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Abstract 

Malmö är en stad som har gjort en beundransvärd resa från en industristad till en 

kunskapsstad under en relativt kort tidsperiod. Samtidigt visar rapporter på hur 

Malmö är mer segregerat än någonsin. Genomsnittsåldern kan variera med upp till 

fem och ett halvt år mellan människor boende i olika stadsdelar. 

 Uppsatsens syfte är undersöka huruvida utvecklingen från en industristad 

till en kunskapsstad kan ses som rättvis. Till hjälp har vi Fainsteins teori om den 

rättvisa staden samt David Harveys teori om entreprenörsstaden. Uppsatsen är en 

idealtypsanalys där Malmö jämförs mot Fainsteins idealbild av den rättvisa staden 

genom hennes kriterier för jämställdhet, mångfald samt demokrati. 

Undersökningen fokuseras på Hyllievång eftersom området är symboliskt för 

Malmös utveckling från en industristad till en kunskapsstad. Där byggs påkostade 

bostäder och evenemangsbyggnader i hopp om att attrahera det globala kapitalet 

och välbärgade människor. 

 Vår slutsats är att det finns en motsättning mellan städers 

entreprenörsmässiga handlande och den rättvisa staden. Profilskapande områden 

som Hyllievång är orättvisa mot stadens mindre välbärgade invånare och 

fördjupar därmed den redan existerande segregeringen. 

 

Nyckelord: rättvisa, inter-urban konkurrens, Malmö, idealtypsanalys, 

entreprenörsstad, Hyllievång, S. Fainstein, D. Harvey samt segregering. 

 

Antal ord:10097 

  

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................. 2 

1.2 Upplägg ......................................................................................................................... 3 

1.3 Metod ............................................................................................................................ 3 

1.4 Avgränsning .................................................................................................................. 4 

1.5 Definitioner ................................................................................................................... 5 

1.6 Material ......................................................................................................................... 5 

2 Teori..................................................................................................................................... 7 

2.1 Den entreprenöriella staden ........................................................................................... 7 

2.2 Den rättvisa staden ........................................................................................................ 8 
2.2.1 Jämlikhet ............................................................................................................... 9 
2.2.2 Mångfald ............................................................................................................... 9 
2.2.3 Demokrati ........................................................................................................... 10 

3 Operationalisering ............................................................................................................ 11 

4 Malmö ................................................................................................................................ 14 

4.1 Industristaden Malmö .................................................................................................. 14 

4.2 Den entreprenöriella vändningen ................................................................................ 15 

4.3 Det segregerade Malmö .............................................................................................. 16 
4.3.1 Bostad ................................................................................................................. 16 
4.3.2 Hälsa ................................................................................................................... 17 

5 Analys ................................................................................................................................ 19 

5.1 Hyllievång ................................................................................................................... 19 
5.1.1 Jämlikhet ............................................................................................................. 20 
5.1.2 Mångfald ............................................................................................................. 24 
5.1.3 Demokrati ........................................................................................................... 27 

6 Avslutning ......................................................................................................................... 31 

6.1 Vad har vi bidragit med till vetenskapen? ................................................................... 31 

6.2 Vad kan vi dra för slutsatser? ...................................................................................... 31 

7 Referenser ......................................................................................................................... 33 

8 Bilaga ................................................................................................................................. 36 

 



 

 1 

1 Inledning 

 

”Malmöregionen är expansiv, storslagen i sin satsning på framtiden. Här står porten 

öppen mot kontinenten, här finns ett rikt kulturellt utbud, stora fritidsmöjligheter. 

Här lever människor gott. ... undersökningar bär vittne om en kvardröjande 

fattigdom, en begynnande invandrarslum. Det är härifrån vi fått rapporter om 

klassklyftor på det kulturella området, om tendenser till segregation på bostädernas 

och skolans område... Får en utveckling härja s.k. fritt och om det inte förs en 

medveten politik, kan Malmö en dag bli en dyster plats att leva i, även för de 

välbeställda” - Olof Palme 1969 (i Stigendal, 2012: 13) 

 

I en allt mer globaliserad värld har det globala kapitalet blivit allt mer flexibelt. 

Detta har lett till att den storskaliga planering som tidigare bedrevs av städer i allt 

större utsträckning blivit utbytt mot ett mer entreprenörsmässigt förhållningssätt, i 

hopp om att locka till sig kapital. Självklart finns det stora skillnader mellan olika 

städer men vissa gemensamma tendenser framkommer vid studier av stadspolitik. 

Entreprenörsmodellen har fått fäste i ett flertal västliga kapitalistiska städer, där 

marknadstänket blivit konsensus och sträcker sig över landsgränser och politiska 

partier. Efter avindustrialiseringen och den stora ekonomiska kris som präglade 

många västerländska städer under 1970- och 1980-talet har en våg av 

avregleringar på främst den finansiella sektorn gått runt den kapitalistiska världen. 

Det har lett till att nationalstaten har haft svårt att reglera landsöverskridande 

penningflöden. Detta i sin tur har resulterat i att lokala insatser för att komma till 

rätta med dessa missförhållanden fått allt större plats. Ett led i detta har varit att 

göra den egna staden så attraktiv som möjligt, bland annat genom att bygga 

shoppingcentra, idrottsarenor, kultur- och underhållningskomplex samt 

forskningscentra m.m. Detta i hopp om att locka till sig kapital (Harvey, 

2011:103-112). Städer försöker i dagens ekonomi att locka till sig människor som 

har kreativitet som främsta arbetsverktyg (den så kallade kreativa klassen) 

eftersom de anses vara den grupp av människor som främst skapar ekonomisk 

tillväxt (Florida, 2006). Enligt detta synsätt konkurrerar städer mot varandra om 

resurser. Entreprenörskap refererar till en utveckling där det vi förknippar med det 

offentliga tar efter näringslivet genom exempelvis risktagande och innovation, 

ofta genom så kallade offentligt- privata-partnerskap, och där städer styrs efter 

samma mentalitet som företag (Möllerström, 2011:19).  

Malmö har under de senaste 20 åren genomgått stora förändringar. 

Avindustrialiseringen, med den medföljande nedläggningen av bl.a. Kockums 

varv slog hårt mot staden. Nedläggningarna medförde hög arbetslöshet samt en 

våg av utflyttning till de närliggande kranskommunerna. Sedan dess har staden 

aktivt försökt att skapa sig ett nytt rykte som kunskapsstaden Malmö. För att stå 
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sig i den internationella konkurrensen har en rad nya projekt genomförts. Malmö 

högskola står idag symboliskt på före detta Kockums marker. Där arbetare förut 

cyklade till varvet, cyklar nu studenter till sina föreläsningar. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Som ovan beskrivet har Malmö gjort en spektakulär resa från en tung industristad 

till en modern kunskapsstad under en relativt kort tidsperiod. Samtidigt visar 

kommissionen för ett socialt hållbart Malmös rapport (hädanefter 

Malmökommissionens rapport) att utvecklingen inte enbart varit positiv 

(Stigendal – Östergren, 2013:23). David Harvey beskriver hur städer i allt större 

grad konkurrerar om det globala kapitalet och de välbärgade människorna 

(Harvey, 2011). Malmö har anammat detta och det märks bland annat genom 

satsningar på nya områden som ska tilltala unga, friska och kreativa människor 

som anses kunna skapa tillväxt. Vårt syfte har därför varit att undersöka vad som 

händer med de människor som inte anses vara attraktiva för staden. Vi undrar om 

denna utveckling verkligen kan ses som rättvis. För att göra detta har vi använt 

Susan S. Fainsteins teori om den rättvisa staden för att undersöka i vilken grad 

Malmö lever upp till kraven på en rättvis stad.  

 

Vår frågeställning är således: 

– I vilken grad kan Malmös utveckling från en industristad till en kunskapsstad 

klassas som rättvis utifrån kriterierna jämlikhet, mångfald samt demokrati? 

 

Nordiska studier om stadspolitik och dess konsekvenser är enligt Dannestam 

understuderade, med undantag för Köpenhamn (2009:45). Den statsvetenskapliga 

forskningen i norden har dessutom visat ett nästan obefintligt intresse för 

amerikansk teoribildning inom stadspolitik. Detta gör att vår studie kommer att ha 

inomvetenskaplig relevans då den kommer att fylla en lucka i den svenska 

forskningen. Undersökningen kommer dessutom fylla kraven på 

utomvetenskaplig relevans då den dels utforskar Malmös utveckling och den 

motsättning som finns mellan den nya högteknologiska kunskapsstaden Malmö 

och det ökänt småfarliga och segregerade Malmö. Undersökningen har även ett 

förklaringsvärde när det kommer till varför många städer nu bygger nya arenor, 

konserthallar, köpcenter och vattennära innerstadsområden (exempelvis Västra 

Hamnen eller Hammarby sjöstad i Stockholm). Genom att knyta an till dessa 

samtida fenomen får undersökningen utomvetenskaplig relevans (Esaiasson m.fl., 

2007:32). 
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1.2 Upplägg 

För att undersöka hur Malmö förhåller sig till Fainsteins kriterier om den rättvisa 

staden har vi valt att använda oss av en idealtypsanalys. Vi utgick från redan 

existerande teorier, formulerade av David Harvey och Susanne Fainstein, vilket 

gör undersökningen kumulativ, då vi inte behöver återuppfinna hjulet utan kan 

fokusera på att bidra med något nytt till vetenskapen (Esaiasson, 2007:18f) 

Undersökningen är en fallstudie av Malmö men vi menar att studien 

fungerar åtminstone lika mycket som ytterligare en byggsten i teoribildningen 

kring den inter-urbana konkurrensen och dess effekter på städernas icke-

ekonomiska värden i form av rättvisa. Genom att sammanföra David Harveys och 

Susan Fainsteins teorier samt anpassa dem efter en Malmöitisk kontext har vi inte 

bara använt oss av utan även till viss del utvecklat dessa teorier. Detta eftersom 

den befintliga teoribildningen inom en nordisk kontext är tunn.   

Undersökningen inleds med en presentation av David Harveys teori om 

den entreprenöriella staden. Denna teori behövs för att förstå de spelregler som 

Malmö behöver förhålla sig till för att hävda sig i den inter-urbana konkurrensen 

om människor och kapital. Teorin beskriver de generella mönstena i de 

kapitalistiska städernas ekonomiska utveckling sedan 1960-talet och teorin är 

relativt abstrakt. Efter detta följer ett steg ned i abstraktionsstegen från relationen 

mellan städer till relationer inom enskilda städer. Genom att presentera Fainsteins 

teori om hur den specifika staden bör agera för att bli så rättvis som möjligt 

påvisas den motsättning som finns mellan hur den globala ekonomin är uppbyggd 

och vad som krävs för att städer ska bli rättvisa.  Efter presentatationen av de två 

teorierna följer en kort genomgång av Malmös moderna historia. Denna syftar till 

att ge en större förståelse för Malmös situation idag. Bakgrunden till Malmö 

avslutas med en beskrivning av de problem Malmö präglas av utifrån ett 

rättviseperspektiv. Efter detta följer en analys av Hyllievång där området jämförs 

mot Fainsteins idealbild av den rättvisa staden. Slutligen följer en diskussion kring 

hur rättvis prioriteringen att bygga Hyllievång är utifrån de problemen som finns i 

Malmö.  

1.3 Metod 

En idealtypsanalys innebär i det här fallet att vi genom att dra vissa egenskaper till 

sin spets har skapat en idealversion av den rättvisa staden. Vi har med hjälp av 

Fainsteins teori förklarat vad som krävs av en stad för att den ska kunna klassas 

som rättvis. Denna idealbild har fungerat som ett i praktiken ouppnåeligt mål som 

hjälpt oss se till vilken grad Malmö lever upp till kraven på den rättvisa staden. Vi 

har i denna undersökning inte studerat hur bra Malmö är som stad i helhet eller 

hur starkt Malmö står sig i den inter-urbana konkurrensen, utan vi har enbart haft 

som syfte att undersöka hur rättvis staden är. Genom att använda 
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idealtypsanalysen med Fainsteins rättvisa stad som idealet har vi kunnat bortse 

från andra faktorer. 

När vi har gjort idealtypsanalysen har vi som Esaiasson m.fl. beskriver 

inte kunnat ge Malmö en exakt klassificering. Det är heller inte relevant, eller 

önskvärt så vår undersökning har snarare handlat om nivåskattning (2007:158ff). 

Vi har därför uttryckt graden av rättvisa språkligt och motiverat istället för att 

kvantifiera och mäta nivå genom kategorisering. Detta har vi gjort i hopp om att 

fånga de gråskalor som finns, och på så vis bättre visa den mångfacetterade 

verkligheten. 

1.4 Avgränsning 

 

För att få vårt arbete mer fokuserat har vi enbart koncentrerat oss på byggnationen 

av den nya stadsdelen Hyllievång. Risken med att lägga så mycket fokus på enbart 

ett område är att den interna validiteten kan minska (Esaiasson m.fl., 2007:100). 

Anledningen till att vi ändå valde att studera Hyllievång är att området är så högt 

prioriterat av kommunen. För att mäta hur Malmö stad utvecklas måste vi 

undersöka det område som staden just nu faktiskt utvecklar. Dessutom är 

Hyllievång en plats full av symbolik. Hyllievång marknadsförs som det nya 

miljövänliga Malmö som ska fungera som stadens turism- och 

evenemangsmagnet, bara 25 minuter från kontinenten. Borta är bilden av Malmö 

som en industristad; Hyllievång står för det nya moderna Malmö. Således anser vi 

att Hyllievång hjälper oss att besvara vår frågeställning på ett tillfredställande sätt. 

Vi har genom att undersöka det vi ser som mest representativt för Malmös 

utveckling skapat en hög intern validitet. 

Malmös utveckling som helhet kan inte ses som allmängiltig för hela 

världen och det faktum att vi valt att göra en fallstudie på Malmö sker delvis på 

bekostnad av den externa validiteten (Esaiasson m.fl., 2007:64). Trots det anser vi 

att vårt resultat kommer att fånga många generella mönster som går att applicera 

på andra kapitalistiska västerländska städer. 

Ytterligare en avgränsning som vi gjort är att vi helt valt bort att 

undersöka ekonomiska effekter av olika projekt. Vi är fullt medvetna om att dessa 

effekter är relevanta men det begränsade utrymmet och de begränsade resurser vi 

har tillgängliga har tvingat oss att göra vissa avgränsningar. Vår uppfattning är att 

mycket fokus ligger på det ekonomiska i omvandlingen av Malmö och att de 

sociala värdena lätt glöms bort. Vi menar att när städer anstränger sig allt mer för 

att skapa tillväxt tas rimligtvis fokus från något annat. När vi inte har haft 

möjlighet att undersöka alla effekter Malmös övergång till kunskapsstad har haft, 

valde vi därför att fokusera på vad som kan ha prioriterats bort under denna 

övergång. Huruvida specifika byggnadsprojekt är ekonomiskt lönsamma och 

verkligen ger så kallade nedsippringseffekter är ett intressant och viktigt 

forskningsfält, men inte något vi kommer ta hänsyn till inom ramen för detta 

arbete. 
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Slutligen kommer vi endast att fokusera på den fysiska planeringen. Detta 

är ett medvetet val vi gjort eftersom den fysiska planeringen har stor påverkan på 

människors välbefinnande och på stadens grad av integration. Vi är fullt medvetna 

om att Malmö stad gör mycket annat för att minska klyftorna inom staden. Staden 

är exempelvis ett föredöme vad det gäller att skapa offentliga miljöer samt 

anordna gratis kulturevenemang som alla kan nyttja. Detta bara för att nämna 

några åtgärder. Malmökommissionens rapport visar även att det finns en tydlig 

ambition från den politiska ledningen att skapa ett rättvisare Malmö. Även om vi 

enbart kommer att fokusera på den fysiska planeringen är det viktigt att ha detta i 

åtanke för att få en mer nyanserad bild av Malmö. 

1.5 Definitioner 

Definitioner av rättvisa, jämlikhet, demokrati samt mångfald har hämtats från 

Fainsteins befintliga teori. Viss problematik finns alltid när begrepp ska översättas 

från engelska till svenska och så även i detta fall. Begreppen är på engelska “just”, 

“Equity”, “democracy” och “diversity”. Problemet är att både “just” och “equity” 

helst ska översättas till rättvisa enligt folkets lexikon (Folkets lexikon, 2014). För 

att kunna skilja på begreppen har vi valt att översätta “just” till rättvis och 

“equity” till jämlik. Fainstein är tydlig med att hon använder “equity” istället för 

“equality” eftersom hon anser det var ett mer pragmatiskt och därmed mer 

gångbart begrepp (Fainstein, 2010:35f). Detta blev problematiskt för oss eftersom 

“equality” helst översätts till jämlikhet. Vi har emellertid valt att översätta 

“equity” till jämlikhet eftersom vi anser att samma språkliga problematik inte 

förligger i svenskan som i engelskan. Fainsteins två sista kriterier “democracy” 

och “diversity” har vi valt att översätta till demokrati och mångfald. 

1.6  Material 

Vad gäller material är det viktigt att lyfta fram och belysa intersubjektivitet. Vi 

har främst använt oss av akademiskt material i form av Guy Baeten och Ana 

Mafalda Madureira som både har undersökt Hyllie. Det empiriska underlaget har 

till stor del hämtats från Malmö stad och Malmökommissionens rapport. För att 

komplettera fakta har vi även haft en mailkonversation med Mikael Wallberg som 

arbetar på stadsbyggnadskontoret vid Malmö stads förvaltning. Vi har även haft 

mailkontakt med Pia Pauli som arbetar på MKB (Malmös kommunala 

bostadsbolag). Även ett fåtal nyhetsartiklar har använts för att bredda det 

empiriska underlaget. Vi har uppmärksammat problematiken kring att mycket 

material som vi kommer över är ideologiskt färgat och kan därför ses som 

tendentiöst (Esaiasson m.fl., 2007:321f). För att uppnå intersubjektiviteten har det 



 

 6 

därför varit viktigt för oss att redovisa vilka tolkningar vi gjort utifrån vilket 

material samt hur vi kommit fram till dem (Esaiasson m.fl.,2007:322).  

Vi har även själva besökt Hyllievång för att få en känsla för platsen. Vi 

promenerade i området för att främst undersöka hur byggnationen fortskrider men 

även hur väl integrerat Hyllievång är med de intilliggande stadsdelarna. För att få 

en känsla för arkitekturen och andra mjuka värden bedömde vi att stadsvandring 

var en nödvändighet. 
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2 Teori 

2.1 Den entreprenöriella staden 

 

Vad gäller studier av den entreprenöriella staden är den amerikanska 

kulturgeografen David Harvey en förgrundsgestalt. Harvey beskriver hur den 

storskaliga planeringen som var så symptomatisk för 1960 och 1970-talet har 

ersatts av mer entreprenörsmässiga handlingsformer under 1980-talet och framåt. 

Detta enteprenörssmässiga förhållningssätt till tillväxt har fått stort erkännande 

bland de kapitalistiska västerländska länderna.  Städers fokus har till viss del 

skiftat från fördelare av välfärd till skapare av tillväxt.  Det nya förhållningssättet 

härstammar från städers ekonomiska svårigheter som skapades efter den 

ekonomiska krisen på 1970-talet med strukturell arbetslöshet och stora 

ekonomiska underskott som följd. Detta i samband med en nyvunnen tro på 

privatiseringspolitik och marknadens rationalitet skapade en ny entreprenöriell 

diskurs. Nationen sågs tappa förmågan att reglera penningflöden, vilket gjorde att 

städer fick ökade möjligheter att locka yttre finansiering genom att göra staden så 

attraktiv som möjligt (Harvey, 2011:103-110). En hörnsten i den entreprenöriella 

staden är privat-offentlig samverkan, där platsmarknadsföring kombineras med 

lokala politiska insatser i syfte att locka till sig yttre finansiering. Städerna verkar 

för att skapa en fysisk och social bild av staden som förhoppningsvis kan ge en 

fördel i konkurrensen, om än tillfälligt (ibid:112ff). Eftersom alla städer vill locka 

till sig detta kapital, eller i vissa fall välbärgade människor (den kreativa klassen), 

skapas en konkurrens mellan städer. Som ett resultat av detta har man i dagens 

västerländska städer sett en ökad framväxt att kulturcentra, shopping-gallerier, 

forskningskluster samt idrottsarenor mm. Även byggandet av “water front-

områden” är vanliga i post-industriella och entreprenöriella städer. Krassliga 

urbana ekonomier ordineras vanligtvis turism och satsningar på tillfälliga 

evenemang (Harvey, 2011:122).  

Ytterligare en hörnsten i den entreprenöriella staden är politiska 

koalitionsbildningar där de politiska beslutsfattande är överens om stadens 

utveckling. Samsynen kring att städer behöver bli mer entreprenöriella sträcker 

sig inte bara mellan länder och städer utan enligt Harvey även mellan partier och 

ideologier inom städerna. Detta har gjort att konflikterna inom staden om hur 

staden ska utvecklas har ebbat ut. Det finns inte längre något utrymme för 

ideologiska diskussioner och de flesta städer rör allt mer mot en avpolitiserad 

styrning där effektivitet snarare än ideologi är ledordet (ibid:106). 

Alliansbildningar är så viktiga att den som är visionär, målmedveten och skicklig 
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(t.ex. en borgmästare eller företagsledare) själv kan sätta sin prägel på det urbana 

entreprenörskapet.  

Harvey menar även att städers satsningar på de redan välbärgade 

människorna har skapat en snedförvridning av uppmärksamhet och resurser inom 

städer. Bakom de tillsynes framgångsrika megaprojekten döljer sig ofta 

segregerade städer. Istället för att satsa på den sociala välfärden känner sig städer 

tvingade att hänga med i den inter-urbana konkurrensen. Detta riskerar att skapa 

ett nollsummespel där vissa städer blir framgångsrika, medan vissa sätts i skuld 

(ibid:124-131). 

2.2 Den rättvisa staden 

För att förstå vilka effekter den interurbana konkurrensen har på den specifika 

staden inom området rättvisa, har vi använt oss av Susan Fainsteins teori om den 

rättvisa staden. Med hjälp av hennes teori klättrar vi ner ett steg på 

abstraktionsstegen. Fainstein skriver att satsningar på de redan välbeställda är 

uppenbart orättvisa om de innebär att satsningar på de som är ekonomiskt eller 

politiskt svaga uteblir. Sådana satsningar görs ofta med motiveringen att de leder 

till högre tillväxt och en större skattebas och därmed, på lång sikt, är av godo för 

samhället i stort. Eftersom Fainstein anser att en sådan negligering av de 

underprivilegierades behov och vilja har blivit norm i den nyliberala västvärldens 

stadspolitik väljer hon att fokusera på rättvisa för de underprivilegierade. Att 

utsatta grupper i dagens samhälle inte bara är underprivilegierade utan även 

underprioriterade leder enligt Fainstein till ökande klyftor och en situation där 

vissa grupper kan skaffa sig ointagliga försprång. Hon menar därför att städer 

behöver byggas för att i så stor grad som möjligt leva upp till kraven på rättvisa 

(Fainstein, 2010:3ff). 

Ett vanligt argument för att demokratin och rättvisan prioriteras ned i 

stadens planering är att det måste göras för att öka effektiviteten. Det bygger på 

tanken att det finns en trade-off mellan rättvisa och effektivitet. Fainstein menar 

dock att fokus på rättvisa inte måste försämra effektiviteten i styrningen. Det som 

händer är i stället att om politiken ändrar fokus så förändras även betydelsen av 

effektivitet. Om syftet är att öka den monetära omsättningen i staden är en viss typ 

av åtgärder mest effektiva och om syftet är att i så hög grad som möjligt jämna ut 

skillnader mellan grupper är en annan typ av åtgärder mest effektiva. Fainstein 

menar att effektivitet alltför ofta enbart ses utifrån det förstnämnda perspektivet 

och förespråkar en effektivitetssyn som analyserar olika projekts effektivitet efter 

hur mycket de bidragit till att göra staden mer rättvis. På det sättet integreras 

rättvisa i begreppet effektivitet  (Fainstein, 2010:9). Hon presenterar därmed ett 

alternativt sätt att bedöma hur framgångsrika stora kommersiella satsningar i 

staden är.  

Fainstein skapar sin rättvisa stad utifrån de tre kriterierna jämlikhet, 

mångfald och demokrati (Fainstein, 2010:17ff). Dessa tre kan många gånger 

komma att stå i motsats till varandra. Dessa situationer menar Fainstein är vanliga 
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och ofta ofrånkomliga. Hon önskar att när dessa tre värden står mot varandra ska 

jämlikheten prioriteras i så stor utsträckning som möjligt. Det är emellertid viktigt 

att påpeka att alla avvägningar är kontextbundna och att det inte går att ge 

allmängiltiga råd om dessa (ibid: 82ff).  

2.2.1 Jämlikhet 

Det första och viktigaste av de tre värdena är jämlikhet. Hon beskriver jämlikhet 

som  

 

”…fördelning av både materiella och immateriella resurser på ett sätt som inte 

bara gynnar de som redan har det gott ställt. Det kräver inte att alla behandlas lika, 

utan bara att alla behandlas lämpligt” [egen översättning] (Fainstein, 

2010:36).  

 

Jämlikhetskritiet handlar i princip alltid om att se till att de som har det sämst 

ställt ska få det bättre. Det kan handla om allt från att de ska få tillgång till 

bostäder med rimlig kvalitet, till att stadens ekonomiska program även ska skapa 

jobb för dem. En annan viktig faktor är att alla ska ha tillgång till kollektivtrafik 

till ett rimligt pris eftersom det ofta är de som har det sämst ställt som inte har råd 

att ha en egen bil. Ingen människa ska heller behöva flytta för att staden vill bygga 

något nytt där den bor eller bedriver affärsverksamhet (ibid: 77).  

2.2.2 Mångfald 

 

Mångfald beskrivs inte som det slutgiltiga värdet utan det har i Fainsteins teori 

bara ett värde när det kan användas som ett verktyg för att uppnå större rättvisa. 

Det finns, som tidigare nämnts, ofta motsättningar mellan de olika värdena och då 

oftast när vi pratar om mångfald. Mångfald är dock viktigt för att ge alla 

invånarna möjlighet att leva sitt liv som de själva anser mest passande (Fainstein, 

2010:67ff). Detta kan ske genom en ökad socioekonomisk blandning inom 

områden, men det finns även fall där olika grupper omöjligt kan vara sig själva 

utan att det påfrestar på den andra. I sådana fall menar Fainstein att segregering 

mellan grupper kan vara av godo (ibid:74f). Hon är dock tydlig med att 

segregering inte är önskvärt, framförallt inte när människor stängs ute från platser 

de vill vara på, eller stängs inne på platser de där inte vill vara. Samtidigt menar 

Fainstein att politiker inte bör stirra sig blinda på etnisk segregering, då hon menar 
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att socioekonomisk segregering är betydligt värre
1
. Det är den som snedvrider 

fördelningen av välfärdstjänster och arbetstillfällen (ibid:72-74). 

 

2.2.3 Demokrati 

Med demokrati som ett värde för att uppnå den rättvisa staden syftar Fainstein på 

vilken grad av deltagande som finns i stadens planerande och beslutsfattande. 

Detta för att undvika vad som i sin extremform har kallats “intern kolonialism”. 

Det innebär att tjänstemän och politiker som inte har någon direkt kontakt med, 

eller kännedom om en viss grupps problem ändå kan bestämma fritt över hur 

deras område ska planeras (Fainstein, 2010: 63ff).  

Fainstein betonar vikten av att fördela det demokratiska beslutsfattandet 

jämnt över befolkningen. Även om fördelningen av makt till invånarna själva kan 

leda till separatism, opportunism och ineffektivitet menar Fainstein att det har ett 

egenvärde. Ju större fördelningen av inflytande är, desto större är chansen att 

fördelningen av resurser och tillgångar blir jämn (ibid, 63ff). 

Medborgardeltagande ger vital information till beslutsfattarna om de lokala 

förhållandena. Det gör beslutsprocessen mer demokratisk och öppen, även om det 

inte per definition leder till större jämlikhet. Visserligen finns risk för 

opportunism, men så är även fallet vid traditionella styrelsesätt. Ytterligare en 

fördel med medborgardeltagande är att det ger medborgarna viktiga erfarenheter. 

Det har visat sig att inblandning i dessa processer ofta fungerar som språngbräda 

till större politiska uppdrag, vilket kan leda till en större spridning av den politiska 

makten (ibid:67). 

                                                                                                                                                         

 
1
 Även om vi är fullt medvetna om att etnisk härkomst och låg socioekonomisk status ofta sammanfaller, 

speciellt i Malmö då staden fungerar som ankomstort för flyktingar och invandrare när de kommer till Sverige 

(jmf. Malmökommissionen). 
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3 Operationalisering 

 

Vår operationalisering består av fyra steg, där den första är den mest teoretiskt 

abstrakta nivån, nämligen begreppet rättvisa. Rättvisa är sedan uppdelat i 

jämlikhet, mångfald samt demokrati. Dessa begrepp är emellertid fortfarande 

relativt abstrakta och är således svåra att applicera på verkligheten. För att 

operationalisera dessa har Fainstein utvecklat ett antal konkreta tips på hur en stad 

ska byggas för att leva upp till dessa kategorier. Vår bedömning är att kriteriernas 

allomfattande karaktär och deras tydliga grundning i teorin gör att de är lämpliga 

att använda som operationalisering. Vi har dock behövt ta ytterligare ett steg i 

operationaliseringen. De konkreta kriterierna är skapade efter hennes 

undersökning av London, New York och Amsterdam. De tre städerna är helt 

annorlunda jämförda med Malmö, både vad gäller storlek och dess roll i den 

globala ekonomin. Vi har därför som sista steg i operationaliseringen valt att 

anpassa hennes kriterier till en svensk och malmöitisk kontext. Genom att göra 

den här stegvisa operationaliseringen har vi tagit det abstrakta begreppet rättvisa 

till en konkret och mätbar nivå. Risken finns att saker försvinner på vägen genom 

att använda de fyra stegen men vi anser att den bredd av operationella indikatorer 

vi använder oss av kommer att fånga in det abstrakta begreppet rättvisa. 

Kriterierna presenteras här i vänster kolumn, medan vår operationalisering 

visas i höger kolumn. Vi har även tvingats att göra ett urval av kriterier då vissa 

av Fainsteins ursprungliga kriterier inte skulle vara applicerbara på i en svensk 

kontext, eller på grund av att vi anser de vara irrelevanta i sammanhanget. De 

ursprungliga kriterierna bifogas i bilaga, eller kan ses i Fainstein (2010:172-175).  

 

  

Principer för jämlik fördelning av möjligheter och tillgångar i planering: 

       

Vår operationalisering 

 Att alla nya bostadsprojekt måste 

inbegripa bostäder för 

låginkomsttagare. 

 I en svensk kontext där “social housing” 

inte finns som alternativ innebär det att 

det ska byggas ett varierat utbud av stora 

och små hyreslägenheter, i olika 

prisklasser. Hyreslägenheter är viktiga för 

människor som inte har sparat kapital. 

Efterfrågan ska i främsta hand styra 

bostadsbyggandet och inte enskilda 

företags vinstintressen. Detta ska göra att 

låginkomsttagare och studenter får 

möjlighet till bostad. 
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 Om bostäder som byggts för att 

låginkomstagare ska ha råd att bo i 

dem rivs så ska de ersättas av andra 

liknande bostäder med samma 

målgrupp.  

 I Sverige är det högst ovanligt att 

bostäder för låginkomsttagare rivs. 

Relevant i en svensk kontext är istället att 

kolla på huruvida hyreslägenheter görs 

om till bostadsrätter. Det är ett betydligt 

vanligare fenomen. 

 Att stadsförnyelseprojekt prioriterar 

små och lokalt förankrade 

affärsrörelser framför multinationella 

kedjor och rotlöst kapital. 

 I en Malmöitisk kontext är det relevant 

att undersöka huruvida de företag som 

etableras har en koppling till staden, eller 

om internationella kedjor ges företräde. 

 Att s.k. megaprojekt ställs under 

särskild granskning och endast 

godkänns om de ger direkta fördelar 

eller arbetstillfällen åt 

låginkomsttagare. Om staden har 

varit med och finansierat projektet 

ska den även få ta del av den 

eventuella vinsten. 

 Invånarna måste få ta del av den 

eventuella vinsten. Med detta menas att 

invånarna ska kunna utnyttja 

megaprojektets faciliteter. Viktigt är även 

hur många arbetstillfällen megaprojektet 

skapar för låginkomsttagarna. Om staden 

äger marken där de nya projekten byggs 

ska marken inte heller säljas för 

underpris.  

 Att kostnaderna för att bilpendla från 

välbeställda förorter till innerstäder 

ska vara högre än att tågpendla 

mellan städer, billig kollektivtrafik i 

staden ska garanteras.  

 I en Malmöitisk kontext är det mer 

relevant att kollektivtrafiken är väl 

utbyggd och att alla i staden, oavsett 

område kan utnyttja den. 

 Planerare borde alltid söka efter 

utilitaristiska lösningar. Projekt som 

oproportionerligt gynnar de som 

redan är välbeställda ska blockeras.  

 Attraktioner och byggnader som bara kan 

nyttjas av medel- och överklassen bör 

inte finansieras eller planeras av 

kommunen. Detta kan t.ex. vara 

golfbanor, dyra evenemang eller andra 

för invånarna kostsamma nöjen. 

 

Principer för att befordra mångfald i planering: 

    Vår operationalisering 

 Att hushåll inte ska behöva flytta 

från sitt område för att öka 

mångfalden. 

 Varken välbärgade eller människor med 

låg socioekonomisk status ska behöva 

flytta enbart för att skapa högre mångfald 

 Att inga nya bostadsområden redan 

på planeringsstadiet ska vara 

segregerade, varken etniskt eller 

inkomstmässigt. 

 Alla nya bostadsområden ska byggas på 

ett sätt som lockar och tillåter grupper 

med olika socioekonomisk status.  

 Att gränser mellan olika stadsdelar 

och bostadsområden blir mer porösa. 

 Är stadsdelen sammanbyggd med andra 

stadsdelar eller finns det fysiska hinder 

som vatten, vägar, åkrar mellan det 

nybyggda området och resten av staden? 

Det ska inte finnas så kallade “mjuka 

hinder” som kan exkludera människor. 

Med detta menas hur området är utformat 

och att inga grupper ska behöva känna sig 

obekväma och ovälkomna i miljön. 
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 Att myndigheter värnar offentliga 

platser och när de tillgodoses av 

privata aktörer så ska politiska 

arrangemang vara tillåtna efter 

samma principer som på offentliga 

platser.  Det ska tillåtas att vissa 

former av offentlighet också kan ske 

på privata ytor i staden. Offentliga 

platser ska vara tillgängliga till alla. 

 Att det byggs kommunala parker och 

exempelvis idrottsplatser som kan nyttjas 

av alla och som är gratis. I de fall där 

offentliga platser är i privat ägo måste 

kommunen se till att platsen blir offentlig 

och inte en plats där allmänheten bara får 

vistas så länge de följer den privata 

ägarens önskemål.  

 

 Att markanvändningen ska vara 

varierad på ett sätt som uppfattas 

som praktiskt och attraktivt för 

invånarna, 

 Området ska byggas varierat med olika 

boendeformer (d.v.s. blandat små-och 

stora hus, radhus mm.) Detta för att skapa 

en dynamisk attraktiv miljö som kan 

tilltala de flesta. På så sätt kan man flytta 

inom området beroende på preferenser, 

vilket skapar stabilitet och ökar chansen 

till mångfald. 

 

 Principer för att stärka demokratin i planering: 

      

    Vår operationalisering 

 Att skapa hjälpande institutioner för 

de invånare som inte har förmågan att 

delta i medborgardemokratiska 

processer. 

 Att politiker i så hög grad som möjligt är 

delaktiga i beslutsprocesser angående 

stadens utformning. Politiker är 

folkvalda och representerar därmed 

folket, till skillnad från tjänstemän. 

Frågor av politisk karaktär ska lösas i det 

offentliga rummet och inte i den privata 

sfären. 

 Att stadsomvandling alltid ska 

inbegripa konsultation från de boende 

i stadsdelen, men de boendes åsikter 

ska inte vara de enda som bestämmer 

områdets framtid. 

 På denna punkt är Fainsteins kriterium 

redan applicerbar i en svensk kontext, 

vilket gör att det kan användas rakt av 

 

 

 Att planering av obebodda områden 

måste inbegripa deltagande från 

medborgare som inte är direkt 

berörda av investeringarna för att se 

hur mycket mervärde satsningen 

betyder för en större del av staden. 

 Storskaliga projekt på obebodda 

områden måste ha ett mervärde för de 

boende i områdena runt omkring. Detta 

eftersom de boende i de kringliggande 

stadsdelarna med stor säkerhet kommer 

att påverkas av byggnationen av 

projektet. 
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4 Malmö 

4.1 Industristaden Malmö 

 

“Senast Malmö stod värd för Eurovision Song Contest var 1992. Sedan 

dess har staden gjort en fantastisk resa från framgångsrik industristad 

på nedgång till modern kunskapsstad. Ett skruvat hus som sträcker sig 

mot skyn har fyllt hålet i himlen efter Kockumskranen. Vi Malmöbor är 

stolta över stadens stora omvandling och kan inte vänta på att få visa 

upp vår fantastiska stad för resten av Europa. Framgångsresan har gett 

Malmö en plats i en av Europas mest dynamiska storstadsregioner med 

3,5 miljoner invånare.” (Reepalu, 2012) 

 

På detta vis porträtteras ofta Malmö i medierna. Malmö beskrivs som en stad som 

gjort en fantastisk resa från en tung industristad till en mångkulturell och 

dynamisk kunskapsstad. Att städer som bedriver stadspolitik vanligen 

dessförinnan har befunnit sig i kristillstånd, precis som Harvey påpekar, stämmer 

även i fallet med Malmö. Malmö drabbades hårt av en omfattande ekonomisk kris 

på 1980-talet. Tidigare hade staden varit en blomstrande industristad, med 

Kockums-varvet som främsta arbetsgivare och som en symbol för stadens 

framgångsrika väg in i moderniteten. År 1968 var skattekraften i Malmö hela 168 

% av rikssnittet. Samtidigt har staden betraktats som den svenska välfärdsstatens 

stereotypiska välfärdskommun. Socialdemokraterna har länge styrt staden, vilket 

bla kan urskönjas i den fysiska geografin genom miljonprogramsområdena som 

byggdes på 1970-talet (Dannestam, 2009:114).  

Under 1980-talet avtog den höga tillväxttakten som ett resultat av den 

begynnande avindustrialiseringen. Industrin var vid tidpunkten kännetecknad av 

storskalig produktion av lågteknologiska konsumtionsvaror där få företag stod för 

majoriteten av jobben. Avindustrialiseringen, med den medföljande varvskrisen 

slog hårt mot Kockums, där avvecklingen nådde sin kulmen år 1986. Samtidigt 

slog omstruktureringen hårt mot teko-och byggnadsindustrin. Ytterligare en 

anledning till att stadens ekonomi var ansträngd var medelklassens flykt från 

staden till kranskommunerna. Ca 30000 invånare flyttade ut från staden då den 

nya villabebyggelsen förlades till kranskommunerna. I takt med att den 

välbärgade medelklassen flyttade ut från staden ökade flyktingmottagandet 

succesivt, vilket resulterade i en förändrad skattebas med minskad skattekraft. 

Under 1994 kulminerade krisen genom att kommunen redovisade ett underskott 

på drygt en miljard kronor (Dannestam, 2009:112-114).  
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4.2 Den entreprenöriella vändningen 

Som ett resultat av det stora ekonomiska underskottet lanserade kommunstyrelsen 

ett visionsarbete under namnet “Vision 2000”. Visionsarbetet skapades för att 

lägga fram förslag på hur Malmös önskvärda framtid skulle se ut. För att undvika 

politiska och ideologiska konflikter beslutades att visionsarbetet skulle vara helt 

avpolitiserat, det vill säga bedrivas på tjänstemannanivå. Efter omfattande arbete 

och diskussioner öppnades sedan Malmö Högskola år 1997, Öresundsbron år 

2000, samt arrangerandet av bomässan Bo01 (år 2001). Även Citytunneln, som 

invigdes år 2010 byggdes för att göra staden mer attraktiv. Bomässan Bo01 som 

hölls i Västra Hamnen (på samma område som Kockums varv tidigare låg) ses av 

många som startskottet för vad som kommit att kallas upplevelse- eller 

kunskapsstaden Malmö. Senaste i raden av profilbyggnader är Malmö Live, vilket 

är ett kombinerat konsert-, kongress- och hotellbyggnad som byggs i centrala 

Malmö. Profilskapande byggnader är tänkta att sätta staden på kartan och på så 

sätt skapa konkurrensfördelar.  Byggnaderna skapar en kollektiv identitet över 

staden (Möllerström, 2011:22f). Stadens aktiva arbete med att skapa en 

framgångsrik diskurs kring “varumärket Malmö” och i takt med en ljusare 

ekonomisk framtid har inflyttningen till staden ökat stadigt. År 2013 hade Malmö 

ca 312 841 invånare, där av ca 31 % var födda i utlandet. Malmö har även en 

förhållandevis ung befolkning med en medelålder på 39 år, jämfört med rikssnittet 

på 41 år (Malmö stad, 2014:2-8). Den tidigare teko-och varvsindustrin är idag 

utbytt mot en tjänste- och kunskapsbaserad ekonomi, även om sysselsättningen 

inte har kommit upp i samma siffror som under 1970-talet.  

Skiftet från industristad till kunskapsstad har inneburit en rad olika 

förändringar för Malmö, inte bara genom den fysiska utformningen av staden. 

Den tidigare vertikala arbetsfördelningen i kommunens styrning har ersatts av en 

mer governance-liknande struktur där förvaltningarna hjälps åt i olika frågor 

(Möllerström, 2011:22). Malmö stad har idag, förutom sin roll som fördelare av 

välfärd, i uppgift att fungera som en servicefunktion till näringslivet. Detta kan 

vara allt från att stödja understödja små företag till att skapa stora infrastrukturella 

projekt och erbjuda gratis kompetensutveckling. Även byggandet av nya 

högattraktiva bostadsområden samt ökat fokus på stadsmarknadsföring har fått 

ökad betydelse. Stadsmarknadsföringen har lett till att diskursen om 

“kunskapsstaden Malmö” som stadens hopp för framtiden har legitimerat stora 

satsningar på arkitektur och exklusiva byggnader (Mukhtar-Landgren, 2005:121, 

131). Det är viktigt i sammanhanget att påpeka att denna utveckling inte är 

“naturlig” på så sätt att det bara är en anpassning till nya ekonomiska 

förutsättningar. Den entreprenöriella vändningen är ett aktivt politiskt val av 

Malmö stad. I detta hänseende är Malmö en typisk entreprenörsstad (ibid:130). 

Traditionella välfärdslösningar, som tidigare setts som en investering i 

individen, ses allt mer som konkurrenshämmande vilket har skapat ett behov för 

nya lösningar. Malmö har som tidigare nämnts satsat på att bygga många 

uppmärksammade byggnader. Utöver detta har staden även anordnat ett antal 

uppmärksammade evenemang som handbolls-VM, junior-VM i ishockey, 
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Eurovision Song Contest, Americas Cup i segling m.m. (Malmö stad, 2010:31-

35). Förhoppningen är att kapitalet från dessa tillfälliga evenemang sedan ska 

sippra ned till den övriga staden. Denna nyliberala tankeströmning tillhör bland de 

starkaste stadspolitiska idéerna (Dannestam, 2009:108). Den entreprenöriella 

satsningen har onekligen bidragit till att lyfta Malmö ur den djupa ekonomiska 

krisen. Efter Bo01-mässan som ses som startskottet för den entreprenöriella 

vändningen var staden åter på rätt köl. Heidi Avellan uttrycker det som “En trött 

före detta industristad hade blivit en skön kunskapsstad. Kaxigt. Det var lätt att 

älska Malmö” (Avellan, 2014). 

 

4.3 Det segregerade Malmö 

Samtidigt som städer anstränger sig allt hårdare för att locka till sig investeringar 

och öka tillväxten har den sociala polariseringen i många länder i Europa ökat. 

Det har skapat så kallade “delade städer” (Möllerström, 2011:21-22). Malmö ses 

av många som just en delad stad. Malmökommissionens rapport visar på stora 

sociala skillnader mellan de olika stadsdelarna i Malmö. Malmöborna har aldrig 

tidigare varit friskare eller mått bättre, men samtidigt är skillnaderna mellan 

grupper med olika levnadsförhållanden större än någonsin. De fattigaste hushållen 

i Malmö har blivit ännu fattigare i absoluta tal. Även relationellt blir klyftorna 

större. Den rikaste tiondelen är inte längre bara sex gånger rikare än den fattigaste, 

som de var år 1990, utan år 2008 hade den rikaste tiondelen blivit 12 gånger rikare 

än den fattigaste tiondelen. Det är idag tre av tio Malmöbor som arbetar men ändå 

tjänar så lite pengar att de måste ta försörjningsstöd. Detta visar hur Malmö 

utvecklas mot att bli ännu mer segregerat (Stigendal – Östergren, 2013:46). 

Malmökommissionens rapport är ett omfattande arbete. Detta har gjort att vi 

tvingats göra ett urval. Vi har här valt att presentera bostadssegregering. Detta 

eftersom vårt arbete kretsar kring fysisk planering, och på grund av att området är 

kompatibelt med begreppet rättvisa. För att visa konsekvensen av segregeringen 

har vi även valt att belysa dess effekter på invånarnas hälsa. 

4.3.1 Bostad 

 

Som ett resultat av Malmös kraftiga befolkningsutveckling de senaste 20 åren i 

kombination med uteblivna nybyggnationer av bostäder lider Malmö idag av 

bostadsbrist. Samtidigt omvandlas många av de existerande hyresrätterna till 

bostadsrätter. Mellan åren 2000 och 2010 omvandlades 4500 hyresrätter till 

bostadsrätter i Malmö. Denna trend har emellertid avtagit de senaste åren på 

grund av den dåliga ekonomiska konjunkturen (SR, 2010). I kommissionens 

rapport beskrivs vikten av att alla medborgare har tillgång till bostad och det 

skrivs att: “Att ofrivilligt sakna fast förankring på bostadsmarknaden påverkar 
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förutsättningar för god hälsa” (Stigendal - Östergren, 2013:69). Det är kommunen 

som har ansvar för att tillräckligt med boenden tillgodoses. Den ohälsa som kan 

uppstå på grund av bristande tillgång till bostäder i staden är alltså i slutändan 

kommunens ansvar. Just hemlösheten i Malmö har sedan 2003 nästan fördubblats, 

från 531 till 997 personer. Skillnaden i efterfråga på bostäder och andelen som 

faktiskt byggs är stort. Kommissionen beskriver att år 2010 var behovet av 

bostäder ca 2500, medan endast 500 byggdes (ibid:69). Detta leder till 

trångboddhet, beroende på att främst unga vuxna saknar möjligheten att flytta 

hemifrån. Just trångboddhet är ett problem i Malmö. Trångboddhet definieras som 

när antal boende per rum, kök och ett rum oräknat, överskrider två personer. Cirka 

4 % av hushållen i Malmö är trångbodda, medan siffran är så hög som 17 % i 

Rosengård (ibid:62). Att bostadsbristen därmed redan är relativt akut gör att den 

underbyggnationen av bostäder som idag finns i Malmö är djupt alarmerande. 

Fainstein skriver i sin bok ”The just city” att en av stadens viktigaste åtagande vad 

gäller att skapa en rättvis stad, är att se till att alla har rätt till en bostad (Fainstein, 

2010:173f)). Det faktum att allmännyttan börjat drivas med företagsekonomiskt 

vinstintresse försämrar även det de mest utsattas möjligheter att ta sig in på 

bostadsmarknaden. Detta eftersom allmännyttans relation till de fattigaste 

förändras när syftet blir att bostadsbyggandet ska gå med vinst. Allmännyttan går 

från att fokusera på att göra sina lägenheter tillgängliga för de fattiga, till att göra 

de attraktiva för de köpstarka (ibid:70). När fokus skiftar på ett sådant vis är också 

risken stor att hyrorna stiger.  

Utvecklingen av Malmö mot en segregerad stad beskriver Mukhtar-

Landgren som paradoxal då staden öppnar upp sig för exempelvis den kreativa 

klassen, som anses höja skattebasen, samtidigt som staden stänger ner sig för 

andra grupper genom att exempelvis försöka minska flyktingmottagandet. Detta 

hänger samman med den omvandling av sin egen självbild som Malmö försöker 

genomföra då staden ska gå från en nedgången industristad till en kunskapsstad på 

framfart. Omvandlingen sker genom storskaliga urbana utvecklingsprojekt i stil 

med Västra Hamnen och Hyllievång medan redan existerande områden som är i 

behov av upprustning kommer i skymundan. De grupper som inte passar in i den 

nya bilden av Malmö har en tendens att glömmas bort och blir inte en del av det 

Malmö som marknadsförs i hopp om att locka till sig den kreativa klassen 

(Mukhtar-Landgren, 2008:238ff).  

4.3.2 Hälsa 

 

Ett exempel på segregeringens effekter på staden är att skillnaden i 

medellivslängd mellan olika stadsdelar skiljer sig upp till fem och ett halvt år för 

män och fyra och ett halvt år för kvinnor. Även tandhälsa, vilket är en bra 

indikator på social position, skiljer sig stort mellan olika stadsdelar. Dålig 

tandhälsa bland sexåringar är sex gånger vanligare bland de som kommer från ett 

område kännetecknat av hög arbetslöshet och låga inkomster, jämfört med 

individer från de mer välbärgade områdena (Stigendal – Östergren, 2013: 
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sammanfattning).  De som ofta drabbas hårdast av segregeringen och som har 

sämst levnadsvillkor är ofta invandrade som nyligen kommit till Sverige. Ofta är 

invandrare separerade från resten av staden då de har blivit kopplade till vissa 

specifika bostadsområden; i Malmö är det mest uppmärksammade exemplet på 

det Rosengård.  

I Malmökommisionen beskrivs hur stadens fysiska utformning har en 

direkt inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Den fysiska miljön 

beskrivs som “ett ramverk för alla de sociala interaktioner som sker i en 

stad…” (Stigendal – Östergren, 2013:67) och det förklaras att det i Malmös fall är 

en stor skillnad på hur detta ramverk ser ut för olika grupper. Det gör att när detta 

ramverk utformas orättvist så kommer det att ge orättvisa effekter på olika 

gruppers hälsa. Malmökommissionens rapport visar på det sättet hur stora delar av 

vad som gör Malmö orättvist beror på hur stadens olika områden är uppbyggda.  
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5 Analys 

Vi kommer i detta avsnitt att ge en kort bakgrund till området Hyllievång. För att 

förstå huruvida området kan ses som rättvist eller inte, följer sedan en 

idealtypsanalys utifrån kriterierna jämlikhet, mångfald, samt demokrati. 

 

5.1 Hyllievång 

Hyllievång är ett stadsutvecklingprojekt som startades i mitten av 2000-talet i den 

redan existerande stadsdelen Hyllie. Ursprungligen var jordbruksmarken som 

Hyllievång står på idag öronmärkt för att bygga miljonprogramsområden. Detta 

gjordes i stor utsträckning på 1960-talet för att bygga bort den akuta 

bostadsbristen. Något miljonprogramsområde byggdes dock aldrig i Hyllievång, 

vilket gjorde att marken stod outvecklad fram till 1975 då miljonprogrammet 

lades ned. Malmö stad, som än idag äger stora landområden från denna tid, 

började så småningom sälja av landstycken till privata investerare (Baeten, 

2012:28). 

Drömmarna om ett utvecklat Hyllievång väcktes igen på 2000-talet innan 

finanskrisen var ett faktum. Tanken var att en järnvägsstation vid Hyllievång 

skulle få välbärgade köpenhamnsbor att sälja sina hus på den överhettade danska 

bostadsmarknaden, för att sedan köpa en billigare bostad i Hyllievång. Den 

ursprungliga tanken var att bygga 7000 bostäder, samt ett 200 meter högt 

kontorshus. År 2008 slog dock finanskrisen till och all verksamhet stannade upp i 

Hyllievång. När fastighetsmarknaden i Köpenhamn återhämtade sig kunde 

byggandet återupptas; nu med planen att i en första utbyggnadsetapp bygga 2500 

bostäder, ett 95-meter högt kontorshus, 2 hotell med sammanlagt ca 630 rum samt 

en vattenpark fram till 2015. Alla dessa byggnader är tänkta att vara ekologiskt 

hållbara, något som används flitigt av Malmö stad i marknadsföringen av 

området. (Madureira, 2014:100, Malmö stad, 2012). Fullt utbyggt ska området 

rymma ca 9000 bostäder, och lika många arbetsplatser (Malmö stad 1). 

Själva kärnan av Hyllievång utgörs idag av en stor idrottsarena (Malmö 

Arena), ett toppmodernt köpcentrum (Emporia), en mässhall (Malmömässan), 

kontorsbyggnader samt bostadshus. Malmö Arena är Sveriges modernaste event 

och sportarena med en kapacitet på ca 13000 platser vid stora evenemang. 

Emporia är Sveriges största köpcenter, och har bland annat fått priser som 

”världens bästa köpcenter” (Fastighetsvärlden, 2013). Hyllievång är tänkt att vara 

den plats som ska husera den nya välbärgade kreativa klassen. Idéerna om 

upplevelseekonomin har varit tydliga vid planerandet av området där visionen är 
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att skapa en regional knytpunkt för upplevelser, vilken kan stå sig i den 

internationella konkurrensen (Baeten, 2012:30ff). 

 

 
   Karta över Hyllie-området (Malmö stadsbyggnadskontor i Wallberg, 2013 1) 

5.1.1 Jämlikhet 

Den första av Fainsteins kriterier är att alla nya bostadsprojekt bör innefatta 

bostäder för låginkomsttagare. Vid planerandet av Hyllie är det dock ingen tvekan 

om vad som ges prioritet. Hög prioritet ges åt affärsverksamhet och att bygga 

exklusivt för att locka köpstarka människor att bosätta sig i området. På det sättet 

agerar Malmö stad i enlighet med Harveys teori om vad städer förväntas göra för 

att locka till sig det globala kapitalet. Området har inte inriktat sig på social 

hållbarhet genom att bygga billiga hyreslägenheter. Snittpriset för en lägenhet i 

Hyllievång kommer preliminärt att vara runt 27 000 kr/ kvadratmeter, jämfört 

med snittet i Malmö vilket är 19 496 kr/kvadratmeter (Madureira, 2014:102; 

Mäklarstatistik, 2014). Mikael Wallberg från stadsbyggnadskontoret i Malmö 

förklarar att kommunen har gett näringslivet direktiv att bygga enligt principen 30 

% hyreslägenheter och 70 % bostadsrätter. I dagsläget har emellertid 

fastighetsbolagen svårt att sälja bostadsrätter så som det var tänkt i början. Detta 

gör att andelen hyreslägenheter tycks bli fler (Wallberg, 2014, e-
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mailkonversation). Jämfört med övriga delar av Malmö är denna siffra relativt låg. 

Malmö är en stad som traditionellt har haft en hög andel hyreslägenheter och 

enligt den senast tillgängliga statistiken från 2011 hade staden 46 % 

hyreslägenheter (Malmö stad, 2013:8). Det kommunala bostadsbolaget MKB, 

som får anses representera allmännyttan bygger 81 lägenheter på Hyllie 

Boulevard. MKBs hus innehåller enrummare, tvårummare och trerummare, där de 

billigaste lägenheterna kostar runt 6850-6999 kronor i månaden för ca 45 

kvadratmeter (Pauli, e-mail 2014-05-09). Vi anser att detta säger något om 

prisbilden i området då MKB representerar allmännyttan, dock inte i samma 

utsträckning som på 1970-talet på grund av ändrade ägardirektiv. Idag måste 

MKB enligt lag gå med vinst, men får ändå ses som ett företag som ofta ligger i 

de nedre prisklasserna och kan därför ge en fingervisning hur övriga företag 

kommer att prissätta sina lägenheter (MKB, 2011). Att Malmö stad har satt ett 

förhållandevis lågt mål vad gäller byggandet av hyreslägenheter får ses som 

problematiskt ur ett rättviseperspektiv. Att antalet hyreslägenheter ändå ser ut att 

bli fler än det uppsatta målet får ses som lyckosamt, även om det snarare beror på 

konjunkturen än ett aktivt beslut från Malmö stad. De höga priserna på de 

hyresrätter som byggs gör att människor med lägre socioekonomisk status, vilka 

inte har sparat kapital inte har råd att flytta in. Det faktum att de minsta 

lägenheterna ligger runt 45 kvm, vilket får ses som relativt stort för en etta, pekar 

också på att lägenheterna inte riktar in sig på de som inte kan ställa högre krav än 

att få tak över huvudet.  

Istället för att prioritera stadens mindre välbärgade är tanken snarare att 

Hyllievång ska fungera som en magnet för höginkomsttagare, främst från 

Danmark, som ska utöka skattebasen och på så sätt förändra den sociala 

sammansättningen av staden (Baeten, 2012:23). I inriktningsmålen fastslår Malmö 

stad att: 

 

“Staden ska arbeta för att locka hit internationella aktörer och skapa 

förutsättningar för att de ska trivas. Förutsättningarna skapas bland annat 

genom att erbjuda lokaliseringsmöjligheter för stora kontor och genom att 

arbeta för en internationell skola” (Malmö stad 2) 

 

Redan i planeringsstadiet fastslår alltså Malmö stad att utländska företag är den 

huvudsakliga målgruppen. Harvey menar att explicita mål att locka till sig privata 

företag skapar stora vinster till det privata, som sedan transfereras utomlands, 

medan produktionskostnaderna överlåts på det allmänna (Harvey, 2011:119-120). 

Inriktningsmålet tyder på att staden främst haft ekonomiska värden i åtanke, 

medan de sociala värdena inte nämns. Detta kan tolkas som att Hyllie-projektet 

redan i planeringsstadiet gynnar de redan välbeställda. Hyllievång byggs utifrån 

att utländska investerare eller turister ska trivas, medan de som redan bor i staden 

inte ges prioritet.  Detta gör att Hyllievång riskerar att främst bli en plats i 

regionen istället för en plats i staden. 

Fainstein skriver att stadsförnyelseprojekt ska prioritera små och lokalt 

förankrade affärsrörelser. Hon menar vidare att megaprojekt bör ställas under 

särskild granskning och de ska ge direkta fördelar till låginkomsttagare. Harvey 
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beskriver hur städer idag svarar på den internationella konkurrensen om kapital 

genom att bygga event-och konsumtionscentrum (Harvey, 2011:121). Malmö 

följer detta mönster genom att uppföra Malmö Arena samt shoppingcentret 

Emporia i centrala Hyllievång. De båda får ses som så kallade megaprojekt då de 

inte bara är storskaliga projekt utan även är nationellt och internationellt erkända 

byggnader. Emporia innehåller ca 200 butiker utspridda på 93000 kvadratmeter. 

Vid en översikt av de butiker som finns i varuhuset kan det dock konstateras att 

det finns få lokala företag då nästan alla tillhör de stora, välkända 

företagskedjorna (Emporia, 2012:5). Handels Utredningsinstitut menar att detta 

kan förklaras med att små lokala affärsrörelser kan ha svårt att klara av de 

generösa öppettider som shoppingcenter ofta har. Den senaste vågen av nybyggda 

shoppingcenter, eller upprustningen av befintliga, har höjt hyrorna för de enskilda 

butikerna. Dessutom blir ägarna av shoppingcentra allt mer medvetna om vilka 

butiker de vill ha som hyresgäster. Ägarna försöker skapa en blandning av starka 

varumärken de anser sig veta är efterfrågade av allmänheten. Detta gör att lokala 

och mindre välkända varumärken ofta får ge vika (Handels utredningsinstitut, 

2011:19ff). Emporia, vilket utgör nästan all affärsverksamhet i Hyllievång, är 

således långt ifrån att uppfylla Fainsteins krav på lokala affärsrörelser. 

Ytterligare ett krav Fainstein ställer är att megaprojekt ska ställas under 

särskild granskning och bör ge direkta fördelar till låginkomsttagare. Emporia och 

Malmö Arena kan till viss del ge direkta fördelar till låginkomsttagare genom 

anställningar. Bara på Emporia arbetar ca 3000 personer, vilket gör det till en av 

stadens största arbetsgivare. Båda anställer människor inom servicebranschen, där 

mestadels unga eller människor med låg utbildning arbetar. Dessutom kan de ge 

Malmö viktig internationell uppmärksamhet, vilket gör att man i framtiden kan stå 

som värd till stora evenemang. Samtidigt visar uppgifter på att butiker inte 

anställer arbetslösa ungdomar från staden som i början var tänkt. Istället 

internrekryterar butikerna personal från redan existerande butiker på andra platser 

i regionen. Endast ett tiotal av de 2500 inskrivna ungdomarna vid 

rekryteringsenheten "JobbMalmö" fick i slutändan arbete i någon av Emporias 

butiker (SR, 2012). Även detta tyder på att Hyllievång snarare kan ses som en del 

av regionen, än en del av staden, då arbetskraften hämtas externt. Ytterligare ett 

problem ur rättvisesynpunkt är att Emporias kommersiella syfte riskerar att stänga 

ute de med lägre socioekonomisk status då de troligtvis inte har råd att handla i de 

exklusiva butikerna.  
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I förgrunden ses Hyllie stationstorg och i bakgrunden Malmö Arena (egen bild) 

 

 

Malmö Arena ägs och finansieras av den lokala finansmannen Percy Nilsson. 

Varje år satsar Malmö stad upp till 20 miljoner kronor till evenemang och 

konserter på arenan (Clarén, 2011). Satsningen motiveras med att staden kommer 

få tillbaka det dubbla beloppet genom att pengarna kommer att “sippra ned” till 

omgivningen. I fråga om jämlikhet är det emellertid tveksamt om Malmö Arena 

uppfyller det krav som Fainstein ställer, nämligen att alla medborgare ska få ta del 

av vinsten, eller kunna utnyttja platsen. Många av de mindre välbeställda kanske 

inte har råd att köpa dyra biljetter till konserter och evenemang. Dessutom gynnar 

arenan inte den lokala idrotten då den är privat ägd, vilket gör att den inte är 

öppen att nyttja för amatörlag eller privatpersoner. Detta till skillnad från 

exempelvis motionsslingor eller dylikt som kan nyttjas av alla invånare.  

Madureira konstaterar att Hyllievångs kanske största funktion som det ser ut 

idag är att transfererar vinsterna från den storskaliga konsumtionen samt 

kontorshyrorna till multinationella investerare. Detta eftersom de flesta kontor och 

affärer redan är sålda till utländska investerare, med undantag för Malmö Arena 

som ägs av Percy Nilsson. Något aktivt arbete för att gynna lokala företag bedrivs 

således inte (Madureira, 2014:102). Detta, tillsammans med exklusiviteten och 

priset på de nybyggda lägenheterna leder i slutändan till att Hyllie inte fullt ut 

lever upp till Fainsteins att inte oproportionerligt gynna de redan välbärgade, då 

det är dessa köpstarka grupper som är i fokus redan i planeringsstadiet. 
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5.1.2 Mångfald 

 

Underordnad jämlikhet, men fortfarande viktigt enligt Fainstein är mångfald. 

Mångfald innebär inte enbart att olika kulturer kan mötas utan även att de fysiska 

byggnaderna som uppförs är diversifierade och varierade på ett sådant sätt som är 

attraktivt för invånarna (Fainstein, 2010:67). I Hyllievång byggs för närvarande 

både hyres-och bostadsrätter i ett varierat utförande av ca 20 olika byggföretag. 

Både flerbostadshus samt stadsradhus byggs (Malmö stad 1). Till skillnad från 

planerandet av miljonprogrammen försöker Malmö stad idag att bygga mer 

varierat för att skapa en attraktivare boendemiljö. Baeten skriver att tanken om att 

det går att storskaligt bygga bort fattigdom är precis densamma idag som vid 

byggandet av miljonprogramsområdena på 1970-talet. Syftet har emellertid 

ändrats från att bygga bort bostadsbristen och de dåliga boendeförhållandena till 

att attrahera välbärgade personer (Baeten, 2012:23).  Fainstein menar att de nya 

storskaliga byggnationerna, likt Hyllievång, med internationell arkitektur på en 

globaliserad fastighetsmarknad inte är unika speciellt länge utan härmas snabbt av 

andra nybyggen (jmf exempelvis med Ørestad i Köpenhamn). Paradoxalt bygger 

städer nya områden för att särskilja sig ifrån andra städer, medan resultatet är att 

städer blir svåra att särskilja på grund av liknande utseende och samma 

marknadsföringsprinciper.  På så sätt förlorar dessa nya projekt snabbt sin 

autenticitet, precis som under byggandet av miljonprogramsområdena, vilket 

minskar den fysiska mångfalden gentemot andra västerländska städer (Fainstein, 

2010:71f). OECD bekräftar detta i en rapport och skriver att: “Place promotion 

without unique local assets would fail to leave long-lasting effects on the local 

economy” (OECD, 2007:4). Det innebär att projekt som i alltför stor grad bara 

följer en internationell trend riskerar att inte bara bli socialt, utan även ekonomiskt 

ohållbara  

Vad gäller den sociala mångfalden är Hyllievång ännu inte helt utbyggd, 

vilket gör att det inte går att säga exakt hur den sociala sammansättningen 

kommer att se ut. Men som tidigare konstaterats kommer hyrorna att vara högre 

än i övriga Malmö, vilket kan minska den sociala mångfalden. Ytterligare en 

faktor att ta in i beräkningen är de mjuka hinder som finns i området. I Hyllievång 

inriktar sig arkitekturen mot unga, friska och utbildade människor. Kontorens 

utformning, det inglasade shoppingcentret med den uppmärksammade designen 

och de nybyggda lyxhusen ger platsen en exklusiv känsla. I praktiken är detta 

mjuka hinder som kan exkludera människor som inte känner att de passar in i 

stadsbilden (Madureira, 2014:103). Dessutom är många av de aktiviteter som 

Hyllievång lockar med av sådan karaktär att de kräver viss konsumtionskraft 

(konserter, ishockey-matcher, shopping). Detta kan komma att stänga ute de 

grupper som har det som sämst ställt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är dessa 

grupper som Fainstein menar är i störst behov av uppmärksamhet som glöms bort 

i Hyllievångs konsumtionsinriktade mångfald.  

 

  

 



 

 25 

 
Det internationellt erkända shoppingcentret Emporia med sin glastäckta fasad (egen bild) 

 

 

Samtidigt anstränger sig kommunen och de privata företagen att skapa naturliga 

mötesplatser och offentliga miljöer där alla är välkomna, något som ligger väl i 

linje med Fainsteins krav på mångfald. Emporia har öppet till klockan 22 på 

kvällarna vilket gör att shoppingcentret kan fungera som en mötesplats för 

ungdomar även under kvällstid. På Emporias tak finns en offentlig park med 

utsikt över Hyllieområdet och Öresundsbron, dit alla är välkomna, (Emporia, 

2012:13). Det är emellertid tveksamt om parken uppfyller Fainsteins krav på att 

offentliga parker, tillhandahållna av privata aktörer ska tillåta politiska 

arrangemang eller andra offentliga aktiviteter. Shoppingcentra är halvoffentliga 

platser där människor måste förhålla sig till de informella reglerna som ägaren har 

bestämt. En plats vars huvudsyfte är att människor ska konsumera är rimligtvis ett 

mjukt hinder för människor med för lite pengar för att kunna konsumera mer än 

det som behövs för att klara av mat på bordet och tak över huvudet.  
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Den halvoffentliga parken på Emporias tak avskärmad av glas och staket (egen bild) 

 
 

Ytterligare har arbetet med en kommunal vattenpark startat, vilket kommer göra 

att människor från de angränsande områdena har en anledning att ta sig till Hyllie. 

Detta kan förhoppningsvis bidra till mångfald. Parken är offentlig och kommer att 

vara öppet dygnet runt där skolklasser är det uttalat största fokusen (Malmö stad 

3).  Ytterligare en kommunal satsning i form av ett nytt badhus kommer uppföras 

på gränsen mellan stadsdelarna Holma, Kroksbäck och Hyllie, strax söder om 

Kroksbäcksparken. Även detta kommer förhoppningsvis bidra till en ökad 

mångfald i området då människor med olika etniciteter och bakgrunder kan mötas 

(Malmö stad 4). Även om parken och badhuset inte nödvändigtvis kommer leda 

till att olika grupper direkt interagerar med varandra ges i alla fall möjligheten. 

Rumslig integration är en viktig faktor för social integration. Rumslig integration 

hindrar således utvecklingen mot att Hyllie blir ett citadell, där de rikaste stänger 

ute andra med lägre socioekonomisk status (Fainstein, 2010:76).  

Fainstein menar att för att mångfald inom en stad ska vara möjligt krävs 

att gränserna mellan stadsdelarna är porösa. I måldokumenten för planeringen av 

Hyllie går att läsa att: ”Hyllie ska bli en plats som präglas av integrationen mellan 

Sverige och Danmark” (Malmö stad 2). Intressant är hur integrationen mellan 

Sverige och Danmark verkar prioriteras över integrationen av Hyllievång med 

övriga staden. I Hyllie finns unika transportmöjligheter då järnvägsstationen är 

belägen mitt i centrum, med förbindelser både till Köpenhamn och Malmö. Å 

andra sidan finns bristfälliga naturliga övergångar till de angränsande områdena, 

något som i så fall passar väl ihop med de utsatta visionerna. Hyllievång är 

omgiven av en rad olika fysiska och symboliska barriärer. I norr är området 
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avskärmat genom motorväg och i söder ebbar bebyggelsen ut i åkermark. I Väst är 

stadsdelen avskärmad genom stora parkeringsplatser och genom hela stadsdelen 

skär järnvägsspåren. Madureira menar att det i planeringsstadiet diskuterats 

mycket om hur man ska skapa porösare gränser. Detta bekräftas även av Mikael 

Wallberg på Malmö stadskontor som erkänner problematiken med de fysiska 

barriärerna. Wallberg berör flera olika åtgärder som är möjliga för att sudda ut de 

skarpa stadsgränserna (Wallberg, 2013 2). Inga av dessa planer på att 

sammanbinda Hyllievång med de närliggande stadsområdena, vilka tillhör de med 

högst arbetslöshet och invandrad befolkning i Malmö, har emellertid 

realiserats (Madureira, 2014:103). Detta gör att Hyllievång inte kan anses leva 

upp till Fainsteins krav på porösa gränser mot resten av staden, trots sina utmärkta 

förutsättningar för kollektivtrafik. 

 

 

 
Motorvägen som avskiljer Hyllievång i norr från miljonprogramsområdena Kroksbäck och 

Holma (egen bild) 
 

5.1.3 Demokrati 

Harvey menar att den som idag är målmedveten och antingen har stor politisk 

makt, eller stort kapital, själv kan sätta sin prägel på staden (Harvey, 2011:113). I 

Hyllievång kan man se detta då planerna för området är mycket nära förknippade 

med Percy Nilsson idéer. Utan honom hade förmodligen inte exploateringen av 

området börjat vid det aktuella tillfället. Dannestam förklarar att det är enklare att 
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få med andra privata aktörer om en privat aktör är involverad i ursprungsplanerna. 

Detta eftersom privata aktörers inblandning signalerar att någonting verkligen är 

på gång. Kommunen är i stor grad beroende av privata byggherrar eftersom dessa 

sitter på resurser som kommunen inte har. Detta är exempelvis kapital, 

investeringsmöjligheter och själva kapaciteten att faktiskt genomföra ett projekt. 

De privata aktörerna är å andra sidan beroende av kommunen eftersom Malmö 

stad har planmonopol på marken, samt att de sitter på den formellt yttersta 

beslutsmakten vad gäller användande av mark (Dannestam, 2009:164). 

Harvey menar att privat-offentliga-samarbeten är en hörnsten i det urbana 

entreprenörskapet eftersom det är ett effektivt sätt att skaffa yttre finansiering 

(Harvey, 2011:113). I Hyllievång gjordes detta genom att Malmö stad satte ihop 

en grupp där näringslivet kunde förhandla och planera ihop med kommunen. 

Gruppen kom att kallas ”Samsyn Hyllie” och som namnet antyder försökte de att 

skapa en ”gemensam bild, en önskad identitet som tydliggör Hyllies unika 

mervärden och fördelar” (Malmö stad 5).  Nitton personer från näringslivet ingår i 

gruppen, varav två kvinnor samt sjutton äldre vita män (Malmö stad 5). Positivt är 

att många parter konsulterades, till skillnad från den tidigare storskaliga 

planeringen där det offentliga i stora delar dikterade villkoren. Fainstein menar att 

den nya synen på planering där demokratin existerar även utanför valdeltagande 

är något i grunden positivt. Hon riktar däremot kritik mot de nya governance-

liknande nätverken eftersom de ofta överskattar effekten av öppen 

kommunikation och ignorerar de strukturella orättvisorna och de makthierarkier 

som föreligger. Makthierarkier som gör att de som konsulteras och får inflytande 

ofta är rika och sedan tidigare är inflytelserika aktörer. Dessa får ofta inflytande 

på bekostnad av grupper med lägre socioekonomisk status.  Detta leder till att 

nätverken utåt sett visar på större demokrati men att i realiteten tas nödvändigtvis 

inte andra gruppers intressen tillvara (Fainstein, 2010:30). Mukhtar- Landgren har 

också en invändning mot dessa typer av partnerskap. Den till synes mindre 

hierarkiska organisationen leder till att centrala offentliga uppgifter flyttar över till 

den privata sfären. Detta skapar otydlighet i ansvarsfördelningen. Om allmänheten 

vill protestera mot något orätt behandlas detta som en privat fråga mellan kund 

och säljare snarare än en demokratisk rättighet (Mukhtar-Landgren, 2008:247).  

Sammansättningen av denna byggherregrupp, med stor makt över Hyllies 

framtid kan tolkas som ett fall av den problematik som kan uppstå som en följd av 

de privat-offentliga samarbetena då gruppen inte kan sägas representera Malmös 

mångfald.  Varken när det gäller kön eller etnicitet representerar gruppen Malmös 

sammansättning, där 31 % av invånarna är födda i utlandet och där 50 % är 

kvinnor (Malmö stad, 2014:7). Fainstein menar att staden bör skapa hjälpande 

institutioner för de som annars inte har möjlighet att vara delaktig i 

medborgaredemokratiska processer. Denna byggeherregrupp verkar emellertid 

inte inbegripa någon från dessa grupper. Detta pekar på att denna grupp snarare är 

sammansatt för att underlätta finansieringen av de nya byggena än för att öka det 

demokratiska deltagandet i staden. Att gruppen inte är representativ kan ses som 

problematiskt då den uttalade planen är att skapa en ”önskad identitet”.  Vems 

identitet är det då man skapar? Den vita äldre mannens? Att skapa en gemensam 

och önskad identitet är något vanligt bland dagens moderna entreprenörsstäder. 
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Avpolitiseringen av dessa frågor, där debatt undviks i största möjliga mån leder 

till att de exkluderade inte får möjlighet att göra sitt utanförskap till en politisk 

fråga (Mukhtar–Landgren, 2008:247). Detta skapar ett likformigt samhälle och är 

således problematiskt ur en demokratisk synpunkt.  

Vidare utförde Malmö Stad en arkitekturtävling där vinnaren fick i uppdrag 

att rita Hyllie Stationstorg; torget som representerar det offentliga och som sätter 

sin prägel på hela Hyllievång. I juryn för tävlingen satt representanter för 

gatukontoret, fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret (Malmö stad 6). 

Ingen politiker fanns representerad, vilket i slutändan betyder att Malmös 

medborgare inte fanns representerade. Även om detta inte är ett typiskt fall av 

avpolitisering anser vi att det kan tolkas som en sådan process. Ärenden placeras 

utanför de beslutsfattande organen där frågorna presenteras som en fråga för 

experters avgörande (Mukhtar-Landgren, 2008:245f). Detta kan ses som 

bekymmersamt ur demokratisynpunkt eftersom de kommunala tjänstemännen inte 

är folkvalda, och kan därför inte avkrävas samma ansvar som politiker. Syftet med 

demokrati enligt Fainsteins teori är att det ska ge alla medborgare oavsett social 

och ekonomisk ställning möjlighet att påverka. Hon skriver uttryckligen att 

grupper som inte själva kan vara med och direkt påverka beslutsfattande 

åtminstone ska vara representerade (2010:175). När politikerna som då får anses 

representera dessa grupper inte är med, blir dessa grupper också av med sin 

möjlighet till påverkan. Ur denna synpunkt har Malmö stad därför inte levt upp till 

Fainsteins demokratikriterium i planeringen av Hyllie stationstorg. 

 

 
Hyllie stationstorg vars utformning helt bestämdes av tjänstemän och näringslivet. I 

bakgrunden byggs det 65 meter höga Quality Hotel (egen bild) 
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Förvisso var Hyllievång inte bebyggd sedan tidigare, vilket underlättat projektet 

ur demokratisk synpunkt då det inte funnits några boende på platsen att ta hänsyn 

till. Fainstein skriver dock att planering av obebodda områden måste inbegripa 

deltagande från omgivande stadsdelar. Detta är högst relevant i fallet Hyllievång 

då området kommer ha påverka övriga staden i många år framöver, bland annat på 

grund av all uppmärksamhet och kapital som området drar till sig. I fallet 

Hyllievång verkar detta inte skett då de enda som varit inblandade i planeringen 

varit kommunen samt näringslivet. Detta tyder på att människorna från de 

intilliggande stadsdelarna hade lite, om ens något att säga till om i 

planeringsstadiet, även om dessa kan ses representeras av kommunen. Detta gör i 

slutändan att risken finns att planeringen görs utan att rådfråga befolkningen vad 

de vill ha. Istället har Malmö stad byggt en stadsdel utifrån en grupps förväntade 

premisser och livssituationer. Den låga fördelningen av delaktighet i 

beslutsprocessen riskerar därmed att leda till en snedfördelning av resurser 

(Fainstein, 2010:63) 
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6 Avslutning 

6.1 Vad har vi bidragit med till vetenskapen? 

 

För att bidra med vetenskaplig kumulativitet har vi försökt bredda förståelsen för 

vilken effekt den inter-urbana konkurrensen har på städer genom att påvisa hur 

David Harveys teori om den entreprenöriella staden förhåller sig till Susan 

Fainsteins teori om den rättvisa staden. Det är just inom arbetet med teorierna vi 

anser oss bidra med något nytt. Eftersom en stor del av den existerande 

stadspolitiska forskningen fokuserar på de ekonomiska konsekvenserna av städers 

mer entreprenöriella agerande, anser vi att detta arbete kan hjälpa till att bredda 

detta forskningsfält genom att istället fokusera på rättvisa. Denna typ av forskning 

har exempelvis gjorts av Susan Fainstein, men då främst på en Nordamerikansk 

kontext och på städer av betydligt större global betydelse. Då vi anpassat 

Fainsteins teori till en svensk kontext anser vi oss har breddat teorin vilket gjort 

den användbar på fler fall. Vi anser även att vi har underlättat för liknande studier 

på andra svenska städer, om än bara lite. 

Vad gäller empirin har vi inte kunnat tillföra något nytt, men vår förhoppning 

är att undersökningen kan fungera som ett sammanställande verk för framtida 

studier av Hyllievång.  

 

6.2 Vad kan vi dra för slutsatser? 

 

Vi har i detta arbete undersökt huruvida Malmö kan klassas som en rättvis stad. 

Utifrån Susan S. Fainsteins kriterier för den rättvisa staden har vi skapat egna 

operationaliseringar som vi sedan applicerat på Malmös för närvarande största 

stadsutvecklingprojekt Hyllievång. Att finna tillförlitligt empiriskt material om 

hur Hyllievång ska byggas har genomgående varit en svårighet under arbetets 

gång. Detta eftersom området inte är fullt utbyggt och de många skilda aktörer 

som är delaktiga i områdets utveckling gör det svåröversiktligt. Vi har därför 

ingen ambition att berätta exakt hur stadsdelen kommer att se ut i framtiden. Vi 

vågar bara uttala oss om hur området ser ut idag och var utvecklingen ser ut att 

vara på väg.  

Vad är då svaret på huruvida Malmös utveckling kan ses som rättvis eller 

inte? Eftersom vår undersökning bygger på en idealtypsanalys finns inget entydigt 
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svar på denna fråga, då idealet är just ett ouppnåeligt ideal. Nedan följer en 

diskussion kring vad vi anser vara mest problematiskt med Hyllievång ur ett 

rättviseperspektiv. 

Som presenterats i arbetet är syftet med Hyllievång att locka till sig 

internationella företag och välbärgade människor. Att alla ska ha rätt till en bostad 

oavsett livssituation och socioekonomisk status är ett av Fainsteins viktigaste 

kriterier för att uppnå rättvisa. Själva syftet med Hyllievång strider mot detta. 

Utifrån vår undersökning anser vi att Hyllievång inte ens från början givits 

chansen att fullt ut bli en rättvis del av staden. Vi har således funnit en 

motsättning mellan det entreprenörmässiga agerandet där städer lockar till sig 

konsumtionsstarka grupper och den rättvisa staden, som bör prioritera stadens 

ekonomiskt svaga grupper. Vi har funnit denna motsättning på ett teoretiskt plan, 

genom att sätta Fainstein och Harveys teori mot varandra. Vi har även påvisat 

tendenser till sådana motsättningar under byggandet av Hyllievång, där de som 

inte har möjlighet att leva den konsumtionsinriktade livsstil som Hyllievång är 

utformad för exkluderas. Något som fördjupar stadens befintliga segregering. 

Faktum är att det under undersökningens gång varit i det närmsta 

fascinerande att se hur väl Malmö passar in i David Harveys teori om den 

entreprenöriella staden. Malmö har blivit risktagande, satsat på tillfälliga 

evenemang (exempelvis Americas Cup, Eurovision Song Contest, juniorhockey- 

och handbolls-VM), profilstarka köpcentrum (Emporia), arenor (Malmö Arena), 

samt genom att bygga områden som attraherar den kreativa klassen (Hyllievång, 

Västra Hamnen). Detta visar på ett relativt tydligt sätt hur Malmö stad formas i 

samma mall som andra västerländska kapitalistiska städer.  

Den nuvarande kapprustningen om att få den senaste arenan eller det 

senaste shoppingcentret är problematisk ur rättvisesynpunkt och kan leda till 

polariserade städer, precis som vi påvisat i Malmö. Det går att argumentera för att 

prisvinnande projekt som Hyllievång tar oproportionerligt mycket resurser från 

stadens övriga delar och kan därför sägas vara orättvisa. Pengar som läggs på ett 

ställe, måste i slutändan tas från någon annanstans. Att Malmö stad har varit 

exceptionellt skicklig på att skapa en post-industriell image förhindrar inte det 

faktum att utvecklingen varit orättvis för de med låg socioekonomisk status, eller 

för de som helt enkelt inte passar in i den nya stadsbilden. Det är därför viktigt att 

införa ett nytt mått på effektivitet i planeringen av städer. Där effektivitet inte 

mäts i monetära termer utan där rättvisa är det prioriterade värdet. Om detta skulle 

ske, kan den inter-urbana konkurrensen omvandlas till ett plussummespel där alla 

städer kan dra nytta av utvecklingen.  
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8 Bilaga 

Nedan följer originalversionen av Susan. S. Fainsteins kriterier. De går att finna i 

boken ”The just city” (2010:172-175).  

 

Equity: 

 

1. All new housing development should provide units for household with incomes 

below the median, either on-site or elsewhere, with the goal of providing a 

decent home and suitable living environment for everone. (One of the most 

vexing issues in relation to housing, however, is the extent to wich tenent 

selection  should limit access to people likely to be good neighbors. It is an area 

where the criteria of equity and democracy a swell as different ways of 

calculating equity are at odds with each other, and no general rule can apply. 

Another issue pitting democratic determination against both equity and diversity 

arises because crisis of housing availabilty lead to pressure for building at higher 

densities. Proposals for densification, however, tend to be met by strong 

neighborhod opposition, even though, if requirements are in place for a 

substantial amount of affordable housing, as has been the case under labour in 

London, they would enhance diversity as well as equity) 

 

2. Housing units developed to be affordable should remain in  perpetuity in he 

affordabl housing pool or be subject to one-for-one replacement. (Until recently 

U.S law required one-for-one replacement of demolished public housing, but 

this law was eliminated)   

  

3. Housholds or businesses should not be involuntaribly relocated for the purpose 

of obtaining economic development or community balance except in exceptional 

circumstances. When relocation is needed for construction of public facilities, to 

improve housing quality or to increase densities so as to accommodate 

additional population, adequate compensation requires that the dislocated be 

given sufficent means to occupy an equivalent dwelling or buisness site, 

regardless of wheater they are renters of owners and independent of the market 

value of the lost location. Reconstruction of neighborhoods should be conducted 

incrementally so that interim space is available in the vicinity for the displaced 

housholds who wish to remain in the same location.   

  

4. Economic development programs should give priority to the interests of 

employees and, where feasible, small buisnesses, wich generally are more 

locally rooted then large corporations. All the commercial development should 

provide space for public use and when possible should facilitate the livelihood 

of independent and cooperatively owned businesses.   
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5. Megaprojects should be subjected to heightened scrutiny, be required to provide 

direct benefits to low-income people in the form of employment provisions, 

public amenities, and a living wage, and, if public subsidy is involved, should 

include public participation in the profits. If at alla possible, they should be 

developed incrementally and with multiple developers.   

  

6. Fares for intracity transit (but not commuter rail) should be  kept very low. Low-

income people are disproportionately reliant on public transit. Local government 

thus has the power to affect income distribution through collecting tolls and 

taxes on automobiles and designating the proceeds for transit support. Low-

income people with no choice but to commute by car should receive rebates. 

  

7. Planners should take an active role in deliberative settings in pressing for 

egalitarian solutions and blocking ones that disproportionately benefit the 

well.off.   

 

Diversity: 
 

1. Housholds should not be required to move for the purpose of obtaining diversity, 

but neither should new communities be built that further segregation. 

  

2. Zoning should not be used for discriminatory ends but rather should foster 

inclusion. 

  

3. Boundaries between districts should be porous. 

  

4. Ample public space should be widely accessible and varied; where public spaces 

are provided by private entities, political  speech should not be prohibited 

within the property. At the same  time, groups, with clashing lifestyles should 

not have to occupy the same location.   

  

5. To the extent practical and desired by affected populations,  land uses should be 

mixed. 

  

6. Public authorites should assist groups who have historically suffered from 

discrimination in achieving access to opportunity in  housing, education, 

and employment.   

 

Democracy: 
 

1. Groups that are not able to participate directly in decision.making processes 

should be represented by advocates.   

  

2. Plans should be developed in consultation with the target population if the area 

is already developed. The existing population, however, should not be the sole 

arbiter of the future of an area, Citywide considerations must also apply.   

3. In planning for as yet uninhibited or sparsely occupied areas, there should be 

broad consultation that includes representatives of groups currently living 

outside the affected areas.   

 


