därmed skapas behovet av andra människor vilket i sin tur leder till 

att samhället hålls ihop (Durkheim, 1984 s.84-86) Korta affärsförbindelse kommer enligt 

Durkheim inte att leda till solidaritet. Det är först när förbindelserna upprepas ett antal gånger 

som solidariteten i samhället stärks (Durkheim, 1984 s.302)  

Durkheim hävdade att existensen av ett samhälle är beroende av samarbete mellan 

olika grupper vilket skulle skapa social solidaritet som grunden för integration.  En kollektiv 

förståelse kan skapas enligt Durkheim. Denna förståelse är oberoende av religion men 

beroende av ökade olikheter. Durkheim menar att marknaden inte kan skapa integration och 

social sammanhållning. Marknaden har många dysfunktioner som behöver rättas till med en 

yttre aktörs ingripande. Om samhället lämnats till den fria marknaden utan regleringar 

kommer detta leda till anomi och stora skillnader mellan befolkningen. Alla samhällen måste 
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sitta ihop med hjälp av vad Durkheim kallar ”common consciousness”. Detta innebär att 

människor har ett kollektivt medvetande om världen (Durkheim, 1984 s.64). Är det detta som 

gått fel i många storstäder idag? Saknar vi förståelse för varandra? Eller rättar vi inte till 

marknaden tillräckligt mycket för att skapa denna förståelse? Måste de rika ge mer åt de 

fattiga för att samhället ska hållas samman? Har vi helt enkelt gått i Durkheims fälla?  

 Durkheim menar att när samhällen växer i volym så ökar deras komplexitet, 

arbetsdelningen tilltar och de individuella skillnaderna ökar (Boglind et al 2009 s.211). 

Durkheim var övertygad om att det moderna samhället innehåller tendenser som kräver 

ständig uppmärksamhet och motåtgärder.  

Det finns enligt Durkheim två typer av arv som genererarsociala skillnader, 

ekonomiskt och socialt. Det första kan man reducera genom politiska reformer, det andra är 

dock svårare att lösa(Boglind et al Månson, 2009 s. 223). I Malmö verkar det dock som att 

den sociala skillnaden i mångt och mycket påverkar den ekonomiska. Är man född i ett visst 

socialt förhållande blir detta synligt för en persons ekonomi.  

Hur fungerar då Durkheims teorier i vår globaliserade värld som bland annat Bauman 

skriver om (Bauman, 2001). I denna postmoderna värld där banden påstås bli allt svagare 

mellan oss, kanske det inte är denna organiska solidaritet vi ska eftersträva. Samhället blir 

mer och mer individualiserat. Vi är inte lika beroende av varandra längre som när Durkheim 

skrev om denna solidaritet. Det är i denna postmoderna värld svårare att upprätthålla 

gemenskap.  Det vi eftersträvar nu är kanske någon helt ny form av sammanhållning och 

solidaritet.  

För mig är det Durkheim skriver förknippat med det vi idag menar med integration 

och segregation. Det är få personer som talar om solidaritet idag. Istället brukar man prata om 

motsatsparet integration/segregation. Integration är tillståndet som strävas efter. I svensk 

politik och debatt används ordet ofta för att förklara den process där invandrare etablerar sig i 

det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter den förändring i 

befolkningssammansättningen som invandringen innebär. Segregation innebär en uppdelning 

av samhället och samhällets invånare, det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. 

Segregation kan ske på grund av socioekonomisk status, hudfärg, religion eller etnisk 

tillhörighet.  

4.2	  Norbert	  Elias	  
Norbert Elias försökte med sin figurationsteori förklara hur maktrelationer uppkommer 

mellan olika grupper i tid. Med figuration menar Elias hur interdependenta grupper förhåller 
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sig till varandra. Han gjorde undersökningar i ett engelskt samhälle	  och	  funderade över vad 

som fick en av de tre ”zonerna” i detta samhälle att känna sig utanför (Elias 2008 s 92-96). 

Det var de nyinflyttade som kände sig utanför och aldrig riktigt blev en del av detta samhälle. 

Elias såg att de etablerade höll de nyinflyttade på plats genom förtal och skvaller, vilket ledde 

till att de nyinflyttade också såg sig som sämre än de etablerade (Elias 2008 s 27-40). Den 

etablerade gruppen hade gemensamma minnen och värderingar vilket fick denna att känna en 

samhörighet. Detta saknade den nyanlända gruppen (Elias 2008 s, 117-120). Den etablerade 

gruppen dominerade och uteslöt den nyinflyttade gruppen. Elias menar att denna moraliska 

stigmatisering är ett maktmedel inom alla figurationer (Elias 2008 s 123-125). 

4.3	  Wacquant	  
Wacquant undersöker i sin bok Urban Outcasts (2007)det svarta ghettot i USA och 

arbetarklassens förorter i Frankrike. Han vill här bevisa att urbant utanförskap inte är vävt av 

samma material i alla delar av välden. Även likheterna lyfts fram för att på så vis belysa 

problem med utanförskap i olika delar av världen.  

4.3.1	  Samhället	  avpacificeras	  och	  offentliga	  utrymmen	  undergrävs	  
I vissa delar av Chicago har mord blivit så vanligt att det nu är en del av vardagen. Många 

elever tvingas avsluta sin skolgång eller flytta till skolor i andra städer för att dessa 

kommunala skolor är så pass farliga att vistas i (Wacquant, SOU 2006:73 s. 34).  

Wacquant ser i dessa amerikanska ghetton tendensen till att staten hela tiden skär ner 

på utgifterna. Detta betyder dock inte att staten helt försvinner från dessa problemtyngda 

områden. Efter att statens del av ekonomi, boende och social välfärd minskar, så sätter man 

lokalt in övervakning och närvaro i ghettot i form av polis. Wacquant kallar detta Statens 

förstärkning-försvagning, en politik som bara skapar ännu fler problem. Polispådragets 

fångstnät kan aldrig fånga upp det som det sociala skyddsnätets upprivande åstadkommit. 

(Wacquant, SOU 2006:73 s. 55). Wacquant menar att det amerikanska ghettot drabbats av en 

avcivilisering, en nedmontering av staten. Detta sker på alla nivåer,  federal, statlig och lokal. 

Detta tillsammans med den offentliga sektorns sönderfall har lett till avciviliseringen av 

ghettot (Wacquant, SOU 2006:73 s. 33). 

4.3.2	  Skapande	  av	  ett	  organisatoriskt	  ökenlandskap	  
Minskningen av antalet lokala inrättningar (företag, kyrkor, föreningsliv och offentliga 

tjänster) ser Wacquant som ett stort problem. Välfärdsstatens reträtt har bidragit till att 

infrastrukturen i dessa områden blivit dålig, vilket lett till att även andra affärsverksamheter 



	   11	  

dragit sig tillbaka. De privata inrättningarna har svårt att utvecklas och fortleva i dessa 

stigmatiserade och marginaliserade områden. (Wacquant, SOU 2006:73 s. 36). 

Ett problem är också att de allmänna skolorna blivit ett ”reservat för de fattiga”. Detta 

visar tydligt på institutionellt övergivande i Chicago. 84 procent av eleverna är svarta och 

latinos, och 70 procent kommer från familjer som lever under existensminimum. Av 100 barn 

som började i sjätte klass 1982 hade bara 16 nått tolfte klass sex år senare skolans huvudmål 

har blivit att förmedla säkerhet och mat, inte att lära ut. (Wacquant, SOU 2006:73 s. 37). 

4.3.3	  Social	  avdifferentiering	  och	  ekonomisk	  informalisering	  
Med detta menar Wacquant att differentieringens reträtt märks först i de segregerade inner- 

stadsinvånarnas tilltagande sysselsättningslikriktning, Arbetslösheten har ökat kraftigt. Få 

människor har jobb i dessa områden. De flesta livnär sig på socialt understöd. De industriella 

firmorna har dragit sig bort från ghettot. När brottsligheten ökar, flyttar affärsverksamheter 

där ifrån, och därmed också jobben. Till sist finns det bara knarkhandel kvar att tjäna pengar 

på. De vanligaste affärsverksamheterna i området är spritbutiker, hår- och kosmetiksalonger 

och små oberoende kyrkor, men de flesta har tvingats stänga och håller på att förfalla. 

Droghandeln är den enda affärsverksamhet där ungdomar har förstahandskunskap, 

narkotikahandeln är också den enda sektor där ungdomarna inte blir diskriminerade på grund 

av hudfärg. Andra arbeten som frodas i dessa områden är yrken som är typiska för städer i 

tredjevärlden exempelvis förare till svarttaxibilar”, ”obehöriga mekaniker”, ”svartklubbar” 

och gatuförsäljare.  ”Allting” går att köpa på gatan. Utvecklingen av denna parallella ekonomi 

är tätt knuten till de offentliga utrymmenas sönderfall och det lokala samhällets 

avpacificering. I denna bransch är våld nödvändigt för att bevara trovärdigheten, förhindra 

stölder från kollegor och kunder. (Wacquant, SOU 2006:73 s. 39-41). 

Allt detta leder till ett samhälle med mycket rädsla, där människor drar sig från att 

besöka släktingar i andra områden. Barn i allmännyttans bostäder har inga vänner för att de är 

rädda att bli inblandade i farliga situationer. (Wacquant, SOU 2006:73 s. 41). Människor i 

dessa områden, lever utan jobb, med få kontakter med andra, lösa sociala band, och dåliga 

kontakter med myndigheter. (Wacquant, 2007 s. 163).  

Wacquant talar vidare om så kallad demonisering av det svarta underproletariatet. Det 

sprids fördomar via medier. Dessa stigmatiserade fördomar bidrar i sin tur till att rättfärdiga 

den politik som medger att de offentliga myndigheterna överger detta samhällssegment. Detta 

bidrar också till en politik som stödjer teorin om en ”underklass” och gör den allt rimligare ur 

ett socialt perspektiv. (Wacquant, SOU 2006:73 s. 47-48). 
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Wacquant anser att staten står för sammanhållning. När staten drar sig tillbaka från 

områden försvinner sammanhållningen och problem uppstår mellan individer. När skolor och 

fritidsgårdar stänger så försvinner också tilliten till andra människor. Leder en större närvaro 

av offentliga inrättningar till bättre sammanhållning och kan detta vara en lösning på 

problemen även i Malmö?  

4.3.4	  Jämförelse	  med	  Franska	  förorter	  
Wacquant jämför sedan franska förorter med amerikanska. Han ser skillnader men också 

likheter. Det handlar i båda fallen om områden med stor andel minoriteter samlande på en och 

samma plats. Dynamik, fördelning och sammansättning av populationen liknar varandra. På 

båda sidor Atlanten består dessa områden mest av ungdomar. Många är singelföräldrar, och 

arbetslösheten har drabbat förorterna sedan slutet av 1990-talet.  

Gemensamt är också att områdena och dess befolkning har blivit stigmatiserade. 

Invånarna skäms över sitt område, sitt boende och uppger ofta att de vill flytta därifrån. 

(Wacquant, 2007 s. 146-149). 

Wacquant tar vidare upp skillnader mellan förorter i Frankrike och USA. Med hjälp av 

dessa skillnader försöker han belysa vad som gått fel i USA. USA används som ett 

avskräckande exempel på hur vi inte ska göra för att det ska bli som det blivit i amerikanska 

förorter. Skillnaden Mellan amerikanska och franska förorter är att problemen är extremt 

mycket större i USA. I de franska områdena bor runt 10000 i varje område medan de 

amerikanska ghettona innehåller miljoner människor. Brottsligheten är mycket högre i USA, 

arbetslösheten likaså. En annan viktig skillnad som Wacuant hittar är skicket på hus, vägar, 

parker och kommunala inrättningar. I USA har politikerna gett upp hoppet om dessa områden. 

Infrastrukturen, husen och offentliga inrättningar är i ett hemskt skick. Det har skurits ner på 

allt: sophämtning, polis, brandkår, skoloroch sjukhus, vilket fått förödande konsekvenser. I 

Frankrike är 45 procent av hyresrätterna i offentlig ägo, vilket har lett till att ett sådant förfall 

aldrig skett. Dessa områden har sedan mitten av 80-talet varit mål för omfattande 

renoveringsplaner.  Husen har renoverats och målats om, hus har rivits för att skapa öppna 

och ljusa platser och innegårdar. Gräsmattor och lekplatser har tillkommit. Workshops, 

musikklubbar läxhjälp och andra aktiviteter har sponsrats av kommunerna för att läka ihop 

sår(Wacquant, 2007 s. 150-160).  

Wacquant slår fast att de franska förorterna bebos av andra generationens arbetslösa. 

Många människor är utan sociala nätverk och starka vänskapsband. Mycket av detta bottnar i 

svårigheten att få ett jobb (Wacquant, 2007 s. 163). 
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Går det då att jämföra Frankrike med Sverige.? Läget i de franska förorterna verkar 

bra när man jämför med amerikanska ghetton, men situationen där är knappast något att 

eftersträva. Anledningen till att det är större problem i Frankrike än i Sverige kan ha att göra 

med det som Mikael Stigendal skriver om i sin bok Allt som inte flyter (2006). Han delar upp 

integration i socialintegration och systemintegration. Socialintegration handlar om sociala 

band till andra. Om vi känner oss delaktiga på grund av vänner familj, grannar och så vidare. 

Systemintegration handlar om att vi är integrerade i samhället. Detta kan ske på grund av att 

vi har ett jobb, lever på bidrag och så vidare. (Stigendal, 2006 s.51-56) I Sverige är det kanske 

så att fler är inne i detta system jämfört med i Frankrike och därför ser vi mindre problem med 

marginalisering och utanförskap här än i Frankrike. Det gäller för oss att se till så att 

minimera människor från att hamna helt utanför systemet. Detta tror jag kan vara en stor 

skillnad mellan Frankrike och Sverige. Dock finns det alltså många likheter i hur man arbetar 

med dessa problem.  

När jag läser Wacquants bok får jag uppfattningen att det han menar med 

marginalisering är människor som lever utanför samhället.  De lever ofta i fattigdom och utan 

förtroende och tillit till statliga inrättningar och andra officiella funktioner i samhället. 

Individer som har utestängts från makt och status. Det är så detta ord kommer tolkas i denna 

uppsats.  

4.4	  Putnam	  
En annan forskare som skrivit om detta ämne är Robert Putnam.  Att få människor att umgås 

med varandra verkar vara ett viktigt steg på vägen mot social sammanhållning. I Robert 

Putnams bok Bowling Alone (2000) är författaren inne på samma sak. I dagens samhälle har 

förenings engagemang och deltagande i samhällslivet minskat. Boken utgår från det 

amerikanska samhället och Putnam fastslår att amerikanerna umgås allt mindre med sina 

grannar, allt mer sällan bjuder de över vänner på middag och de bowlar allt mer sällan 

tillsammans med andra. Konsekvenserna av detta och vad det går att göra åt det borde 

påminna om konsekvenserna och åtgärdsplanerna för problemet med ensamhet och lågt 

socialt kapital i dessa områden som jag undersökt. Arbetslivet ställer idag krav på 

samarbetsförmåga vilket gör det helt rätt att locka ut människor att umgås med varandra för 

att de så småningom ska nå arbetsmarknaden. Att människor möts igen är viktigt för tilliten. 

Detta får människor att lita på varandra vilken i sin tur är viktigt för att samhället ska hållas 

samman. Putnam går så långt att han menar att starka band till varandra är en förutsättning för 

demokratin. Putnam fastslår bland annat med sociologen Jane Jacobs hjälp att städer där 
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informella kontakter mellan grannar maximeras är tryggare städer med mindre brottslighet. 

(Putnam, 2000 s. 324). När sociala kontakter saknas leder detta till ett självdestruktivt 

beteende, speciellt bland unga (Putnam, 2000 s. 328). Putnam menar att i vissa områden så 

härskar en ond cirkel där bristande tillit och sammanhållning leder till högre brottslighet som i 

sin tur leder till ytterligare försvagad sammanhållning. Lockas människor till att umgås med 

varandra skapas istället tillit och socialt kapital vilket underlättar skapandet av mer socialt 

kapital (Putnam, 2000 s.334).  

5.0	  Den	  nya	  lagen	  

5.1	  Bakgrund	  till	  lagen	  
De svenska privata fastighetsägarna har länge tyckt att de kommunala bolagen stöttas för 

mycket av sina ägare. Det gör enligt fastighetsägarna att de allmännyttiga hyrorna hålls på en 

konstlat låg nivå. Detta utgör i sin tur ett tak för de privata hyrorna, genom 

bruksvärdessystemet. En lägenhets bruksvärde ska motsvara vad lägenhetsinnehavaren tycker 

lägenheten är värd. Fastighetsägarna anmälde därför detta till EU- kommissionen. Staten får 

gynna bolag, om de exempelvis ägnar sig åt ”social housing”. Det är dock idag inte det som 

de allmännyttiga bostadsbolagen först och främst ägnar sig åt, utan fastighetsägarna menar att 

de privata och de allmännyttiga slåss på samma marknad.  

En lösning på detta problem var nära med hjälp av samtal mellan tjänstemän från 

Bryssel och Stockholm.  Men år 2005 kommer en ny anmälan till EU-kommissionen. Denna 

gång kommer anmälan från den europeiska fastighetsägarorganisationen. (Bofast, 2006) 

Den här gången riktar sig anmälan mot kommunernas stöd till sina bostadsföretag. 

Kommissionen behandlar dessa två ärenden ihop. Detta medan VD för fastighetsägarna 

understryker att han gör detta för att få lika villkor på bostadsmarknaden. Nu står alltså 

grundvallen för svenska hyresbostadsmarknaden på spel. Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsorganisation (SABO) försvarar allmännyttan och menar att den allmännyttiga frizonen 

måste fortsätta att finnas, annars tvingas kanske bostadsbolagen att endast ägna sig åt social 

housing. Alltså att vissa bostadsbolag tvingas rikta sig mot grupper i samhället med låga 

inkomster. Hyran i dessa hyresrätter är kraftigt subventionerad och bestäms utifrån hushållets 

inkomster. Den svenska regeringen försöker påpeka för kommissionärerna att allmännyttan 

måste vara så pass stor som den är för att detta främjar integrationen. De fattiga ska inte 

behöva bo för sig själva i offentligt ägda bostäder. Då blir de utpekade och marginaliserade 

menar vår vid den tidpunkten socialdemokratiska regering. (Bofast, 2006) 
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En utredning tillsätts av regeringen och 2008 kommer utredningens betänkande. 

Allmännyttans villkor måste antingen ändras så att statsstödsreglernas huvudregel om förbud 

följs, eller ändras så att allmännyttan uppfyller vissa krav för undantag från förbudet mot 

Statsstöd. (SOU 2008:38, s. 27-30) 	  

5.2	  Lagens	  utformning	  
Syftet med denna nya lag (SFS 2010:879) är att skapa likvärdiga förutsättningar för 

kommunala bostadsaktiebolag och privata hyresvärdar. Förespråkarna anser att det med denna 

nya lag skapas bättre förutsättningar för en bättre fungerande bostadshyresmarknad, och 

därigenom hoppas man på ett större intresse för att investera i och förvalta hyresrätter och på 

sikt ett förbättrat utbud av hyresbostäder. Lagen syftar också till att göra så att den svenska 

lagstiftningen stämmer överens med EUs regelverk och där framförallt statsstödsreglerna 

(Cirkulär nr: 10:66). 

  Denna lag omfattar bostadsföretag som drivs som aktiebolag av en eller flera kommuner 

och som i allmännyttigt syfte förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med 

hyresrätt. 

 De tidigare kraven på att verksamheten ska drivas utan vinstsyfte och att hyran ska 

sättas med utgångspunkt från en långsiktig självkostnadsprincip gäller inte längre. Den nya 

lagen säger att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Kravet på 

affärsmässighet innebär bland annat att kommunen ska ställa marknadsmässiga 

avkastningskrav på bolaget.  

 Den tidigare utdelningsbegränsningen har ersatts av en begränsning av 

värdeöverföringar. I den nya lagen finns en begränsning av värdeöverföringar från ett 

allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren av bostadsbolaget, i MKBs fall Malmö 

stad.  Begränsningen av värdeöverföringar i gäller inte för överföring av överskott som 

uppkommit under föregående räkenskapsår. Om överskottet används för sådana åtgärder inom 

ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social 

sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har 

ett särskilt ansvar. 

 Varför lagen är utformad på detta sätt ges på sidan 88 i proposition 2009/10:185. Där 

framgår det att syftet med denna undantagsregel är att ge kommunen en möjlighet att använda 

överskottet för viss verksamhet inom ramen för bostadsförsörjningen. Kommunen har med 

den nya lagen också möjlighet att använda upparbetade resurser för att fullfölja sitt 

bostadsförsörjningsansvar (sid 52 Prop. 2009/10:185). 
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 Vilka är då dessa åtgärder som främjar integration och social sammanhållning?  Det 

som nämns i Prop. 2009/10:185 sidan 89 är följande: 

”Åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar kan vara åtgärder som ökar variationen inom ett bostadsområde som 
kännetecknas av ett ensidigt utbud av bostäder, eller finansierar behovet av särskilda lokaler eller 
fritidsanläggningar såsom fotbollsplaner och lekplatser som mötesplatser som främjat integration. 
Dessa åtgärder är exempel och inte avsedda att vara uttömmande. Det är särskilt angeläget att 
kommunerna i denna del har utrymme att utgå från lokala behov och förutsättningar.” 

6.0	  MKBs	  och	  Malmö	  stads	  arbetssätt	  
 ”För oss på MKB är det en viktig utmaning att skapa stabila bostadsområden med förutsättningar för 
god betalningsförmåga.   Vi drar oss inte för att arbeta med okonventionella metoder som många 
gånger utmanar samhällets regelsystem. Vi har till exempel, med sociala projekt, lyckats bryta 
utanförskap, öka integrationen och skapa bra relationer mellan myndigheter och medborgare.  Även i 
framtiden kommer MKB att utmana och ifrågasätta etablerade föreställningar med konstruktiva 
tankar. Ett arbetssätt som banar väg för en positiv utveckling i våra bostadsområden och i övriga 
samhället.” 
 
Detta står på MKBs hemsida. Vad är då detta för okonventionella metoder de använder sig 

av? Och hur ska dessa metoder leda till integration och social sammanhållning? 

6.1	  Vad	  är	  social	  sammanhållning	  enligt	  MKB	  och	  Malmö	  stad?	  	  	  

På Stadsbyggnadskontoret likställer samhällsplanerare och tjänsteman Kristoffer Arvidson i 

mångt och mycket begreppet social sammanhållning med social hållbarhet. Arvidsons 

uppfattning är att social hållbarhet är en av tre dimensioner i hållbar utveckling. Tillsammans 

med ekonomisk och ekologisk är social hållbarhet delarna i det bredare begreppet 

hållbarutveckling.  Social hållbarhet handlar om att långsiktigt bygga ett dynamiskt och stabilt 

samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. Social hållbarhet innebär att rätta 

till problem med hälsa fattigdom och segregation.  

Arvidson säger vidare att social sammanhållning handlar om att läka ihop staden, minska de 

klyftor som finns i staden. Han menar vidare att det blir svårt för en stad att vara socialt 

hållbar om det inte finns någon social sammanhållning. Samhällsplanerare har en mer fysisk 

grundsyn på vad detta kan vara för åtgärder: Att läka ihop staden rent fysiskt. Bygga bort 

barriärer och underlätta rörelser. Helt enkelt att ge existerande delar av staden ett mervärde. 

Ett konkret exempel på detta är Malmö stads satsning på Rosengårdsfältet. Arvidson berättar 

att Malmö stad arbetar med at försöka göra om det enorma grönområdet Rosengårdsfältet för 

att på så vis kunna binda ihop Rosengård och villaområdet Västra Kattarp bättre. Idag 

fungerar fältet mer som en barriär än som en gemensam park.  
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Enligt Anna Heide fastighetschef på MKB är social sammanhållning ett brett begrepp. 

Det kan vara allt mellan granngemenskap till att läka ihop stadsdelar med varandra. Social 

sammanhållning kan vara något som varken Malmö stad eller MKB är delaktiga i, i så som 

gemenskap mellan grannar.  

MKBs åtgärder för att främja social sammanhållning blir alltså också brett enligt 

Heide. De gör allt från att bedriva egna fritidslokaler, till att ha konstutställningar med Östra 

Grevie folkhögskola, bygga bokaler och ett nytt högt torn i Rosengård, arbeta med olika stråk 

mellan stadsdelar, boendedelaktighet, utveckla gårdarna, stadsodling, workshops, låta de 

boende utforma gårdarna och trappuppgångarna. MKB gör mycket olika saker för att skapa 

social sammanhållning på olika nivåer.  

 

Innan de stora renoveringarna i exempelvis Herrgården drog igång hade flera sociala projekt 

gjorts i området.  
”Flera sociala projekt har tidigare gjorts i området, men som så många andra har de dött ut i 
samband med att projektledaren försvunnit. Därför arbetar nu MKB med fyra olika ledord som har 
förändrat arbetssättet och som medfört att man inte längre är beroende av någon drivande eldsjäl”, 
berättar Heide.De fyra ledorden är: delaktighet, information, närvaro och engagemang 
(Sabo: Sagt och gjort, s. 4) 

6.2	  Arbete	  och	  utbildning	  
Heide lyfter tydligt fram att det först och främst är två saker som spelar roll för att nå social 

sammanhållning. Dessa två saker är arbete och utbildning. Heide förklarar att 

utbildningsnivån i Rosengård är extremt låg vilket skapar stora problem. Bara 25 % går ut 

grundskolan med tillräckliga betyg och får gå vidare till gymnasiet. Sysselsättningsnivån i 

Herrgården är 17 % vilket också skapar stora problem. MKB arbetar därför för att skapa 

förutsättningar för fler arbetsplatser i dessa utsatta områden. Arbetsplatserna skapar också liv 

och rörelse i området, vilket i sin tur skapar trygghet. Bedrivs verksamhet, skapas arbete och 

därmed förändras området.  

Att arbete är det viktigaste för social sammanhållning stämmer bra överens med de 

sociologiska teorierna. Wacquant var inne på att anledningen till att dessa marginaliserade 

förorter försvunnit är att jobben inte finns kvar längre. Verksamheter har flyttat därifrån vilket 

skapat problem. Att försöka lyfta in arbete och verksamheter stämmer alltså överens med 

teorierna om varför dessa segregerade områden en gång skapats. Sen är frågan om det 

verkligen är möjligt att skapa arbeten åt alla.  Det verkar dock inte råda något tvivel om att 

frågan om jobb och därmed också utbildning är den viktigaste men också svåraste frågan att 

lösa.  
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Konkreta exempel på hur MKB arbetar med att skapa arbetsplatser är bygget av deras 

bokaler i Rosengård.  Tanken med bokaler är att man bor och bedriver näringsverksamhet i 

samma lokal. Fördelarna med bokalerna är att de boende har nära till jobb, det är lätt att 

förena familjeliv med jobb och ägarna har hela tiden uppsikt över sin lokal. Syftet med 

bokaler är att främja handeln i områden, att öka sysselsättningen och att få en mångfald i 

arkitekturen. Bokalerna ett bra exempel på vad MKB gjort för att försöka skapa 

arbetstillfällen i de områden där välfärden idag är låg. Det ska även finnas affärsytor och 

verksamhetsytor i ett nytt höghus (Tornet i Rosengård) som planeras i Rosengård.  

De 8 bokalerna som finns idag är fulla. Många människor som är hemma hela dagarna och 

kan gå runt i området och handla. Idag inhyser bokalerna bland annat kötthandel, resebyrå, 

frisör och frukthandel. (Intervju: Anna Heide) 

Ett konkret exempel på hur MKB arbetar med utbildning är läxläsning, som ska bidra 

till att nå målet om bättre skolgång. Tillsammans med Röda korset anordnar MKB läxhjälp i 

två fritider i Herrgården. (Sabo: Sagt och gjort, s. 6) 

6.3	  Den	  blandade	  staden	  
Arbeten, kommunalservice, grönområden, träffpunkter och affärer måste lyftas in i där det 

idag bara finns bostäder, menar både MKB och stadsbyggnadskontoret. Idag bor man bara i 

områden och det saknas ställen att träffas på. Därför arbetar både MKB och Malmö stad med 

vad de kallar den blandade staden - väva in multipla funktioner i befintliga områden. På 

stadsbyggnadskontoret är de dock medvetna om att man inte kan ha allt överallt. Det fungerar 

inte att det ser ut om i centrum i hela Malmö. Men inget område ska behöva vara helt 

monofunktionellt. Det ska inte behöva finnas områden där det bara finns bostäder eller bara 

finns arbetsplatser. Vid planering av nya områden är tanken alltid att det ska finnas bostäder 

arbetsplatser, butiker och kommunal service. Förskolor skolor, vårdinrättningar och 

seniorboende.  När samhällsplanerarna planerar nya områden, där Malmö stad är markägare 

kan Malmö stad sätta krav vilken upplåtelseform det ska vara då försöker Malmö stad alltid 

blanda så att det ska finnas äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter i alla områden. Det som 

saknas byggs där det saknas. Det byggs radhus i Rosengård och hyresrätter i Limhamn.  

Kravet från kommunens sida i nybyggda områden så som Västra hamnen och Hyllie är att 

minst 30 procent av nybyggnationen ska vara hyresrätter. Arvidson förklarar också att de 

flesta flyttar du gör efter att du fyllt trettio är inom ditt eget bostadsområde. Men då måste det 

finnas något bättre att flytta till inom området. Man måste kunna ta nästa steg i sin 

boendekarriär inom sitt eget område och det är bland annat därför som radhus planeras i 
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Rosengård. I dag finns det mestadels hyresrätter i miljonprogrammen och detta försöker man 

alltså blanda upp.  

En monofunktionell stad skapar lite rörelse i området och därmed också en känsla av 

otrygghet. Enligt Putnam var det viktigt att skapa rörelse och liv i bostads områden för att 

därmed skapa sammanhållning bland de boende vilket i sin tur kan leda till ett jobb. Finns det 

kommunalservice, arbeten, grönområden, träffpunkter och affärer är det större chans att 

grannar springer in i varandra under dagen. Detta i jämförelsen med att de som har jobb åker 

iväg på morgonen och kommer hem på kvällen medan de som inte har jobb bara sitter hemma 

och kollar på tv, eller bowlar ensamma med Putnams ord. Detta då det inte finns något annat 

att göra. Ett konkret exempel på hur MKB skapar denna trygghet är att plocka bort grindar 

och galler som signalerar en stängd känsla. Försöka öppna upp, för att människor ska vistas 

på gårdarna och därmed skapa en känsla av trygghet och rörelse, vilket de hoppas ska leda till 

att fler vill vistas ute. De satsar mycket på utemiljön och gårdarna utanför husen. I Rosengård 

vill de också öppna upp de verksamheter som ligger dolda i källarlokaler. MKB vill lyfta fram 

dessa för att göra de mer synliga (Sabo: Sagt och gjort, s. 4). Att få människor att känna sig 

trygga är ett viktigt steg i social sammanhållning. Det gäller att locka ut människor ur sina 

lägenheter.  

Ett exempel på en blandad stad är Västra hamnen. Här finns eller ska byggas blandad 

stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter av olika slag samt kultur, offentlig och 

kommersiell service. I början av 2011 hade området ca 3 000 bostäder och antalet 

arbetsplatser uppgick till nästan 10 000. Planerna innebär sammanlagt omkring 10 500 

bostäder och 17 000 arbetsplatser i hela Västra Hamnen. Det ska också rymmas tre skolor och 

sju förskolor. Här ska drygt 20 000 människor kunna bo (Utbyggnadsstrategi – tät, nära och 

blandad stad). Sen kan vi fråga oss hur blandad Västra hamnen är ekonomiskt och 

klassmässigt. Är inte detta det stora målet för att skapa integration och social 

sammanhållning? Kommer utlandsfödda flytta till Västra hamnen? Målet är att detta ska ske 

men det är för tidigt att säga om detta kommer ske.  

Ett stort problem både enligt Malmö stad och MKB är sättet som miljonprogrammen 

byggdes på. Det gick för snabbt och de var endast till för att folk skulle bo i dem. De blev 

monofunktionella vilket har skapat problem i dagens samhälle. Allting blev klart och sen 

tänkte man inte in mötesplatser. Byggena byggde på separeringsteorin, där man separerade 

boende från arbetsplatser. Det var den tidens ideal, som nu har visat sig vara fel. Idag fungerar 

livet inte så uppdelat utan tittar man i storstäder så finns caféer, mötesplatser, affärer och 

restauranger på samma platser som bostäderna. Då blir områdena mer levande vilket skapar 
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sammanhållning. I miljonprogrammen är det bostäder ner till bottenvåningen vilket gör att 

områdena blir döda. Tanken när miljonprogrammen byggdes var att människor skulle vara på 

arbetet under dagtid, så blev det dock inte. Alla sitter hemma då det inte finns någonstans i 

närområdet att mötas och träffas. Miljön är helt enkelt för steril. Enligt stadsbyggnadskontoret 

var felet med konstruktionen av miljonprogramsområdena att det blev många avskärmade 

ytor. Områdena är monofunktionella.  

6.4	  Förtätning	  
Arvidson förklarar också vad förtätning innebär. Den blandade staden hänger ihop med 

förtätning. Målet är att förtäta staden istället för att bygga på åkermarker utanför yttre 

ringvägen. Detta är en viktig process för att skapa social sammanhållning, då det är ett 

effektivt sätt att knyta samman staden och läka ihop sår som bildats. Förtätning handlar om att 

bygga på ytor som inte används till något vettigt idag, men även att omvandla delar av staden 

som har en karaktär till en annan karaktär. Industriområden mitt i staden tar upp för 

värdefullmark och skapar hål i staden. Därför försöker samhällsplanerarna flytta ut industrier 

och istället bygga den blandade staden på platser där detta legat. Exempel på detta är Norra 

Sorgenfri där det idag byggs både radhus, hyresrätter och bostadsrätter på en plats där det 

tidigare fanns ett stort bussgarage. Detta hör också ihop med Malmös utveckling från 

industristad till en annan typ av stad.  

6.5	  Inspirationskällor	  
MKB hämtar inspiration inifrån sin egen organisation, där en kreativ process främjar nya 

lösningar och nya vägar och mycket som MKB gör för att främja social sammanhållning 

kommer från de egna förvaltningarna där de som arbetar ser vad som behövs. Tornet i 

Rosengård föddes på detta sätt. Folkets hus behövdes rivas på grund av läckage, det var en 

tråkig byggnad. Tanken om ett torn föddes för att detta skulle synas och sätta Rosengård på 

kartan. Tanken har klättrat vidare och till sist blev det en stor arkitekttävling i hela världen.  

Bokalerna föddes genom ett samarbete med LTH i Lund med studenter. Mycket föds i den 

egna förvaltningen. Studiebesök fungerar också som inspirationskälla enligt Anna Heide.  

Arvidson poängterar dock att den täta blandade staden inte alls är något som Malmö 

kommit på själva utan att detta är en trend som återses i många städer runt om i Europa. 

Samma sak var det när miljonprogrammen byggdes på 60-talet. Då var trenden att bygga på 

det sättet, 
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6.6	  Boendedelaktighet	  
Boendedelaktighet är också en viktig faktor för MKB. Heide menar att det är svårt att 

boendedelaktighet leder till integration omedelbart, men hon menar att varje individ stärks av 

att de boende ser att de klarar av någonting, detta leder också till att många lär sig språket 

bättre och på så sätt till slut närmar sig en arbetsmarknad och att det därmed kan leda till 

integration och social sammanhållning. Att känna sig delaktig, lära sig språket kan också leda 

till att man sedan hjälper sina barn i skolan, vilket därigenom bidrar till integration och social 

sammanhållning. Stärka individen och boendet, vara stolt över sitt boende och kunna bjuda in 

vänner leder i slutänden till social sammanhållning.  Enligt Arvidson kan boendedelaktighet 

leda till delaktighet men också till att en ömsesidig respekt skapas mellan förvaltare och 

boende. Det man själv byggt upp förstör man inte vilket leder till ett tryggare och mer 

respektfullt boende.  

Här tycker jag att stora likheter mellan det Heide och det som Putnam skriver i sin bok 

kan dras. Det är viktigt att locka ut människor från sitt boende och få dem att börja umgås 

med varandra. Att människor möts är viktigt för tilliten. Att de tillsammans träffas för att 

bestämma saker kring sitt boende höjs är viktigt för självkänslan. I dagens arbetsmarknad är 

samarbetsförmåga, självkänsla och språk något som värderas högt vilket detta kan leda till. 

Även om detta inte leder till jobb för alla så skapas här social sammanhållning mellan 

grannar. Att det finns sammanhållning mellan grannar är ett bra steg till att det sedan blir 

sammanhållning till även de som inte är grannar. Vi lär oss att lite på och umgås med andra.  

Ett konkret exempel på hur MKB arbetar med boendedelaktigheten är deras 

trappupgångssatsningar. I samband med att trappuppgångarna skulle målas om tog MKB fram 

fyra färgförslag och respektivetrappuppgång fick själva rösta fram vilken färg de ville ha. 

Varje trapphus invigdes sedan med Pommac och tårta. Barnen i respektive trapphus fick 

också designa ett motiv som man med mosaikbitar kalkade fast där dörrmattan förut låg 

(Sabo: Sagt och gjort, s. 5). 

6.7	  Trafiken	  
 Arvidson förklarar vidare att trafiken också är en faktor som påverkar den sociala 

sammanhållningen i områden. En bättre genomströmning av trafik skapar en mer levande 

stadsbild. Besökare från andra områden som kör igenom stadsdelarna. Detta är svårt med 

stora trafikleder och återvändsgator, då ingen som inte har ett speciellt ärende i området 

besöker detta. Att förändra människors rörelsemönster är viktigt. Därför planeras det nya 

badhuset intill Kroksbäck för att få människor att besöka ett område de kanske inte annars 

skulle besökt.  
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Trafiken kan också fungera som en barriär. Detta ser vi bland annat på järnvägen som skärmar 

av Rosengård från resten av staden, och där arbetar man från båda håll med att göra 

gångtunnlar och broar för att underlätta passage. Ett annat sådant ställe är ringvägen som går 

mellan Nya Hyllie och Kroksbäck/Holma. Där finns planer för att övertäcka ringvägen för att 

underlätta för folk att röra sig mellan områdena.  

Detta för att motverka det som Wacquant menar har hänt i USA, där ghettot är ett 

stängt område. Få vågar sig in där vilket så klart spär på marginaliseringen och 

stigmatiseringen för ghettots invånare. Öppnar man upp och får en genomströmning av 

människor borde mycket av stigmatiseringen förändrats vilket är ett viktigt steg mot 

integration och social sammanhållning. Här kan vi dra paralleller till det som hände på 

Herrgården för några år sedan då varken polis, brandkår eller lokaltrafik vågade sig dit 

(Sydsvenskan 2009) (Sveriges Radio 2009). Ingen som inte hade något där att göra åkte då dit 

och detta är viktigt att motverka innan det är för sent. Innan ryktet blir ännu sämre.  

Ett konkret exempel på hur Malmö stad och MKB arbetar med trafiken är cykelstråket 

som byggts mellan Rosengård och Möllevången. Susanne Rikardsson, utvecklingschef på 

MKB, talar i sabos artikel Sagt och gjort om att bygga ihop Rosengård med Möllevången, för 

att sedan bygga ihop Möllevången med centrala Malmö. Cykelstråket mellan Möllevången 

och Rosengård är bara en kilometer långt. MKB arbetar på att det ska kännas mindre långt. 

Det är så pass kort att det inte borde vara så svårt att fysiskt, mentalt, och socialt knyta ihop 

de två stadsdelarna, menar Susanne Rikardsson. När de vill bygga ihop stadsdelar försöker de 

lyfta fram dolda affärsverksamheter och industrier för att det inte ska kännas så långt mellan 

stadsdelarna. Det finns också gott om tomma lokaler, där de försöker hitta folk som vill flytta 

in.  Målet är att underlätta rörelse mellan stadsdelarna. Det handlar om att göra stråket 

lättillgängligt, rusta upp med lampor och mosaik. Få det att hända någonting hela vägen så att 

resan inte känns så lång. (Sabo: Sagt och gjort, s. 7-8) 

Arvidson förklarar att Malmö stad gör en liknande satsning på Amiralsgatan, där man 

försöker få bort motorvägskänslan, och göra om den yttre delen av Amiralsgatan till en mer 

stadsliknande gata med affärer längt kanterna.  

6.8	  Upplåtelseform	  
Typen av upplåtelseform är också något som ständigt är på tapeten när social sammanhållning 

undersöks. Enligt Heide är man mer engagerad i sitt boende om det är en bostadsrätt. Man har 

ett värde i sitt boende på ett annat sätt, vilket leder till att man bryr sig och blir engagerad. Har 

man satt in sina egna pengar i ett boende blir man mer engagerad. Det finns dock många som 
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bryr sig om sin hyresrätt också och genom boendedelaktighet hoppas MKB att få fler att bry 

sig. Det är dock svårt att få det att spela lika stor roll eftersom många vårdar sin bostadsrätt 

väl för att få pengarna att stiga i värde.  På stadsbyggnadskontoret framhåller Arvidson 

upplåtelseformen kan påverka hur bostaden sköts. Att göra om hyresrätter till bostadsrätter är 

enligt Arvidson en kortsiktig lösning. Var ska då de som faktiskt inte ha råd att köpa sin 

lägenhet ta vägen? I den bästa av världar skulle alla haft ett jobb och ett eget boende men 

detta är inte verkligheten. I den bästa av världar skulle ingen varit marginaliserad och fattig.  

 Tanken med att ett välskött boende leder till socialsammanhållning kan vara svår att 

se. Detta handlar väl i grund och botten om att en välskött boende leder till en tryggare miljö. 

Människor tar ansvar för sitt boende, de skäms inte för att visa upp detta för andra vilket i sin 

tur leder till sammanhållning.  Det är dock svårt för arbetslösa att köpa sin lägenhet varför 

man måste kunna skapa denna trygghet och sammanhållning på annat sätt.   

6.9	  Nybygge	  och	  förvärv	  
Enligt Stadsbyggnadskontorets lägesrapport är allmännyttans mest grundläggande 

uppgift att bygga bostäder till rimliga kostnader för alla, oavsett inkomstgrupp eller 

samhällsklass. Kommunfullmäktige har fastställt krav på de resultat som MKB ska 

åstadkomma för en ansvarsfull och balanserad nyproduktion och förvaltning. MKB ska 

genom balanserad hyressättning och nyproduktion bidra till en positiv utveckling i Malmö. 

Kommunfullmäktige fastlår att en väl fungerande bostadsmarknad är en grundförutsättning 

för Malmös tillväxt och välfärd. MKB ska med hjälp av innovativ och förebildlig förvaltning, 

investeringsaktivitet, hyressättning stödja en sådan utveckling. Social hållbarhetskrav vara ett 

viktigt element i verksamheten som baseras på långsiktighet och affärsmässighet. Det framgår 

även att MKB ska balansera det sociala engagemanget med vinstintressena och att stadens 

mål är att MKB ska bygga 500 nya bostäder per år under en femårsperiod. MKB förvärvar 

också bostadshus. 2011 köpte MKB bostadshus för 58 miljoner kronor(MKBs årsredovisning 

2011, s 24-25). Wacquant skriver att det underlättat för Frankrike att den offentliga sektorn 

äger många av lägenheterna, vilket gjort det lättare att renovera och rusta upp. Att MKB 

köper upp fler bostadshus borde alltså vara positivt för utvecklingen då MKB har en tendens 

att sköta sina fastigheter till skillnad från många andra bolag.  

6.10	  Varför	  gör	  MKB	  allt	  detta?	  
Det står dels i direktiven de fått av Malmö stad.   Heide förklarar också att de bedriver all 

denna verksamhet är av rent affärsmässiga skäl. Detta stödjer MKBs affär och om de inte 

ägnar sig åt denna verksamhet så kostar det mer pengar. Bland annat på grund av 
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skadegörelse. Det är inte välgörenhet utan ren business. Det ingår också i den allmännyttiga 

plikten att ta socialt ansvar. Genom projekt som leder till ökad sysselsättning och integration 

kan bolaget stärka kundernas betalningsförmåga och samtidigt minska brottslighet och 

skadegörelse. Från kommunens sida anser man att det inte spelar någon roll vilket syfte MKB 

har med sina satsningar utan det viktiga är att de boende är nöjda med sin situation. På frågan 

om hur stor del MKB har i att skapa integration och social sammanhållning menar Heide att 

MKB har stor roll i att upprätthålla bostädernas skick. Att de stödjer det som är social 

utveckling, men det ända som kan göra riktigt stor skillnad på långsikt är att arbetssituationen 

bättras. MKB försöker driva på och visa att det går att skapa dessa nödvändiga 

förutsättningar.  På stadsbyggnadskontoret hoppas man att åtgärderna som de gör idag är rätt 

men det är omöjligt att veta. Det som byggdes på 60-talet trodde man var rätt då men det har 

skapat problem i dagens samhälle. 

6.11	  Områdesprogrammen	  
Ett annat sätt som visar på hur Malmö stad arbetar med integration och social 

sammanhållning är de så kallade områdesprogrammen. Detta är även ett samarbete med MKB 

och Heide sitter med i styrelsen för områdesprogrammen. Under 2010 fattade 

kommunstyrelsen beslut om områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Programmet 

syftar till att förbättra levnadsvikoren långsiktigt i de områden där välfärden är som lägst. Den 

fysiska miljön ska också förbättras i dessa områden. Målet är enligt Malmö stad att skapa en 

hållbar stad ur alla aspekter. Hur Malmö stad arbetar skiljer sig åt mellan de olika områdena 

på grund av deras olika förutsättningar. 

Arvidson förklarar att det i Rosengård finns mycket obebyggd yta där man kan 

laborera med nya byggnader och annat. I Seved finns inte någon yta utan där gäller det istället 

att rikta projekten mot mer sociala åtgärder. Intressant i dessa områden är också att det var 

längesedan det byggdes något. Det är också i dessa områden som befolkningen ökar mest i 

Malmö, vilket gör att det har blivit problem med trångboddhet. Trångboddhet skapar många 

andra sociala problem så det är viktigt att få bukt med detta. Ett ökat bostadsbyggande i detta 

område skulle göra så att människor kan stanna kvar i sitt område men ändå lösa problemet 

med trångboddhet. Ett konkret exempel på hur MKB arbetar för att lösa trångboddheten är 

genom att bygga om hobbylokaler och tvättstugor i bottenvåningarna till smålägenheter. De 

nya lägenheterna erbjuds till de unga i områden (Sabo: Sagt och gjort, s. 9). 

Heide är nöjd med de andra stora bostadsbolagens arbete, men menar likt Arvidson att 

det finns för många små förvaltare av fastigheter som inte bryr sig. Seved är ett exempel där 
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detta hänt. Där arbetar man från Malmö stads sida med att komma åt dessa förvaltare. Där får 

man också arbeta med mer sociala åtgärder. I en källarlokal på Seved har ett konstkollektiv 

flyttat in och bidrar till rörelse och kreativitet i området. De ger tillbaka med att exempelvis 

måla om i tvättstugor. Sofielunds Skolan och fastighetsägare i Seved samarbetar med en 

nyanställd konstnärlig ledare för att måla om fasader i Seved.  Lasse Andersson som är 

hyresvärd i området gjorde det möjligt för elever på Sofielundsskolan att åka på resa till 

Skånes djurpark. Även detta bidrar till gemenskap och tillit. Detta kan också bidra till att 

eleverna tycker det är roligare i skolan vilket samhället tjänar på.  Den gamla mattvätten på 

Seved har gjorts om till en mötesplats med café och andra projekt. (Sevedsbrevet 2012) 

 Bertil Nilsson, drivande i områdesprogrammet, förklarar att demokrati och delaktighet 

är viktiga ord i arbetet, han framhåller projektet ung i sommar som ledde till att flera 

ungdomar från stadsdelen Fosie fick ett sommarjobb. (Lokaltidningen Malmö Söder s. 4) 

6.12	  Malmö	  stads	  och	  MKBs	  syn	  på	  en	  nya	  lagen	  
Denna lag utformades alltså för att ge kommunerna möjlighet att ta ut vinst om vinsten går till 

åtgärder som främjar social sammanhållning och integration. Regeringen ville alltså med 

denna lag skapa större förutsättningar för integration. Min tanke var att undersöka hur MKB 

såg på denna nya lagstiftning i termer av social sammanhållning. När jag fick svar av MKBs 

VD Sonny Modig att Malmö stad inte var intresserade av att använda sig av denna möjlighet 

uppstod därför många frågor. Sonny Modig förklarade bland annat att det var upp till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fatta beslut om denna möjlighet skulle 

användas. MKB har vid flera tillfällen belyst denna möjlighet för att på så vis utveckla den 

sociala hållbarheten. 

Det kan därför vara intressant att få höra varför Malmö stad inte valt sig att använda 

sig av denna möjlighet. Detta var dock lättare sagt än gjort att ta reda på. Jag mailade Anders 

Rubin, kommunalråd för boende och infrastruktur. Han förklarade att Malmö stad inte har 

några tankar på att använda överskott i MKB till denna typ av insatser. Han menar vidare att 

denna möjlighet tillkom då ett antal borgerligt styrda kommuner ansåg det stötande att stora 

överskott hela tiden skulle bygga upp det egna kapitalet och soliditeten i bolagen till orimliga 

höjder. Kanske är det detta som Malmö gör? Rubin förklarar att genom denna möjlighet kan 

kommunen istället aktivt använda pengarna till sociala insatser i områdena.  Det låter alltså 

som att det kan vara en partipolitisk fråga för Rubin. Han vill inte utnyttja denna möjlighet för 

att han anser att detta är ett borgerligt påhitt. Så trots att MKBs ledning flera gånger frågat om 

de ska utnyttja denna lag, så blir det ett nej från Malmö stad.  
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Jag frågade även Rubin om varför de inte valt att använda sig av denna möjlighet. Han 

svarar då att de inte tagit ställning till frågan. Han förklarar vidare att de valt att inte använda 

sig av möjligheten. Varför är dock oklart. Anders Rubin bedyrar dock att de strikt tillämpat 

regelverket kring utdelning från allmännyttan. Dessa pengar, oftast mindre än 10 mkr, har inte 

använts riktat till någon specifik åtgärd. Varför han bedyrar att de tillämpat regelverket strikt 

framgår några dagar senare, i början av april 2012 då media gräver fram att flera kommuner 

struntat i lagen och tömt sina allmännyttiga bolag på pengar. Jag försöker även komma i 

kontakt med kommunalstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu, som dock inte besvarar mina 

frågor.  

I samband med min intervju frågar jag Arvidson vad han tror detta kan bero på. Han 

svarar att han kan tänka sig att Malmö stad inte vill ta ut någon vinst av MKB, då de hoppas 

att MKB ska ha kvar pengar i bolaget så att de kan bygga mer nytt. Något som Malmö stad 

länge önskat av MKB. Heide menar att MKB ändå gör så mycket för integration och social 

sammanhållning att Malmö stad kanske anser att denna möjlighet inte behövs.  Det visar sig i 

MKBs årsredovisning att de har som mål att producera 500 lägenheter varje år. År 2011 

fattade MKB beslut om att börja bygga 385 nya hyresrätter. De största projekten är i 

områdena Sofielund, Holma och Hyllie. Så MKB är på gång med ett ökat antal nybyggen per 

år. (MKBs årsredovisning 2011, s 24-25). 

När jag hör allt detta tänker jag att kommunerna kanske tar ut vinst av sina 

bostadsbolag om de anser att de behöver stoppa igen hål i ekonomin någon annanstans. 

Malmö stad har inte behövt detta och anser att MKB sköter projekten för social 

sammanhållning och integration så pass bra att det är lika bra att ha kvar pengarna i MKB. På 

så sätt hoppas Malmö stad på att MKB ska ha pengar så att de kan påbörja fler nybyggen.  

7.0	  Diskussion	  och	  Sammanfattning 
Likt den omfördelning som Durkheim såg på sin tid, med uppkomsten av det 

kapitalistiska samhället och dess påverkan på sammanhållningen i samhället, tycks vi nu se ett 

skifte mellan industrisamhället mot ett mer serviceinriktat samhälle, vilket i sin tur ger oss 

problem med sammanhållningen. Sättet vi arbetar på har även denna gång en påverkan på hur 

vårt samhälle hålls ihop, liksom det faktum att många står utan jobb överhuvudtaget. Att lösa 

detta relativt nya problem är ett svårt uppdrag, men att boendeområdet och därmed MKB kan 

påverka vårt arbete verkar MKB och Malmö stad anse.  
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Wacquants undersökningar ger en bra bild av vad problemen med vissa områden i 

Malmö kan ha att göra med. Även om Malmö inte alls går att jämföra med förorterna i USA 

eller ens de i Frankrike, tycker jag mig se likheter med sätten som man arbetar med lösningar 

på dessa problem i Frankrike och Sverige. Likt Wacquant menar Heide på MKB att jobben är 

deras största problem. För att få en sammanhållning i samhället måste vi lösa jobbfrågan.  

Anledningen till att det inte gått så långt i problemen som kan ses i USA borde enligt 

Wacquants teorier vara att vi har en mer fungerande välfärd här än i USA. Vi har trots allt 

kvar kommunal service i de problemtyngda områdena, vilket kan ha dämpat problematiken 

någon jämfört med USA och även Frankrike.  

Det är också intressant att se att samma problematik har uppkommit i Frankrike som i 

Sverige. Miljonprogrammen har skapat liknande problem för det franska samhället som här i 

Sverige. Man har också försökt lösa det på samma sätt, med renovering, av hus, öppna ytor 

och så vidare. Att detta kan hänga ihop med arbetslöshet och sedan social sammanhållning 

kan vara svårt att se. Men att skapa förutsättningar för möten verkar vara en viktig del för att 

locka ut människor ur sina lägenheter och på så sätt öka den sociala sammanhållningen. 

Mötena, hoppas man, ska leda till att nya verksamheter kan uppstå.  

MKB har försökt skapa förutsättningar för nya affärsverksamheter i dessa områden. 

Fler affärer ska leda till mer rörelse och mer jobb i dessa utsatta områden. Enligt MKB ska det 

inte vara några problem och det har visat sig att alla bokaler idag är fyllda med fungerande 

affärsverksamhet.  

Även om bokalerna verkar fungera som planerat, är inte denna lösning helt 

invändningsfri. Jag ser till exempel en motsättning mellan bokaler och byggandet av alla stora 

köpcentrum utanför staden. Affärerna i dessa måste ta kunder från affärer som kunde legat i 

den blandade staden. Att bygga stora köpcentrum i utkanten av staden känns för mig som 

motsatsen till en blandad stad.  

Man kan också fråga sig om alla verkligen vill bo i denna blandade stad som MKB 

pratar om. Alla vill kanske inte bo i ett område med liv och rörelse på gatan hela tiden? Går 

det verkligen att få innerstadskänsla i alla områden och vad händer i så fall med dem som inte 

trivs med detta? Måste vi verkligen ha blandad stad överallt för att sammanhållningen ska 

fungera? 

Wacquant menar att jobben leder till sammanhållning och att välfärdsstat innefattar 

jobbskapande som i sin tur leder till sammanhållning. Putnam å andra sidan, vill skapa 

sammanhållning genom satsningar på mötesplatser och hoppas att dessa möten ska föda idéer 

som kan utvecklas till verksamheter. MKB försöker ta det bästa från båda dessa synsätt. Men 
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räcker verkligen insatserna till så många jobb som skulle behövas? Blir det inte bara 8 

familjer med varsin bokal som får det bättre. Alla de andra, de utan jobb, blir kvar i 

utanförskapet. Insatser som skapar jobb i större skala saknas.  

I Putnams anda satsas även på att skapa mötesplatser mellan boende i olika stadsdelar, 

cykelstråket mellan Rosengård och Möllevången. Frågan handlar här om vad dessa möten 

egentligen kan förväntas leda till. Hur upplyst cykelstråket från Rosengård till Möllevången 

än är så är det långt ifrån klart hur vare sig sammanhållning eller kreativa företag ska komma 

till stånd. Cykelstråket kan dock hjälpa till att få människor att röra sig mellan dessa områden 

för att på så sätt skapa tillit till varandra. På detta sätt kanske stråket eller andra åtgärder är 

viktiga trots att de inte omedelbart leder till jobb åt alla. Stråken skapar samhörighet vilket 

Elias visade oss var viktigt. Stråket kanske hjälper till att bryta de två olika grupperingarna av 

etablerade och outsiders som Elias visade oss i sin bok. En tanke att ha i bakhuvudet är att ett 

förortsområde också kan delas upp i zoner. Zoner där olika grupperingar är beroende av 

varandra och som har en ojämn maktbalans. Förorten i sig kan delas in i zoner med 

figurationer som i sin tur ingår i olika maktrelationer. Detta kan bidra till att försvåra den 

sociala samanhållningen. 

Denna studie handlar inte om vilka effekter MKBs och Malmö stads arbete kan ha 

men det finns något som tyder på att detta kan vara ett steg i rätt riktning. Fokus på endast ett 

fåtal områden kan dock leda till att detta inte leder till social sammanhållning utan bara till att 

de boende får det lite drägligare med nymålade trappuppgångar och bättre boendemiljö. För 

att uppnå social sammanhållning krävs det kanske något mer. Här är vi på något sätt tillbaka 

till det Durkheim pratade om redan för länge sedan. Vi måste förstå att de som har det väl 

ställt måste ge lite till de som inte har det lika bra. Alla kan inte leva på toppen. Både 

moralisk och ekonomisk reglering behövs för att solidariteten ska bestå. Att skapa en 

grundläggande förståelse i samhället som omfattar all som bor i det.  

Solidaritet människor emellan, även med dem som lever på andra sätt än vårt eget, 

kanske kan mildra effekterna av bristande sammanhållning. Men som uppsatsen visar, så 

kommer solidaritet inte av sig själv, utan såväl Malmö stad som MKB kämpar med att få 

solidaritet att uppstå. Det är dock slående att insatserna nästan helt och hållet fokuseras på de 

områden och därmed de människor som bedöms vara utanför. Det är där förändring ska ske 

och det är de som bor där som ska ändra sig. Hela ansvaret verkar läggas på de som bedöms 

som utanför. Visst är det på ett sätt rimligt att göra insatser i de marginaliserade områdena, 

men det kanske inte räcker? Sammanhållning kräver ju två parter.  
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Att vi bara har insatser i de marginaliserade områdena kanske istället leder till 

stigmatisering och alltså till och med motverkar sitt syfte. De etablerade, de som lever i 

innanförskap, ser inte sina egna svagheter och får då lätt att skjuta över alla problem på de 

som är outsiders, för att använda Elias ord. Den etablerade gruppen måste på något sätt förstå 

att de ständigt förtrycker och stigmatiserar de som är outsiders. Detta handlar om en relation 

mellan innanförskap och utanförskap och allt ansvar kan inte läggas på de som är utanför.  

Ett tankeexperiment kan vara att nästa områdesprogram går ut på att åka runt bland 

villamattorna i Limhamn och försöka förklara för folk att solidaritet för olikheter är ett viktigt 

steg för en social sammanhållning. Öppnar vi upp staden för mer rörelse kan detta hjälpa oss 

att bli av med stigmatiseringar och fördomar. När en student frågar kommunalråden i Malmö 

stad var han kan hitta människor att intervjua till sitt projekt om integration och social 

sammanhållning så får han numret till ansvarig koordinator för områdesprogrammet i 

Limhamn/Bunkeflo istället för att som jag få numret till koordinatorn områdesprogrammet i 

Rosengård. Allt ansvar behöver inte ligga på de som är outsiders. Med detta sagt menar jag att 

mycket pekar på att det som samhällsplanerarna och MKB gör är riktigt. Det är dock en lång 

bit kvar till att samhället ska vara socialt sammanhållet. Att locka ut grannar för att välja färg i 

trapphuset är bara ett första steg.  

För att sammanfatta detta kan vi fastslå att denna nya lag inte verkar påverka Malmö 

stads direktiv till MKB.  Varför Malmö stad valt att inte utnyttja denna möjlighet är mycket 

svårt att ta reda på då ansvariga politiker inte svarar på denna fråga. Både Malmö stad och 

MKB har en rad olika åtgärder för att främja integration och social sammanhållning. De 

verkar vara överens om det mesta och arbetar med liknande åtgärder. Malmö stad har stor 

tillit till MKB:s metoder och anser att de har stor betydelse för främjandet av social 

sammanhållning och integration. En anledning till att Malmö stad inte vill ta ut vinst kan vara 

att detta är ett sätt att ge MKB möjlighet att bygga fler hyresrätter. Genom att ge boendet ett 

”mervärde”, locka ut människor från deras lägenheter, skapa förutsättningar ekonomiska 

verksamheter i närområdena och blanda staden genom cykelstråk, hoppas man att den sociala 

sammanhållningen ska stärkas.  
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