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Abstract  
This Bachelor’s thesis examines how Malmö Stad’s organization works with questions of culture 

(music, art, dance, etc.) and participation. It gives an insight into various policy documents and how 

they are displayed in three case studies regarding cultural operators in the subgenre. Through the 

theories of Mary Douglas (1966), John Clarke (2008) and Chris Shore & Susan Wright (1997, 2011) 

amongst others, the thesis highlights the effects and consequences of such policy-making. Malmö 

Stad’s misunderstanding, miscommunication or mistrust in the cultural operators leads to a more 

divided city even though Malmö Stad’s organization expresses good intentions. Also, the thesis 

touches upon the concerns regarding complexity within the organization and its subsequent effects.  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1. Inledning 
Det är en onsdagseftermiddag i december. Jag cyklar igenom porten till det rödbruna tegelhusets 

innergård och parkerar min cykel. Jag går sedan fram till en dörr som leder in till ett gammalt 

garage som idag är något helt annat, nämligen en musikoas. Väggarna är beklädda med 

musikinstrument, tyger, ljudisolering och ljus i olika former. En ihopsnickrad upphöjd plats längs 

med en av väggarna formar en scen som även den är täckt av musikinstrument i dess olika slag; 

slaginstrument, mikrofoner, effektpedaler, förstärkare, flöjter och annat krimskrams. Bredvid scenen 

finns en spartrappa som leder upp till en öppen ovandel som även den är egenhändig. Där finns en 

golvlampa, en dusch, en madrass och ett antal instrument. Men det tar inte slut där. Man kan 

genom byggda trägångar ta sig vidare till andra delar för att hämta instrument, hänga upp något 

dekorativt eller bara sätta sig där och blicka ner över musikoasen. Det känns som en häftig och 

kreativ plats. Jag sätter mig ner vid min gitarrförstärkare och kopplar in gitarren. Innan jag hinner 

dra av ett ackord hör jag ljud från rummet bredvid. Är det livemusik som spelas? Jag kikar in i ett 

större rum som påminner om en slags klubb-, teater- eller konsertlokal, men än så länge utan några 

sittplatser. Längst in i rummet finns en scen med flertalet dynamiska nivåer, ihopbyggd på egen 

hand. Scenen är just nu fylld med instrument, (trummor, orgel, orkesterpuka, xylofon, violin, 

akustiska gitarrer, m.m) dekoration (på väggarna hänger trumskinn, orgelpipor, en gonggong och 

mörkgröna tyger) och 15 musiker. Just det! Det är projektet Instead of Gospel som har ett genrep 

inför deras två utsålda spelningar till helgen. Spelningarna blir ett avslut för kulturverksamheten 

Klaffbron vars rivningskontrakt snart går ut. Det blir också ett firande av de 10 åren Klaffbron har 

funnits, samt lagom i tid för 2018 års julfirande. Innan jag stänger dörren efter mig för att återgå 

till mitt musikskapande kastar jag en sista blick på scenen och skymtar Tore i en bekväm ställning 

på en stol längst till vänster, inräknandes. Sedan river de av. 
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1.1 Problempresentation 
Sedan jag var liten har jag intresserat mig för och spelat musik. Jag är född och uppväxt i Malmö 

och har varit verksam musiker i flera band under årens lopp. Jag har också haft replokal på flertalet 

olika platser i Malmö varav två har varit på Kajplats 305 och senast på Klaffbron. När jag och mitt 

band repade på Kajplats 305 för ett antal år sedan fick vi redan då reda på att det var dags för oss att 

flytta ut pga att verksamheten skulle stängas ner och att huset eventuellt skulle rivas. Vi var snabbt 

ute och letade efter en annan lokal. Det visade sig att Kajplats 305 skulle få vara kvar ett tag till 

men vi hade redan hittat en ny replokal borta på Norra Grängesbergsgatan, Sofielund. Efter att ha 

tillbringat ett år där kände vi att det inte fungerade, vi hade inget bra samarbete med dem vi delade 

replokal med och det kändes inte tryggt och stabilt att stanna där. Genom ett par musikervänner 

hittade vi Klaffbron, som redan var bekant eftersom vi hade varit på konserter och klubbkvällar där. 

Det visade sig att ett gäng på 10-13 personer delade en replokal och efter ett givande möte med dem 

fick vi flytta in. När vi flyttade in fick vi meddelat för oss att Klaffbron endast skulle få finnas kvar 

i ett år på grund av ett rivningskontrakt som tog slut. Vi valde trots det att flytta in: det var den 

billigaste hyran vi hittills haft, trevliga och tillmötesgående personer i huset, samt en fantastisk oas 

att få befinna sig i under den kreativa processen.  

 Efter att spenderat tid i replokaler runt om i stadens olika hörn slog det mig att Klaffbron 

och Kajplats 305 är två speciella platser. Andra replokaler jag tillbringat tid i (på Värnhem, 

Sofielund, Limhamn och Heleneholm) har inte alls varit i närheten, verksamhetsmässigt. Kajplats 

305 huserar som mest ca. 50 musikgrupper medan Klaffbron är en kreativ verkstad, en säregen 

sådan då det är byggt på egen hand från i princip ingenting. När jag fick reda på att båda 

verksamheterna inte bara skulle flyttas utan läggas ner, blev jag konfunderad. Två verksamheter 

som, inte bara enligt mig utan även andra aktörer i staden, betytt mycket för Malmös kulturliv. Vad 

som slog mig var att båda verksamheterna ligger i samma område, dvs Varvsstaden/

Universitetsholmen, och att det kanske finns ett samband mellan utvecklingen av området och 

verksamheternas flytt. Området ligger idag i ett väldigt bra läge (till skillnad från när 

verksamheterna flyttade dit då det var mer eller mindre öde), nära till tågstationen, i ett växande 

universitetsområde, nära Malmö Live (stadens konserthus), i närheten av gamla stadskärnan och 

precis vid havet. Det är med andra ord inte allt för märkligt att Malmö Stad väljer att inte 

inkorporera musikverksamheterna i den nya stadsplanen. Liknande mönster kan vi se i andra städer 

och kulturaktörer får oftast husera i stadens industriområden eller utkanter. Men att Malmö Stad inte 

heller har hjälpt verksamheterna med att hitta en ersättningslokal eller en annan lösning kan man 

ställa sig mer frågande till. Redan under min vistelse på Klaffbron hörde jag att dialogen med 
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Malmö Stad hade varit undermålig och det väckte tankar angående kommunikationen mellan 

Malmö Stad och kulturaktörerna. Det är genom dessa tankar och denna problematik som jag sedan 

formar mina formuleringar kring mitt syfte och frågeställning.  

1.2 Syfte & frågeställning 
Mitt syfte är att ta reda på hur Malmö Stad jobbar med kultur och kulturaktörer i staden. För att 

sätta mig in i det behöver jag först förstå vad kultur innebär för Malmö Stad, vilken sorts kultur 

Malmö Stad vill främja och vilken kultur som hamnar utanför ramarna. Studien behandlar även hur 

deras formuleringarna kring kultur tas i uttryck i stadens policy-dokument och undersöker sedan tre 

fallstudier (Klaffbron, Kajplats 305 och Plan B) för att synliggöra ifall Malmö Stads aktiva arbete 

med kultur speglar policy-formuleringarna. I Malmö Stads aktiva arbete ingår den kommunikation 

och dialog som sker med kulturaktörerna. Studien kommer även resonera kring kulturaktörernas 

tankar och känslor angående de efterföljande konsekvenserna av ett sådant arbete. Jag vill även 

åskådliggöra kulturaktörernas problematiska relation till byråkratin. Kortfattat vill jag genom ett 

antropologiskt perspektiv synliggöra och förklara kulturaktörernas känslor kring dålig 

kommunikation, dialog och missförstånd, trots att Malmö Stad och policyn vill motverka det. 

Att uppnå syftet ovan kan ske med stöd av följande huvudfrågeställningar: 

• Vad är bidragande orsaker till brist på kommunikation mellan kulturaktörer och Malmö Stad? 

• Hur speglas Malmö Stads policys i praktiken runt deras arbete kring kultur? 

• Vilka kulturaktörer hamnar utanför ramarna för Malmö Stads kulturpolicy? 

1.3 Forskningsöversikt 
Inför min studie sökte jag på diverse sökord för att få upp liknande forskning. Många av resultaten 

representerade tvärvetenskapliga studier som inte helt förhåller sig till socialantropologi. Jag har 

valt att inkludera en bok, Cities For People, Not For Profit (2012) där en urban critical theory 

presenteras. Den innehåller teorietiker inom kulturgeografi, urban teori och samhällsplanering och 

är relevant att ha med i teorikapitlet. Utöver den har jag valt att inte inkorporera mer 

tvärvetenskapliga studier utan försökt att hålla mig inom socialantropologins ramar. En av 

publikationerna jag avfärdat är boken Contradictions of neoliberal planning (2012). I bokens andra 

kapitel ”Normalising Neoliberal Planning: The Case of Malmö, Sweden” skriver Guy Baeten om 

hur en neoliberal stadsplanering blivit normaliserad genom bl.a. ”Hyllie-projektet”. Detta är 
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självklart en studie som relaterar till min i viss mån men eftersom den fokuserar på stadsplanering, 

arkitektur, socio-ekonomisk problematik och demografi har jag valt att inte använda mig av den i 

min diskussion. Den är inte socialantropologisk och hade även tagit för stor plats i omfattningen av 

en kandidatuppsats. Därav nämner jag den istället här under rubriken ”forskningsöversikt” för att 

uppmärksamma att andra studier om Malmö och en neoliberal stadsplanering har gjorts. 

1.4 Disposition 
Uppsatsens disposition är upplagd på följande sätt. Först behandlas olika teorier i ett teorikapitel 

som är indelat i fyra delkapitel som tar upp varje teorifält; neoliberalism, critical urban theory, 

policy och anomalier. Sedan beskrivs metoden för uppsatsen och två förhållningssätt till 

insamlingsarbetet samt etiska överväganden. Efter det presenteras ett bakgrundskapitel som 

beskriver de tre aktuella kulturverksamheterna. Kapitlet som följer beskriver Malmö Stads 

policydokument mer ingående och har även ett delkapitel som behandlar och analyserar språkbruket 

i dokumenten. Sedan presenteras ett större kapitel som analyserar och diskuterar Malmö Stad och 

kulturaktörernas kommunikation, förhållande till varandra och situationen de befinner sig i. Efter 

det avslutas uppsatsen med en sammanfattning och slutdiskussion kring resultatet. 
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2. Teori 
2.1 Neoliberalism 
För att sätta min studie i en bredare kontext och skapa en förståelse för aktörers beslut och agerande 

har jag valt att använda mig av teorier om neoliberalism  som ett övergripande ramverk. Det finns 1

en uppsjö av skribenter inom ämnet och därför har jag avgränsat mig till främst tre teoretiker och 

deras diskussion kring neoliberalism; David Harvey (2007), Aihwa Ong (2006) och John Clarke 

(2008). Harvey och Ong representerar två motsatta ståndpunkter inom neoliberala teorier. Harvey 

diskuterar utifrån en Marxistisk ingång medan Ong erbjuder en neoliberal analys ur Gilles 

Deleuze and Félix Guattaris assemblage-teori. Clarke försöker binda ihop dem och står för en 

balans och lyfter fram det bästa av två världar, vilket fungerar bättre för min studie.  

Neoliberalism är ett svårdefinierbart begrepp och många skribenter försöker komma fram till en 

essens kring vad begreppet innebär. Enligt Harveys (2007) definition kan neoliberalism ses som en 

teori för politisk ekonomi som ideologiskt driver fram sätt att tänka och agera, främst inom 

politiken och ekonomin. De olika huvuddrag som definierar en neoliberal ideologi är bl.a en fri 

marknad och fri handel världen över, privatisering av offentliga institutioner samt individuell frihet. 

Han hävdar att neoliberalism som ideologi och ekonomisk kraft någonstans under Ronald Reagan 

(USA) och Margaret Thatcher (Storbritannien) i början av 80-talet etablerades som något utbrett 

och globalt (2007, 29-32). Harvey kritiserar den odiskutabla självklarhet som präglat de senaste 

decennierna vad det gäller privatisering, individuell frihet och fri marknad. Enligt Harvey ser vi 

neoliberalismens utbredning i före detta Sovjetstater, i stornationer som USA och Storbritannien, i 

Sydamerika och Asien men även i f.d. välfärdsstater som Sverige och Nya Zeeland (2007, 23, 27-8). 

Harvey ringar in neoliberalism i hela världen och synliggör dess globala utbredning och visar sedan 

neoliberalismens negativa konsekvenser som t.ex. ekonomiska kriser och större klasskillnader inom 

samhällen. Kortfattat beskriver Harvey, med en bakgrund i Marxistiska teorier kring klass och 

kapital , neoliberalism som en ideologisk och politisk-ekonomisk teori framställd av ekonomer, 2

historiker och filosofer för att skapa kapitalackumulation (ett vinstdrivande syfte) genom bl.a 

privatiserande, en fri och öppen marknad/handel och individuell frihet; dvs. att ansvar flyttas över 

från staten till individen. 

 Det finns flertalet termer för att beskriva neoliberalism; nyliberalism, avancerad liberalism, etc. Jag har valt att 1

använda mig av neoliberalism eftersom skribenterna jag nämner använder sig av det.

 Se. Harvey, D. The Urbanization of Capital (1985).2
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Ong (2006) menar att neoliberalism bör ses mer nyanserat och håller inte med Harvey på alla 

punkter. Ong vill inte beskriva neoliberalism som en hegemonisk kraft som ”agerar” likadant 

världen över. Neoliberalism beskrivs oftast som en kraft, en tsunami, eller en maskin medan Ong 

hellre ser neoliberalism som kontext-bundet i olika kluster av sociala miljöer än som ett del av ett 

globalt världsstyre. Därför presenterar hon sin analys genom Gilles Deleuze and Félix Guattaris 

assemblage-teori (2006, 3). En sådan teori skapar inga förutbestämda resultat utan förser teoretikern 

med reflexivitet genom att se samband och trådar av nätverk. Ong skriver att neoliberalism inte bör 

ses som en universell apparat utan snarare som en förflyttande och förändrande styrningsteknik som 

interagerar med diverse kontext-bundna situationer och händelser. Hon sammanfattar det på 

följande sätt.  

[A]ssemblage highlights the situated interplay of motion and contingency, of technology and ethics, 
of opportunity and risk. The space of assemblage is the space of neoliberal intervention as well as 

its resolution of problems of governing and living (2006, 5).  

John Clarke (2008) redogör för de olika teoretiska perspektiven kring neoliberalism för att både 

nyansera och problematisera analysen. Han visar på för- och nackdelar mellan de olika synsätten 

och kommer fram till att neoliberalism ständigt använder sig av artikulering av olika slag inom 

politiken för att förvandla policys, principer och diskurser till nya assemblage och konstellationer. I 

styrningsprocesser och maktutövande är detta vad Clarke finner centralt (2008, 138-9). Han 

problematiserar Harvey när han förklarar att neoliberalism inte har en tydlig essens men försöker 

trots det att definiera en form av kärnpunkt, eller snarare presentera vad som är karaktäristiskt för 

neoliberalism. Han kommer fram till att en kombination av the logic of market rationality, a 

conception of personhood, a calculation framework of efficiency och a view of authority as a 

fundamental political and social bond tillsammans formar karaktärsdragen för en neoliberal diskurs 

(2008, 141). Det sistnämnda speglar hur auktoritet blir en central del av neoliberalism på många 

grunder. Clarke menar att det finns många olika former av auktoritet som ofta sammanvävs med 

varandra och anger några exempel: familjens auktoritet, marknadens auktoritet och även 

konsumentens auktoritet. Detta är ett intressant perspektiv för min studie, då New Public 

Management är en marknadslogik som används i offentliga verksamheter, t.ex. inom Malmö Stad, 

där effektivitet är en viktig del av resultatmätningen och på så sätt blir en auktoritet som Malmö 

Stads anställda förhåller sig till. Jag kommer senare i uppsatsen att utveckla mitt resonemang kring 

detta med hjälp av materialet från intervjuerna. 
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Jag använder mig alltså av neoliberalism för att skapa ett teoretiskt ramverk för min studie. Det ger 

mig en förståelse för hur olika aktörer i Malmö Stad verkar och hur den globala politiken, dvs 

makroperspektivet, påverkar de lokala processerna och förändringar som sker.  

2.2 Urban critical theory 
I Cities for People - Not For Profit (2012) har en mängd skribenter utgångspunkt i urban critical 

theory. Begreppet granskar kritiskt den urbana förändring som skett i samhällen runt om i världen, 

hur det urbana rummet tar form och utvecklas samt vilka som påverkas av den på olika sätt, med 

betoning på den nyliberala riktning som färgar beslut, planeringsprocesser och utformningen av 

staden. Genom begrepp som gentrifiering, the right to the city, displacement och the metropolitan 

mainstream belyser skribenterna problematiska aspekter av den ständigt transformerande staden. 

In short, critical urban theory involves the critique of ideology (including social-scientific 
ideologies) and the critique of power, inequality, injustice, and exploitation, at once within and 
among cities. (2012, 11) 

Peter Marcuse (2012, 28-9) förklarar att en av huvuduppgifterna inom critical urban theory är att 

undersöka styrkor och svagheter med existerande politiska system och belysa vilka faktorer som 

spelar in för att förstå hur maktfördelningen i en stad ser ut och vilka människor som har rätt till 

staden (the right to the city). Enligt Marcus har minoriteter och subkulturer länge försökt kämpa 

emot modernisering och transformering för att förhindra att antingen bli kommersialiserade eller 

förflyttade. Oftast handlar det om hur minoriteter eller subkulturer av olika slag på senare år har fått 

allt svårare att stå på sig och behålla platserna i staden som de är verksamma i. Enligt Marcuse är en 

av anledningarna neoliberalismens utveckling och utbredning: ”metropolitan centers became 

privileged spaces for the new urban elites that had formed under the neoliberal development 

model.” (2012, 53).  

 Områdena Varvsstaden och Universitetsholmen påminner om ett sådant metropolitan center. 

År 2015 öppnades 1,3 miljarders-bygget Malmö Live, en konsert och kongresshall sammanbyggt 

med en av nordens största hotellkedjor Clarion, nära Malmö Centralstation och Malmö Universitet. 

Området lockar både studenter, pendlare, turister och internationella tjänstemän. I Varvsstaden ska 

det gamla industriområdet rivas och ett nytt bostadsområde byggas. Med vikt på hållbarhet och 

grönska ska Varvsstaden knyta ihop två stadsdelar - Västra Hamnen och Gamla Staden, vilket för 
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tankarna till High Line  på Manhattan i New York. Enligt Marcuse finns det en global modell för 3

arkitektur, kultur och livstil som blivit generaliserad världen över och därav skapat en så kallad 

metropolitan mainstream som endast talar till och gynnar en viss del av befolkningen i staden 

(2012, 54). 

 

Jag använder critical urban theory för att skapa en förståelse för hur den politiska förändringen 

påverkat områdena jag undersöker i mina fallstudier, samt för att kritiskt granska styrkor och 

svagheter i stadens utveckling och policy-skapandet. Jag är intresserad av hur kampen om rätten till 

staden (the right to the city) sker genom policy-förfarandet ute i verklighetens Malmö.  

2.3 Policy, kontroll och makt  
 
If one cannot identify an actual cause, an individual or an institution that is responsible for a policy 
reform, how is effective resistance possible? (Wright, 2011, 10) 

Vad innebär en policy och hur tar den sig i uttryck? Cris Shore & Susan Wright (1997) beskriver en 

policy som mångdimensionell, dvs, den tar form i flera olika skepnader. En policy kan innebära 

skrivna dokument, regler och förhållningssätt samt ramar för beslutsfattande. Den kan även 

uttryckas mer implicit och vara en del av en institutions axiomatiska mekanism, eller tvärtom ta 

form i ett direkt möte mellan aktörer och ”street-level bureaucrats” (1997, 5). Trots att policy tar 

olika former kan man trots det finna mönster och samband i en process där diverse led avlöser 

varannat. I Policy Worlds (2011) använder Shore & Wright sig av Michael Lipsky (2011, 8) för att 

beskriva en policy-process ur ett auktoritärt perspektiv (dvs uppifrån ner, i en hierarkisk modell) på 

följande sätt.  

Formulering av policy (genom text eller visions-protokoll) —> lagstiftning —> förs sedan ner till 

diverse lokala kontor från en högre övergripande maktposition —> ger sig tillslut i uttryck i mötet 

mellan ”street level bureaucrats” och människor på marknivå 

Enligt Lipsky modell formulerar politiker en policy och skriver ner den, varefter den via lagstiftning 

implementeras i stadgar hos lokala kontor/förvaltningar/nämnder som sedan ”skickar ut” 

 High Line är en gammal upphöjd järnväg som gjorts om till ett gångstråk med grönska och har blivit en stor 3

turistattraktion. Se. https://www.thehighline.org/
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byråkraterna som kommer i kontakt med samhällets aktörer och människorna i vardagslivet. Shore 

& Wright använder Lipskys modell som kontrast till ett antropologiskt synsätt på policy. Enligt 

Shore & Wright är antropologer snarare ute efter hur vanligt folk (natives, sub cultures, etc) 

reagerar utefter policys (dvs, nerifrån upp).  

 De riktar sig till Marcel Mauss (1954) och hans begrepp total social phenomena eftersom 

policys har ekonomiska, juridiska, kulturella och moraliska innebörder och kan framhäva nya 

kontakter mellan individer, grupper och objekt i samhället (1997, 7). De beskriver även att det finns 

en problematik i att policys oftast får en universell aura och att den känns självklar och obestridlig. 

Det handlar i många fall om språkbruket och användandet av en sammansättning ord och begrepp 

som tillsammans blir positiva och legitima. Shore & Wright ger exempel på ord och koncept som 

”nation”, ”family”, ”market”, ”freedom”, ”democracy” och hur de använts i en neoliberal diskurs av 

politiker och policy-skapare (1997, 18-21). Policyns innebörd kan på så sätt ”gömma” sig bakom 

dessa orden och därför kännas självklar.  

 I min studie använder Malmö Stad sig av ord som ”attraktiv” och ”hållbar” för att beskriva 

vart staden är på väg. Vad som är attraktivt och hållbart beskrivs inte men det är generellt två 

positivt laddade begrepp som beskriver urban utveckling. Här blir det en fråga om makt och 

styrningstekniker från makthavarnas sida som försvårar möjligheten till motstånd från aktörer inom 

samhället. Hindret för motstånd handlar också om svårigheten att definiera vem som står bakom 

policys. Oftast är den skapad av makthavare men den förblir trots det anonymiserad och det blir 

krångligt att motverka den eftersom det inte finns någon individ att skylla på. Därför blir policy 

svårförståelig och svårgripbar i många avseenden. Jag kommer att synliggöra hur Malmö Stad 

använder sig av policys i sitt arbete med kultur och delaktighet i staden och hur tre kulturaktörers 

känslor och tankar kring det arbetet kommer till uttryck.  

2.4 Anomalier 

En teoretisk ingång som också är betydande för min uppsats är Mary Douglas (2001 [1966]) och 

hennes diskussion om anomali. I en värld av systematik och ordnande finner vi tvetydigheter 

(ambiguity) och anomali (anomaly). Vissa saker och ting befinner sig utanför klassifikationens 

gränser och ses som avvikande och opassande. Douglas beskriver ett antal sätt för individer att 

hantera dessa avvikelser, eller anomalier som hon kallar det. Genom att bl.a. styra de fysiskt kan 

man avlägsna anomalin men även genom att göra en omtolkning av kategorin kan man avlägsna 

känslan av obehag och besvärlighet (2001 [1966], 38-41). Närbesläktat med Douglas anomalier 

hittar vi Victor Turners begrepp liminality (1994 [1987]). Han beskriver tre faser i övergångsriten 
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(the rites of passage) med främst fokus på den mittersta, dvs liminala fasen. Det är under den här 

fasen objektet/subjektet blir osynlig ur ett strukturellt perspektiv (1994 [1987], 5-8). Flera av 

verksamheterna i mina fallstudier kan kategoriseras som anomalier av olika slag och jag kommer 

även att hänvisa till den liminala fasen längre fram.  
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3. Metod 

Min metod är inte ett klassiskt antropologiskt fältarbete, i den bemärkelsen att man är ute i fält och 

gör en deltagande observation, utan handlar istället främst om två insamlingsmetoder: intervjuer 

och policy-dokument. Nedan redogör jag för hur jag har gått tillväga och diskuterar även begreppen 

multi-sited och reflexivitet som varit två viktiga förhållningssätt under mitt insamlande.  

3.1 Val av metod och genomförande 

Intervjuer  

Intervjuerna är semi-strukturerade  och interaktiva. Jag försökte inta en roll där jag lyhört lyssnade, 4

ställde följdfrågor, utvecklade resonemang och bollade diskussioner mellan mig och mina 

informanter. Några av mina frågor var mer öppna medan andra var mer ledande. Det var hjälpsamt 

att ha ett upplägg med några frågor förberedda, speciellt som en möjlighet att tillgå, ifall en 

diskussion eller ett samtalsämne dog ut och tystnad uppstod. Enligt Charlotte Aull Davies kan den 

här typen av öppen inställning till en interaktiv intervju vara en strategi för att få informanten att 

känna sig bekväm och därav dela med sig mer av sig själv (1999, 101). Trots en öppen inställning är 

det viktigt som intervjuare att bibehålla en relativt neutral position. Davies skriver  ”[T]he task of 

the interviewer is to direct these revelations to topics of interest and to avoid unduly influencing 

their narrative.” (1999, 96) vilket jag ständigt förhöll mig till. Intervjuerna varade mellan 26-80 

minuter, i genomsnitt 52 minuter.  

 Informanterna är indelade i två områdesgrupper: Malmö Stads organisation och 

kulturaktörer. På grund av tidsbrist och mitt mångsidiga fält har jag inte gjort några deltagande 

observationer utan fick istället förlita mig på att mina informanter ville bli intervjuade. Genom 

telefonsamtal och mail-kontakt försökte jag få tag på representanter inom Malmö Stad. Processen 

var inte helt felfri och jag stötte på en del svårigheter, speciellt på Stadsbyggnadskontoret där jag 

blev hänvisad vidare, vidare och åter vidare till andra anställda: ”kan någon svara på antropologens 

frågor?”. Efter mycket om och men fick jag tillslut ett relativt bra utbud informanter som ville ställa 

upp på intervjuer. Från Malmö Stads organisation intervjuade jag följande:  

• Frida Trollmyr (politiker), ordförande i Kulturnämnden  

• Magnus Mertz (utvecklingsstrateg), anställd på Fritidsförvaltningen 

 Se Charlotte Aull Davies (1999, 95) för en närmare beskrivning av semi-strukturerade intervjuer.4

15



• Ted Gustavsson (projektsamordnare), anställd på Stadsbyggnadskontoret  
(namn, yrkesroll, arbetsplats) 

När det gällde kulturaktörerna hade jag redan en etablerad kontakt med alla tre. Jag visste dock inte 

om de skulle vara mottagliga eller ha tid för en intervju. Jag kontaktade informanterna genom sms, 

telefonsamtal och Facebook-messenger. Jag lyckades få intervjuer med samtliga: 

• Max Schumacher (fritidsassistent), anställd på Arena 305 och (dåvarande) Kajplats 305 

• Tore Johansson (musiker, producent), dåvarande Klaffbron  

• Carlo Emme (bokare, entreprenör), Plan B  
(namn, yrkesroll, arbetsplats) 

Policy-dokument  

En annan insamlingsmetod jag använt mig av är informationen från Malmö Stads olika policy-

dokument. De går att hämta via deras officiella hemsida. Jag har tittat i en uppsjö dokument och 

handlingar men främst fokuserat på en handfull som kändes relevanta för min uppsats. Följande 

dokument har inkluderats: 

 
Malmö Stads senaste versioner av: 

• Översiktsplan 

• Utvecklingsplan (för Varvsstaden) 

• Detaljplan (för Varvsstaden) 

• Kulturstrategi  

• Kulturnämndens budget 

3.2 Materialbearbetning 

Efter att ha gjort intervjuerna satte jag mig ner och transkriberade dem. Det var ett tidskrävande 

arbete och resulterade i att jag transkriberade tre intervjuer i sin helhet och selektiva delar ur de 

resterande tre. När det var färdigt gick jag igenom det transkriberade materialet för att markera allt 

jag fann relevant för min uppsats i grönt. Sedan gjordes ett ytterligare urval där det mest 

betydelsefulla för en bra helhet valdes ut för att bygga uppsatsens struktur.  
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3.3 Fältet och antropologen  
Multi-Sited 
Med kopplingar mellan institutioner, förvaltningar och olika kulturverksamheter som är verksamma 

på olika platser i staden skapades fältet. Informationen samlades in genom intervjuer och internet 

(översiktsplaner, utvecklingsplaner, strategier, budget, m.m.) för att bl.a. följa rivningsprocesser och 

kulturverksamheternas tidslinje, dvs händelseförloppet från uppkomst till flytt. Ett sätt att definiera  

det fältet är att använda sig av George E. Marcus (1995) begrepp multi-sited fieldwork. Marcus 

beskriver hur ett multi-sited fieldwork är uppbyggt runt kopplingar, trådar och samband som 

etnografen lyckas sammanställa och förmedla till en fysisk eller lyrisk värld (1995, 105). Trots att 

fältet varit spretigt har jag försökt att ringa in det på ett begripligt sätt. Genom att sätta ett 

huvudfokus på området Varvsstaden/Universitetsholmen där två av tre kulturverksamheter är/var 

aktiva kan jag på så sätt rama in fältet bättre. Malmö Stad blir en aktör som inte är bunden till en 

specifik plats utan verksam i hela staden och arbetar genom policys av olika slag (de jobbar dock 

också inom specifika platser och arbetsområden). Under intervjuerna med Malmö Stads 

representanter målas en bild upp av hur organisationen arbetar och då introduceras även den sfären. 

Trots det har jag som sagt främst fokuserat på processer som inkluderar kulturaktörerna och Malmö 

Stads kommunikation, direkt eller indirekt.  

Reflexivitet och etiska överväganden  

Reflexivitet är en viktig del av det etnografiska arbetet. Att vara medveten om antropologens roll 

och påverkan på sina informanter och sitt material är utav stor vikt. Davies (1999) beskriver att 

antropologen kan komma att påverka och färga av sig i intervjuer och under analysen av arbetet. 

Det är därför viktigt att belysa den etiska problematik som infinner sig i vissa situationer. 

Antropologen gör en tolkning av informanternas värld och använder sedan det i en analys och 

diskussion. Davies lyfter även att antropologen sållar genom det insamlade materialet, vilket också 

lämnar ute vissa formuleringar och perspektiv. Det är viktigt att vara medveten om sina 

begränsningar och den maktposition som antropologen besitter i en tolkande situation. Reflexivitet 

handlar också om hur mycket av arbetet som speglar antropologen själv, vilket också är en aspekt 

att vara medveten om (1999, 7-8, 14-5). Vissa aspekter av reflexivitet är svåra att komma ifrån men 

en ökad medvetenhet kan gynna antropologens arbete i slutändan. Det krävs dock att balansera ut 

själv-reflexivitet så att det inte tar över arbetet och istället handlar om antropologen mer än det 

antropologen studerat (1999, 16). 
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 Jag är medveten om att min tidigare inblandning i både Kajplats 305, Klaffbron och Plan B 

kan ha kommit att påverkat den djupgående kvalitet som intervjuerna bjöd på, men endast på ett 

positivt sätt då jag fick mycket information, känslor och tankar från mina informanter. De visste att 

jag var musiker och hade varit verksam i deras verksamhet och att det fanns en förståelse från min 

sida angående deras sits. Ett etiskt övervägande jag stod inför var varesig jag skulle namnge 

verksamheterna och personerna jag intervjuat. Eftersom jag på förhand inte visste ifall samtliga 

ville stå för sin arbetsroll eller sitt verkliga namn hade jag lite idéer på andra upplägg där jag hade 

fått använda mig av anonymiserande. Jag frågade samtliga, under intervjuerna, ifall de ville bli 

anonymiserade men det visade sig att de inte hade några problem att ställa upp med deras verkliga 

uppgifter. Enligt Davies är det antropologens ansvar att i linje med den etiska koden informera  

informanterna kring samtycke. (1999, 46-7). 
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4. Bakgrund 
4.1 Kajplats 305  
År 1994 på invigningsdagen stod Max Schumacher i röd t-shirt med bokstäverna KAJPLATS 305 

på bröstet. Malmö Stad hade bestämt sig för att samla musik och kultur under samma tak och tre 

verksamheter flyttade in i ett tegelhus nere vid kajen mittemot Varvsstaden. Det var SUCK (Staden 

Ungdoms City Klubb), Stadt Hamburg (en klubb/konsertlokal som drevs av föreningen 3345) och 

Lorensborgs Fritidsgård. Max arbetade som fritidsledare (idag fritidsassistent) för det sistnämnda 

och blev nu en del av det nystartade Kajplats 305. Tanken var att 3345 skulle fortsätta att driva mer 

etablerade konserter som de hade gjort borta på Stadt Hamburg (The Cult, The Cardigans, Sonic 

Youth, etc.) medan Lorensborgs Fritidsgård skulle fortsätta främja mötet mellan ungdomar och även 

utveckla musikverksamheter som studios och replokaler. Det skulle även finnas möjlighet för andra 

verksamheter inom kulturområdet att hyra in sig hos Kajplats 305:s lokaler, t.ex. BUFF (Barn och 

Ungdoms Film Festivalen). Alla verksamheter hade dessutom egna kontor, men det fanns en större 

arrangemangs/möteslokal vid namn Kajplats Arena för att ge möjlighet att synliggöra sin 

verksamhet vid behov. Max beskriver det som ett vibrant kulturkvarter. 

[…] [M]an gjorde liksom samarrangemang å, ja. Så det var egentligen där i början det var ett 
jättestort kulturkvarter asså som blev jäkligt lyckat. Då satsar, utvecklar, man då det med replokaler 
som Kajplats 305 mest var känt för då, att där då var 25 st replokaler. 

Replokals-verksamheten drivs i början av den fristående föreningen Dundret men det var ingen 

åldersgräns och nästa enbart vuxna människor (över 25 år) som repade där under de första åren. 

Några år senare, runt milleniumskiftet, drog sig Dundret tillbaka och de kommunalt anställda 

inklusive Max tog över verksamheten och satte en åldersgräns för att främst rikta sitt fokus mot 

ungdomar. 

[…] Då tyckte min chef och vi sa att liksom det här, det måste ju vara för ungdomar. Vi måste på 
något sätt begränsa detta här. Så gjordes och då kom man fram till att.. då tittade man ’ja, okej, vad 
gäller för Malmö Stad? När räknas man som vuxen?’ Det är faktiskt inte 18 år som man rent då 
tekniskt blir myndig utan Malmö Stad hade.. asså jag tror det var upp till 25 (år) […] räknas man 
eller då går Malmö Stad med på att subventionera hyror och sånt. För då räknas man nånstans som 
ungdom fast man är vuxen i många ögon. 

 

Under dessa åren blir Kajplats en, vad Max vill kalla, mindre institution, känd runt om i hela landet. 

Det var en välfungerande replokals-verksamhet men även ett konsertställe där kända band och 
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artister spelat genom åren; Robyn, The Cardigans och Timbuktu för att nämna några av dem. Men 

trots en välutvecklande verksamhet under milleniumskiftet förändras situationen för Kajplats 305 

när Malmö Högskola (Malmö Universitet sedan år 2018) byggs och expanderas i rask takt. Området 

var inte utbyggt i den grad det är idag och högskolan behövde lokaler för sin kårverksamhet 

förklarar Max för mig, som till en början var positivt inställd till att dela konsertlokalen (fd. 

Kajplats Arena). Men det blev inte som han hade tänkt sig. 

[…] Till sist så märkte vi liksom att att det var jättesvårt. För de hade ju en helt annan… De 
serverade ju alkohol och blabb blabb och det gick ju.. det var ju tvärtom hur vi jobbade. Vi jobbade 
ju med ungdomsverksamhet och det var ju en av Malmö Stads grundpelare. Asså: bra verksamhet 
men utan droger. Så vi märkte rätt snabbt att de behövde mer plats och de behövde plats oftare. Så då 
sa kommunen att ”på sikt så kommer här, asså detta kommer att bli högskolans lokaler så vi måste se 
efter nya lokaler till er.”. Så det är så vi hamnade här, i det huset där vi sitter nu (Arena 305). 

Kajplats 305 fick till slut, år 2005 närmare bestämt, lämna över den större konsertlokalen och 

diverse möteslokaler till Malmö Högskolas kårverksamhet (och flytta dem till Arena 305 ) men har 5

fortsatt med de 25 replokalerna som är stationerade i tegelhuset. Under de senaste åren har Kajplats 

305 stått på ett rivningskontrakt och i början av 2017 beslutar Malmö Stad att stänga ner 

verksamheten på grund av renoveringsbehov. Det sägs inte vara lönsamt att spendera pengar på en 

renovering eftersom det är ett rivningskontrakt. Innan uppsägningen beslutas det att Kajplats får 

vara kvar två år till, men under sommaren 2019 meddelas ett nytt beslut: Kajplats 305 måste lämna 

till årsskiftet. 

L: Det är helt bestämt denna gången?  

M: Det är helt bestämt ja. […] För att det ska ska rivas men i ärlighetens namn - ingen vet som sagt 
när. Men det är också så att Kajplats är i behov av en upprustning när det gäller larm.. alltså allting 
är fungerande men det är så här att antingen skulle man satsat på det eller så var det absolut rätt tid 
nu att göra det […] och nu har de också sagt att det kommer, asså det ska försvinna. Man vet bara 
inte när man sätter grävskopan i marken. 

 Arena 305 är en öppen fritidsverksamhet för dans, musik och kultur. Den riktar sig till ungdomar mellan 15-25 år och 5

ligger på Lönngatan 30 (Sofielund) i Malmö.
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4.2 Klaffbron 
År 1994 blir Tore Johanssons en av musikproducenterna på Tambourine Studios i Malmö (startat 

1991 av medlemmarna i bandet Eggstone). Tore spelar in och producerar under ett antal år akter 

som The Cardigans, Tom Jones och det brittiska rockbandet Franz Ferdinand m.fl. Efter ett antal år i 

Malmö flyttar Tore utomlands i ett par år för att bo i England och Danmark. Runt år 2008 flyttar 

han tillbaka till Malmö och letar efter en lokal att ha sin musikverksamhet i. Ett par bekanta till 

honom nämner att det finns en trevlig restaurang med en tillhörande uteservering nere vid det gamla 

Kockums-området (dvs Varvsstaden): Restaurang Amore. Tore tar eventuellt över kontraktet som 

redan då var ett rivningskontrakt.  

Kockums industriverksamheter hade länge varit Varvsstadens kärna och identitet men efter det att 

avvecklingen av industrierna skett under 1980-talet blir stadsdelen öde. Tore beskriver att en person 

några år efter avvecklingen hyrde tomten för en billig peng, samlade skrot och snickrade i sin 

verkstad. Ett antal år senare tar Hans Palm över och en event-firma flyttar in och snart bedrivs det 

även en typ av kulturarbetsförmedling med utbildningar och liknande för musiker. Restaurangen 

Amore flyttar sedan in och år 2008 är det Tore som är den nya hyresgästen. 

Det var så här att.. när det hade gått fyra år. Jag tog över kontraktet som var ett sorts rivningskontrakt 
då. När jag hade suttit där i fyra år så kom de till mig och så sa de att ”antingen så sparkar vi ut dig 
nu eller så skriver vi ett nytt rivningskontrakt, vi börjar om så att säga. För om du sitter kvar här i 
mer än fyra år så kommer du få besittningsrätt.” 

Tore skriver på och sitter i vad som kallades för Klaffbron (huset ligger intill en faktisk klaffbro) i 

folkmun i ungefär tio år. Under åren används lokalerna för oberoende teatergruppers framträdande, 

studentfester, möten & paneldiskussioner, replokaler, inspelningsstudios, klubbkvällar, konserter 

och annat. Det blir en kreativ mötesplats som får ett erkänt rykte, i alla fall kreatörer emellan. Ett år 

under Malmöfestivalen har flera stora akter sina efterfester på Klaffbron. Både medlemmar ur The 

Hives och Timbuktu & Damn! spelade vinylskivor efter deras spelningar på stora scenen på 

Stortorget. Men i februari år 2019 gick rivningskontraktet ut och Tore fick börja leta efter en ny 

lokal. 

Nä, sen i slutändan så sa de då upp mig och det var egentligen inte för att huset skulle rivas vilket  
det kommer till att det skulle det inte. Utan det var då stadsplanen som tog slut där. Att efter det 
datumet så var där ingen stadsplan som gjorde att man fick lov att använda lokalerna. 
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4.3 Plan B 
År 2015 startar Carlo Emme och Viktor Höber en musikklubb på Norra Grängesbergsgatan i 

Malmö, beläget i ett industriområde mellan Sofielund och Rosengård. De startar ett koncept som är 

en mötesplats för musikälskare. Det är en medlemsklubb där rockkonserter hålls och ganska snart 

bokas band och artister från hela världen. Men enligt lag är Plan B en svartklubb. De följer inte alla 

regler och restriktioner i vad som gäller i lagstiftningen för en kulturell medlemsförening. Det är 

främst en punkt i lagstiftningen som blir problematisk: att de som medlemsklubb inte får utföra mer 

än 12 evenemang per år. Plan B har nämligen 1-3 konserter i veckan.  6

 Trots sin status som svartklubb bland politiker och polisen får de vara fortsatt verksamma i 

tre år nere i källaren på Norra Grängesbergsgatan utan några större komplikationer och i juni 2018 

bestämmer sig Carlo och Viktor att ansöka om alkoholtillstånd. Men den 8 September 2018 tar det 

slut. Under en efterfest på NGBG-festivalen ingriper polisen och konfronterar Carlo.  

So the cops came on September 8th, the day before the election […] and they came to me and they 
said ”this is not legal” and I said ”it is.”, ”no, it’s not”. I said ”I think it is.” and then they said ”you 
have to get the permits.”, ”I have applied for the permits. I have the applications ongoing since June. 
It takes time, I need to be open, otherwise I go back and we lose money.” ”Why don’t you step back?
Yes, lose the money for a couple of months but then you get the permits and you’re gonna make the 
money back.”. It doesn’t really work like that if you’re nonprofit because two months setback would 
take me a year to make back because I don’t work commercially, I work with ’plus/minus noll’. […] 
And they said ”we’re gonna let you finish the party tonight." Bureaucracy, you know: this is illegal 
but you can go to the end of the party. It was one o’clock and they came. ”You can finish the party 
tonight, but you don’t reopen until you get the permits. If you reopen without permits, we’ll charge 
you for that.” ”Well, fine - then I’ll finish the party and close”. And that’s what I did. 

Efter polisens ingripande i September 2018 har det varit ett år fyllt av samtal med politiker, 

journalister, räddningstjänsten, ett antal förvaltningar inom Malmö Stad samt hyresvärden, Kwame 

Moore. Kwame Moore har hjälpt Plan B att flytta ifrån källaren in till ett garage på andra sidan 

gatan och Carlo beskriver för mig Plan B:s väg genom byråkratiska processer och politiska beslut. 

Nu är Plan B en legal klubb som ägs av Slaktkyrkan i Stockholm och har fått alla tillstånd som 

behövs för att bedriva en konsertverksamhet godkända. I garaget finns en scen och ännu ett rum för 

600 personer har öppnats (senaste bokningarna har varit Hurula, Kite, Iceage, Nicole Sabouné, 

Moon Duo och The Sonics).  

 För ett mer ingående reportage om Plan B:s väg från svartklubb till en legal klubb se https://6

www.kollektivetrecords.com/ett-par-punkare.html
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5. Policydokument  
Verksamheterna ovan har gått igenom svåra processer för att få ha kvar sina verksamheter. Plan B 

tog sig igenom medan Klaffbron och Kajplats 305 har fått stänga ner. Vad är då anledningen till att 

Malmö Stad har stängt ner verksamheterna? Hur jobbar Malmö Stad i dessa avseenden? Varför har 

ingen av verksamheterna fått en ersättningslokal eller annan form av hjälp? Hur ser Malmö Stads 

representanter på den kultur verksamheterna representerar? För att klargöra Malmö Stads arbetssätt 

inleder jag nedan med att redogöra för de policydokument som explicit har varit aktuella för 

fallstudierna jag beskrivit; översiktsplanen, kulturstrategin, nämndsbudget, utvecklingsplanen och 

detaljplanen. Jag beskriver varje plan för att skapa en förståelse för planernas påverkan på anställda 

inom förvaltningar i Malmö Stad och deras sätt att jobba på. I översiktsplanen finns en sida endast 

tillägnat kultur & delaktighet som jag kommer att titta närmare på. Jag kommer även att lägga 

betoning på hur språkbruk och diskurs används i dokumenten för att få fram budskapet på ett 

övertygande och övergripande sätt.  

5.1 Översiktsplan 
Malmö Stads översiktsplan revideras under varje mandatperiod och just nu sker en revidering av 

den som ska bli klar år 2020. Ted Gustavsson på stadsbyggnadskontoret beskriver den som en plan 

för det övergripande arbetet och Magnus Mertz på kulturförvaltningen förklarar att den är ”the 

master plan”, dvs en långsiktig plan för stadsutvecklingen. Den senaste versionen på Malmö Stads 

hemsida är antagen av kommunfullmäktige den 31 maj, 2018. I Sverige finns en lag om att alla 

kommuner ska ha en aktuell översiktsplan och att en sådan plan ska fungera som en vägledning och 

stöttepelare (den är inte juridiskt bindande) för framtida arbeten kring stadsmiljön. Enligt 

översiktsplanen har planförslaget ”utarbetats av strategiavdelningen vid stadsbyggnadskontoret, i 

samarbete med planavdelningen, stadsarkitektavdelningen, stadskontoret, gatukontoret, 

miljöförvaltningen, fastighetskontoret med flera” (2018, 3). 

 I översiktsplanen (2018, 46) finns en sida som handlar om kultur och delaktighet. Magnus 

säger att det arbetssättet, att inkludera kultur i översiktsplanen, är unikt inte bara i Sverige utan även 

i Europa och Världen.  

Men den är rolig för den är ganska unik i Sverige, i Europa och i Världen också kan man säga […] 
Att man lyfter in kulturen där som ett instrument eller verktyg som ska påverka stadsutvecklingen  
på lång sikt, det är ganska unikt. 
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Där förklaras att kultur och delaktighet kan stärka utsatta områden i en stad och skapa ett stabilt 

civilsamhälle. Det står även att ”[M]öjligheten att ta del av och skapa kultur är en viktig och 

grundläggande del av stadens sociala infrastruktur och något som stadsplaneringen kan understödja 

och stärka.” (2018, 46). Det är i denna delen av översiktsplanen kulturen inkorporeras i 

stadsplaneringen, i alla fall skriftligt. Utöver en kortare beskrivning (en halv A4-sida) av kulturens 

betydelse för staden är även fem strategier för hur Malmö Stad aktivt ska jobba med kultur i 

stadsplanerings-sammanhang uppmärksammade. Eftersom detta är strategier som är till för att 

inkorporera kultur och delaktighet i stadsplanering och stadsutvecklings-processer är det av stor vikt 

för min studie att undersöka dessa formuleringar för att sedan ta reda på hur strategierna speglar 

verkligheten.  

 

Strategierna (egen fetstil) 

• Offentliga platser i staden ska vara en arena för kultur i bred bemärkelse, en plats för aktivitet och 

evenemang, konst, installationer, ljus och ljud. Det kan också handla om mänskliga relationer som 

tar sig uttryck som gemenskap, kulturell mångfald, kulturarv med mera. Ett varierat utbud av 

platser för kulturella aktiviteter ska finnas jämnt fördelat över hela Malmö. 

• Malmö stad ska stärka samverkan med civilsamhället för att kunna möta nya, komplexa 

samhällsutmaningar och ta vara på engagemang och kraft. Nya former för att kunna möta 

invånarinitiativ och främja medskapande i stadsbyggnadsprocessen ska främjas. 

• Malmö stad ska ha en tillåtande attityd till medborgarinitiativ, exempelvis för tillfällig 

användning av platser som är oanvända eller inväntar att bebyggas, för kulturella ändamål, 

odling eller andra sociala aktiviteter. 

• Kulturaktörer ska bjudas in tidigt i planeringsprocesser för att medverka till att deras 

behov tillgodoses och att möjligheter inte förbises när nya områden planeras. 

• Stadsplaneringen ska bidra till ett vidgat deltagande i kulturlivet bland alla 

befolkningsgrupper. Hur aspekter som kön, ekonomiska förutsättningar och så vidare kan 

påverka förutsättningar för deltagande ska beaktas. 
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Här ser vi sammanfattningsvis att strategierna är formulerade på ett sätt som får en att känna att det 

finns en nära dialog och fint samarbete mellan kulturaktörerna/civilsamhället och Malmö Stad. Att 

kulturaktörerna ska bjudas in i ett tidigt skedde i planeringsprocesser för att se ”till att deras behov 

tillgodoses och möjligheter inte förbises när nya områden planeras” och den tillåtande attityd som 

Malmö Stad erhåller när det gäller ”tillfällig användning av platser som är oanvända eller inväntar 

att bebyggas”. Det formuleras på ett sätt som låter som ett givande samarbete som både främjar 

kulturaktörerna (som får rimliga lokaler att vistas i) och Malmö Stad (som får aktiv kultur i olika 

områden samt i byggnader som annars hade stått tomma). Jag kommer att återkomma till några av 

strategierna senare i min analys. 

 
5.2 Kulturstrategi 
I översiktsplanen hänvisas det vidare till Malmö Stads kulturstrategi som är framtagen av 

kulturförvaltningen och kulturnämnden. Kulturstrategin är godkänd år 2014 (officiellt publicerad 

2015) och gäller fram till 2020. Här får vi ytterligare en inblick i specifika målsättningar och 

fokuseringsområden vad gäller kultur i Malmö Stad. Man skriver följande, ”[M]ed en kulturstrategi 

kompletteras och utvecklas det arbete som hittills och i huvudsak varit kulturnämndens ansvar, men 

som nu blir en angelägenhet för hela staden.” (2015, 9). Det övergripande målet är att Malmös 

hållbarhet ska ha ”stärkts med hjälp av konstnärliga och kulturella processer och uttryck” fram till 

år 2020 (2015, 13). Sedan följer fem delstrategier som man använder sig av för att nå målet (2015, 

16-24). 

(1) i Malmö är det lätt att vara med 

(2) i Malmö vill människor vara 

(3) i Malmö är det lätt att vara kulturaktör 

(4) i Malmö är tanken och orden fri 

(5) i Malmö är det lätt att utvecklas och vara kreativ.  

Enligt Malmö Stads kulturstrategi handlar kortfattat den första punkten om att alla oavsett vem man 

är ska ha möjlighet att ta del av kultur på olika sätt, den andra om att kulturen ska vara attraktiv och 

utbredd så att människor vill bo och verka i staden. Den tredje punkten vänder sig till kulturaktörers 

förutsättningar och villkor att verka i staden samt att det bör finnas en inbjudan till deltagande i 

stadens utveckling. Den fjärde delstrategien handlar om att främja det offentliga ordet och debatten 
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kring samhällsutveckling medan den sista punkten uppmärksammar kultur i akademiska och 

kunskapsutvecklande verksamheter såsom skolan. Kulturstrategin är överlag diffus och bred utan 

mer ingående information om hur Malmö Stad aktivt arbetar med kultur och delaktighet. Här kan 

man fråga sig ifall kulturstrategin endast är ännu en policy som utåt sett visar att Malmö Stad och 

kulturförvaltningen jobbar med ”kultur för alla”. Frågan är vem det är som egentligen utövar kultur 

inom Malmö Stads ramar? 

 

5.3 Kulturnämndens budget  
Den lokala tidningen Sydsvenskan  har grävt i Malmö Stads investeringar och satsningar sedan 7

konsert och kongress-byggnaden Malmö Live invigdes år 2015 och kan peka på en generell trend 

inom urban stadsutveckling; staden som ett upplevelsecentrum för att främja turism och på så sätt 

driva in besökare och pengar till staden, en form av strävan efter tillväxt. Något som även Harvey 

kan instämma i (2007, 33-5), han menar dock att tillväxt generellt inte har haft någon positiv effekt. 

Även kulturnämndens nämndsbudget för år 2019 beskriver stadsutveckling och arrangemang (vilket 

jag tolkar som upplevelser, t.ex. konserter på Malmö Live som lockar besökare inom och utom 

Malmö) som två grundpelare i kulturförvaltningens uppdrag: "Kulturförvaltningens identifierade 

fokusområden är: barnrätt/barnkultur, stadsutveckling/konst/trygghet, och arrangemangsstaden 

Malmö.” (2019, 3). Vidare formuleras fyra utgångspunkter för kulturnämndens arbete (egen fetstil): 

• Med utgångspunkt i konst, kultur och kreativt skapande ska kulturen utveckla och berika hela 

Malmö. 

• Alla Malmöbor ska känna stolthet över att bo i en stad som ger människor positiva kulturella 

upplevelser, och besökare ska se Malmö som en attraktiv stad där kulturen är ett viktigt och 

genomgående inslag. 

• Malmö ska vara en aktiv och attraktiv kulturstad där professionella konstnärer och andra 

kulturaktörer har goda förutsättningar att verka. 

• Malmöbor ska ges goda förutsättningar till medskapande och delaktighet i kulturlivet i Malmö. 

Trots att nämnden har som utgångspunkt att Malmöbor bl.a ska "ges goda förutsättningar till 

medskapande och delaktighet i kulturlivet i Malmö” finns det i budgeten en betoning på  

 Två artiklar relaterade till ämnet:  7

 https://www.sydsvenskan.se/2015-06-03/miljardstod-till-malmos-nya-arenor?redirected=1  
https://www.sydsvenskan.se/2015-06-03/analys-malmo-foljer-trenden-i-europa
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kulturnämndens ansvar att stötta etablerade verksamheter som t.ex. Malmö Live, Malmö 

Stadsteater, Malmö museer, Kulturskolan och Konsthallen. Detta går i linje med den generella 

trenden inom urban stadsutveckling och dess neoliberala prägel men stämmer samtidigt inte in på 

hur flertalet policydokument är formulerade. Trots att det är viktigt att ha i åtanke de etablerade 

verksamheternas positiva påverkan på Malmöbor (Kulturskolan utbildningsmöjligheter, Malmö 

museers samarbeten med skolverksamheter och Konsthallens fria inträde, etc.) är det fortfarande 

viss kultur som lämnas utanför Malmö Stads ramar, medvetet eller omedvetet. Jag återkommer till 

den här diskussionen längre fram men återgår först till övriga policydokument.  

 

5.4 Utvecklingsplan 

Förutom översiktsplanen, kulturstrategin och kulturnämndens budget har en utvecklingsplan varit 

aktuell för mig; utvecklingsplanen för Varvsstaden, området där Klaffbron och Kajplats 305 är 

situerade i. Den framtogs av Stadsbyggnadskontoret och publicerades i april 2014, sedan dess har 

ingen ny plan publicerats, i alla fall inte för allmänheten. Mestadels personer från 

Stadsbyggnadskontoret men även Gatukontoret, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, 

Stadsdelsförvaltning Centrum, Malmö Museer, Peab och övriga konsulter är medverkande i 

framställandet av utvecklingsplanen. Varvsstaden är alltså ett samägt stadsutvecklingsprojekt av 

Balder och Peab  som tillsammans äger marken där man utvecklar området tillsammans med 8

Malmö Stad. Ett privat-offentligt samarbete som detta har en tydlig neoliberal prägel förklarar 

David Harvey (1989) när han beskriver en generell trend inom stadsutveckling: att städer speglas av 

ett urbant entreprenörskap. Han skriver att ett sådant entreprenörskap vilar på att ett privat-offentligt 

samarbete fokuserar på investering och ekonomisk utveckling kring ”the speculative construction of 

place rather than amelioration of conditions within a particular territory as its immediate (though by 

no means exclusive)  political and economic goal.” (1989: 8). Utvecklingsplanen inkluderar 

sammanfattningsvis allt ifrån illustrationer, visioner, detaljplaner (kring byggnader, stråk, grönska, 

vägar, bevarande och solstudier etc.), övergripande mål samt medborgardialog. 

5.5 Detaljplan 
Detaljplanen är helt enkelt en plan som redogör för detaljerna i stadsbyggnads-arbetet. I detta skedet  

finns inga politiska förord eller övergripande formuleringar utan här ska detaljerna vara mer eller 

mindre precisa för att kunna starta byggnationen. En av de intervjuade, Ted Gustavsson som jobbar 

 Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag och Peab är ett byggföretag och aktiebolag.  8

Se. https://www.balder.se/om-balder/historik och https://peab.se/om-peab/var-verksamhet/
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på stadsbyggnadskontoret, jobbar specifikt med detaljplanerna för olika områden. Detaljplanen 

skiljer sig från översiktsplanen och utvecklingsplanen på så sätt att det inte behövs några attraktiva 

formuleringar eller lockande ord. Den är istället mer tekniskt konstruerad.  

5.6 Språkbruk & buzzwords  
Efter att ha förklarat Malmö Stads policydokument i förgående del kommer jag nu att titta närmare 

på det språkbruk som används i dokumenten samt identifiera ev. buzzwords. Med hjälp av Shore & 

Wright (1997, 2011) förväntas jag kunna synliggöra en neoliberal diskurs. Shore & Wright skriver 

om hur en policy kan skapas för att attrahera och övertyga, istället för att endast informera och 

beskriva, genom att vrida och vända på språket och orden. De skriver om så kallade ”mobilizing 

metaphors” som skapas genom en sammansättning av ord som tillsammans bildar en positiv mening 

som i sin tur associeras med något specifikt - i detta fallet Malmö Stad och dess stadsorganisation 

(1997, 20). I förorden till översiktsplanen skriver Karin Stjernfeldt Jammeh (kommunstyrelsens 

ordförande) på ett sätt som påminner om policy-diskursen Shore & Wright diskuterar. 

I en tät stad kommer människor närmare varandra och det ger en stor potential till att utveckla en 
ännu mer attraktiv stad. Malmös dragningskraft är avgörande för att skapa nya arbetstillfällen och 
den har därmed stor betydelse för malmöbornas välfärd. En tätare bebyggd stad är mer resurseffektiv 
och har därför en mindre miljöbelastning än en gles och utbredd (2018, 3, egen kursivering). 

Karin använder sig av slagkraftiga ord och positiva begrepp såsom attraktiv, potential, 

resurseffektiv och dragningskraft. Men samtidigt som orden kan ge en positiv effekt är de 

fortfarande begrepp som är diffusa i sin mening. Vilket sorts dragningskraft pratar vi om? Vad 

menas med en resurseffektiv stad eller en attraktiv stad? Vad gör en stad attraktiv? Beror det på vem 

du frågar? Jag ställde frågan i några av mina intervjuer och fick svar som både hade gemensamma 

nämnare och skiljde sig ifrån varandra. Ted lägger vikt vid stadsarkitekturen. 

Om man skulle ta Malmö som exempel, vad man tycker är attraktivt med Malmö, så är det.. ja men 
havet väldigt mycket. Kontakten med vattnet. Det tycker jag liksom… Stadslivet, både liksom 
bebyggelsen som Möllevången, det är kanske framförallt de inre.. innerstadsdelarna skulle jag säga 
som jag tycker… Det är variationen i bebyggelse som finns där, det behöver inte bara vara 
innerstaden, det kan vara som på Kirseberg. Mycket av de kvaliteterna - gammalt och nytt också. 
Och sen får mig så är det mycket grönskan också. Gröna ytor. 
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Medan Max Schumacher på Kajplats 305 lyfter trygghet och aktivitet. 

En stad som är attraktiv för mig vill jag ska ligga vid vattnet. Jag hade… Ja, men det tycker jag är 
attraktivt att vi ligger.. som då Malmö. Sen någonting som jag också tycker en stad ska vara.. ja men 
det ska såklart vara det ska kännas tryggt och det ska vara en stad som satsar på bland annat kultur 
och idrott. Ja men en stad som ligger i framkant. 

Vi kan antyda att attraktiv som begrepp inte borde anses som något vedertaget då två olika individer 

tolkar begreppet lite olika, dels utifrån deras position och yrkesroll inom Malmö Stads organisation 

och dels på grund av personliga preferenser. 

Vi tar fokus från översiktsplanen och riktar oss istället till utvecklingsplanen. Vad gäller angående 

visioner och övergripande mål i utvecklingsplanen? Ligger dessa i linje med översiktsplanen? Ja, 

till viss del. Främst i språket men även i målinriktning. I förorden beskrivs det på följande sätt.  

Det gemensamma målet är att Varvsstaden blir en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom 
hållbar och nyskapande stadsutveckling. […] Vår gemensamma vision för Malmö är att skapa en 
mångfald av möjligheter för byggandet av en hållbar, attraktiv och framgångsrik stad i 
Öresundsregionen (2014, 3, egen kursivering och fetstil). 

När jag läser upp utdraget ur förorden för Ted medger han att det känns diffust. 

L: Ja, för det stod just i förorden men det kanske, jag vet inte vem som skrev det men: ”det 
gemensamma målet är att Varvsstaden blir en attraktiv stadsdel med tydlig identitet inom hållbar och 
nyskapande stadsutveckling.”  

T: Ja, jo jo. På sätt och vis säger det ju allt och ingenting liksom.  

När jag senare fortsätter med ett annat utdrag kring att medborgares och aktörers värden bör 

prioriteras håller Ted sig kort och avvaktande. Han har inte riktigt möjlighet att svara på frågorna 

trots att han är en av de medverkande i utvecklingsplanen. Det gör mig frågande kring i vilken grad 

alla medverkande i utvecklingsplanen är verksamma? Jobbar man mer isolerat där individer 

ansvarar för specifik information och kunskap än i samstämdhet med ett övergripande synsätt? Jag 

återkommer till och utvecklar diskussionen kring komplexitet inom Malmö Stads organisation 

längre fram (se kapitel 6.4) Angående den aktuella utvecklingsplanen berättar Ted för mig att han 
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endast varit med i en liten del av den som främst har att göra med en detaljplan för byggnader och 

vägar. 

 Mina exempel på utformningen av översiktsplanen och utvecklingsplanen visar än en gång 

hur policy har förmågan att skapa en generell, tvetydig och ospecifik diskurs. Den blir svår att stå 

till svars för och fungerar som en byråkratisk och anonymt övergripande mall för den politiska 

målsättningen. Shore & Wright skriver bl.a. ”[…] defining a course of action as ’official policy’ of 

the government (or organization) serves to make decision-making more generalized, more 

impersonal, bureaucratic and anonymous.” (1997, 11). 

 När det kommer till kulturstrategin fortsätter det på samma spår, där dialogen lyfts fram som 

en central del av planeringen. Där står det i förordet att ”strategin har utarbetats i dialog mellan 

stora delar av stadens organisation, det breda kulturlivet och engagerade Malmöbor.” (2015, 3). 

Förordet är skrivet av Elisabeth Lundgren (kulturdirektör) och Hanna Thomé (kommunalråd för 

kultur och antidiskriminering). Här kan man fråga sig vilka som är delarna av stadens organisation, 

vem som representerar det breda kulturlivet och vilka som är de engagerade Malmöborna som blivit 

inbjudna i en sådan process. Enligt mina informanter är de inte en del av det breda kulturlivet och 

Malmö Stads uttalanden talar också för att kulturaktörerna inte är inkluderade på samma premisser. 

Frida Trollmyr beskriver att budgeten oftast går till annat inom kulturen som ofta har en 

sammankoppling med utbildning. Eftersom Malmö Stad har en del prioriteringar (se kapitel 6.3 för 

en beskrivning av Malmö Stads prioriteringar) som t.ex. barn och unga, hamnar vissa verksamheter 

framför andra.  

Budget funkar liksom så här att man har en form, då får pengar, och oftast har man verksamheter 
som behöver samma pengar och kanske lite till år efter år. Som t.ex. Malmö Museum. De har ju 
byggnaderna, de anställda där. Vi kan inte bara säga så här ”nu har vi över den budgeten” för vi står 
forfarande för hyran och de anställda och så här. Vi har ganska många, kulturskolan och sånt där.  

Kajplats 305 har funnits i över 20 år, har också kommunalt anställda, skapar evenemang och är en 

plats för ungdomar, men trots det passar fortfarande Kajplats 305 inte riktig in på de kriterier som 

gäller för att Malmö Stad ska kunna stödja kultur-utövandet framöver och hamnar istället som en 

anomali (Douglas, 1966) utanför ramarna.  

 Jag har kastat ljus över Malmö Stads policy-diskurs och de neoliberala inslag som går att 

hitta i den. Med begrepp som attraktiv, framgångsrik, hållbar, dragningskraft och resurseffektiv 

försöker Malmö Stad att måla upp en bild av ett Malmö som ligger i framkant i stadsutveckling och 
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kan mäta sig med andra städer runt om i världen. Med betoning på tillväxt kan vi tydligt avslöja de 

neoliberala drag policy-diskursen besitter. Eftersom kultur och delaktighet är en del av en större 

kontext blir det färgat av helheten. Efter att ha klargjort Malmö Stads policydokument flyttas fokus 

i nästa kapitel då vi tar reda på hur Malmö Stads utfört arbetet i praktiken, hur kulturaktörerna 

upplevt deras arbete och vilka konsekvenser det har resulterat i. Med betoning på kommunikation 

och förståelse presenterar jag hur Malmö Stad och kulturaktörerna agerat i samförstånd, eller 

snarare brist på det, genom att ställa mina informanters intervjusvar med och mot varandra och i 

ljuset av teorin jag tidigare introducerat.  
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6. Malmö Stad & kulturaktörer 
6.1 Brist på kommunikation och förståelse 
Under mina intervjuer med Max Schumacher, Tore Johansson och Carlo Emme finner jag ett 

återkommande mönster: bristen på tydlig kommunikation med tjänstemän och byråkrater inom 

Malmö Stad och en känsla av motvillighet från stadens organisation att förstå 

kulturverksamheterna. För att förklara detta kommer jag i följande avsnitt att inkorporera Mary 

Douglas (1966) syn på anomalier, klassifikation och ordning.  

Som tidigare nämnt har Plan B fått konfrontera Malmö Stad och byråkratin på deras väg mot att få 

klassificeras som en erkänd och legal verksamhet. Carlo är tydlig och explicit i sina uttalanden 

angående byråkratin inom Malmö Stad och uppgiven över oförståelsen kring vad Plan B faktiskt 

innebär. När jag frågar honom vilken nämnd och förvaltning som varit i kontakt med Plan B genom 

deras processer och ansökningar svarar han att byråkratin försvårat ansökningen på grund av att de 

bl.a. blivit bemötta som ett företag/affär som går med vinst istället för en kulturell musikverksamhet 

i vissa avseenden. Vilka avseenden det gäller är Carlo inte helt tydlig med, men beskriver hur deras 

”case” inte hanterades som ett ”kultur-case”. 

 

C: The problem we have is that they treat us like a restaurang, like a business. Not like a culture 

organization. So we collected more than 2000 signatures and… but our case never went to the 
cultural department, it always went to the business department. […] Because we are business for 
them. And that’s like… People there doesn’t give a fuck about culture. They don’t understand how it 
works. So the regulation should be [that] the culture department should sit down with the business 
department and they should understand that some cultural organization needs structure that doesn’t 
necessarily have to be commercial.  

L: And doesn’t put them in an illegal position? 

C: Exactly. Because either you’re a commercial space or you have to be underground.  

Som vi kan se i utdraget ur min intervju med Carlo definierar byråkratin att ett ställe som Plan B 

antingen är ett kommersiellt ställe eller en så kallad svartklubb som drivs utanför lagens ramar. 

Eftersom Plan B har legat i gränslandet har Malmö Stad inte kunnat erkänna Plan B för vad det är, 

utan har hela tiden hänvisat till byråkratin i form av regler, lagar, ansökningar, dokument, processer 

som har inkluderat räddningstjänsten, miljöförvaltningen, politiker, polisen, kulturnämnden och 

fritidsförvaltningen, Skatteverket samt hyresvärden. Douglas (1966) beskrivning av anomalier 
32



passar in på den här situationen, då Malmö Stad inte tycker Plan B passar in inom ramarna för en 

kulturell verksamhet tillskrivs Plan B istället en annan etikett och behandlas som en business. Carlo 

beskriver för mig att han inte är ute efter att vara ett vinstdrivande företag utan gärna behåller 

medlemskapet och föreningskänslan för att skapa en trygg plats för människorna som kommer dit 

för att ta del av musiken. Dock uttrycker han att det är svårt eftersom lagarna är utformade på ett 

sätt som omöjliggör mellantinget mellan att vara en legal klubb och en svartklubb. Därför är Plan B 

nu, efter mycket om och men, ett aktiebolag som ägs av entreprenören Ulf Johansson som även äger 

Slaktkyrkan  i Stockholm. 9

Tore på Klaffbron uttrycker också sin upplevelse av hur subkulturerna blir bemötta. 

Det klassiska är ju att de där subkulturerna inte kommer med, de bjuds inte in till de mötena. Å oftast 
då för att de kan inte betala några hyror överhuvudtaget, så de är inte intressanta och ha att göra med. 

Tore utvecklar sitt resonemang när han berättar om andra typer av kommunikationsproblem som 

fortfarande rotar sig i att verksamheten är misstolkad av andra. Han nämner att de inte haft särskilt 

mycket kontakt med andra och de fåtal gångerna de väl har kommit i kontakt med någon angående 

nya lokaler eller samarbeten har det varit på orimliga premisser. På andra sidan vattnet, i 

Varvsstaden, öppnade Media Evolution City . Ett ”co-working space” uppdelat på två byggnader 10

som huserar olika typer av digital kultur, allt ifrån företag inom arkitektur, produktionsstudios, 

frilans, matlagning och teknologi. Media Evolution skriver följande på deras hemsida angående 

starten: ”started in 2008, as a joint initiative between the private sector, the academy and the public 

sector to promote the conditions for growth and innovation in the media industries.”. Vilket också 

för tankarna åt neoliberal ideér om privat-offentligt samarbete och betoning på tillväxt (growth). 

Tore minns tillbaka till ett kort samarbete han hade med dem. 

T: Det startade och då kommer jag ihåg att de hyrde en lokal av oss för ett möte eller något sånt där 
och så ”javisst ja, detta finns ju. Ska inte ni skaffa en lokal här borta hos oss?” ”Jaha, jaja. okej.”. Å 
så tittar vi eller så såg vi priserna och så var det helt… 

 Slaktkyrkan är en mötesplats för kultur, klubb, musikkonserter, utställningar och annat. Ulf Johansson tog över en av 9

lokalerna (Hus 7 och 8) i det gamla Slakthusområdet i Johanneshov, Stockholm och öppnade verksamheten i början av 
2018. Se. http://www.slaktkyrkan.se/om-oss/. När Carlo behövde hjälp hörde han av sig till Ulf och rätt snart inledde de 
ett samtal som resulterade i att Ulf tog över Plan B på ”pappret” (dvs hyresavtalet, tillstånden, etc). Plan B ägs av Ulf 
och hanteras som ett aktiebolag men drivs på plats av Carlo som även jobbar som bokare.

 Media Evolution beskriver sig själva via deras hemsida som ”a community platform that fosters innovation and 10

growth in the digital industries of Southern Sweden, through collaborating, sharing ideas and knowledge.”  
Se. http://www.mediaevolution.se/
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L: [avbryter] Galet? 

T: Vansinnet. Det var ju vanliga firma..så där 2000 i kvm eller nått sånt. Så det var ju liksom, det kan 
ju inte vi i vår värld betala. Så där hade de ju inte det där Berlin-tänkandet överhuvudtaget utan när 
de tänkte då media och musik och så var det ju på en sådan företagsnivå. 

Detta är ett exempel på att det inte bara är Malmö Stad som har svårt att förstå vilken typ av 

kulturell verksamhet ställen som Plan B och Klaffbron bedriver. Den kulturen hamnar ofta, som 

ännu en anomali, utanför ramen för vad kultur innebär i Malmö Stads policydokument. I Cities For 

People Not For Profit (2012) sätter Stefan Krätke ord på händelseförloppet ovan. Klaffbron står nu 

utan kontrakt medan Media Evolution City och andra verksamheter får ta plats i utformandet av det 

nya området.  

The local displacement of “creative industry” firms and workers can result both from industrial 
“upgrading” within the sector – that is, newly established, upscale media firms edging out less 
affluent artists – and from processes of residential gentrification.” (2012, 145).   

Även Max tror att Malmö Stad inte förstår vilken typ av kulturverksamhet som får lämna området 

där Kajplats 305 befunnit sig och påtalar bristen av återkoppling och dialog i detta ärendet. 

 
Och nu liksom när det har blivit så fint så måste vi ju lämna, så det är lite så. Det känns. Fast är ju 
lite så, ja. Men Malmö Stad har inte tänkt på att detta området töms på den typ av kulturverksamhet 
asså på något sätt så, nä det har de inte så här utan de.. ingenting i alla fall som de har återspeglat till 
oss. Så får jag säga. Det är möjligt de har tänkt det men jag, nä.  

Jag frågar Max om han upplevt att personerna inom Malmö Stad som han har haft kontakt med har 

haft någon form av lösningsfokus och varit villiga att hjälpa till i ärendet genom att hitta en 

ersättningslokal. Max beskriver några försök som gjordes men på platser som antingen var alldeles 

för dyra eller för långt borta i utkanten av Malmö, i vissa fall utanför. När jag kommer tillbaka till 

frågan känner han att viljan inte riktigt funnits där från deras håll.  

Ja men lite tafatt - ja. Om man säger så, man har ändå sagt så att ’ja, det finns ju…” Ja, det är nog 
svårt att hitta något som ligger centralt. […] Om man verkligen hade.. man skulle nog kunna ha gjort 
mer, det tror jag. För hade man verkligen, ja jag brukar alltid säga ”vill man verkligen så kan man”. 
Om man nu tycker att detta är en av de viktigaste verksamheterna när det gäller, som musikutövare, 
att kunna.. oprofessionella människor och ungdomar som utövar musik. När där är fullt så pratar vi 
ungefär som jag brukar säga, det är strax över 200 pers som är aktiva aktörer och det är ganska 

34



mycket. Om man hade tyckt att ”det här är skitviktigt och det får absolut inte dö. Vi måste lämna 
detta här på grund av att det ska byggas annat men den här verksamheten ska vi fan flytta.”. Hade 
man sagt så som jag sa så hade man hittat, det tror jag. Jag tror allting handlar om vilja. 

Både Frida Trollmyr, ordförande för kulturnämnden och Magnus Mertz på fritidsförvaltningen 

berättar för mig att viljan finns men att annat sätter stopp för stödet kulturverksamheter kan få. Dels 

ekonomiska åtstramningar men även samarbetssvårigheter och orättvisa system. Frida berättar för 

mig att hennes personliga inställning till bidrag och lokalstöd är att det hade kunnat se ut på ett 

annat sätt än vad det gör idag. 

Jag kan tycka att det kan vara ett ganska orättvist system och jag tycker istället att man ska ha 
transparent system där man kanske söker stöd till en ateljé eller replokal istället för att vi ska stå 
med ett litet, litet antal, med ett litet, litet fåtal som råkade få de kontrakten fick det men alla andra 
är utlämnade till den privata marknaden. Det blir liksom så här… Antingen så får man ha ett system 
som funkar för alla eller ingen. Så har vi resonerat när det gäller föreningslokaler.  

Hon beskriver att det även krävs ett initiativ av kulturaktörerna att själva hitta en lokal för att det 

ska fungera. 

Vi kan inte stå med föreningslokaler till.. det finns ungefär 2500 registrerade föreningar i Malmö 
och ungefär 550 söker kommunala bidrag via fritidsförvaltningen. Om vi då tar de 550, om de 
skulle vilja ha en egen lokal så är det helt omöjligt, inte ens hälften hade vi kunnat ge lokal till. Då 
har vi ett system som säger så här ”vi har ett bidrag som heter lokalstöd”. Så man får själv hitta sin 
lokal och sen kan man söka stöd för den. 

Trots att Frida och Magnus nämner att viljan finns men att övriga restriktioner förhindrar deras 

välvilja, kvarstår trots allt kommunikationsproblemen mellan Malmö Stad och kulturaktörerna. 

Bland annat viljan att förstå och lita på kulturutövarna och verksamheterna de är verksamma i. 

Carlo nämnde att de ser Plan B som en business, Tore berättade att Klaffbron i vissa avseenden 

bemöts som om det vore ett företag och Max menar att Malmö Stad inte inser vad Kajplats 305 

betyder för Malmös kulturliv. Carlo förklarar för mig att i kontakten med Skatteverket gick 

kommunikationen över till personliga anklagelser som försatte Plan B i en sämre sits.  

So then we could ask for the alcohol permit, we could complete that. And the application failed 
because they said that.. well, Skatteverket didn’t trust us. They think that both me and Viktor [the co-
starter of Plan B] lived under poverty level because we made 4000-5000 [kr] per month all together, 
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well things together, which is true. And they said that ”you’re under poverty level so you’re hiding 
cash.”. That we didn’t even take. And then they said that we run the business for three years without 
a permit, selling beers for three years without a permit which proves that we had absolutely no 
intension to align the regulations. […] But they knew exactly what we’re been doing because we told 
him we’ve been without a permit for three years but then that was one of the reasons we didn’t get 
the permits because we did it without a permit for three year and they knew that from day one, so 
they could have just said ”you won’t get it, because you’ve been bad guys for three years, so we will 
not give it to you”. You know? […] Because going through that process put us in a bad place with 
everybody else. 

I många av kulturakörernas uttalanden och exempel ser vi att det finns en misstro och en 

misstänksamhet kring verksamheten. Eftersom verksamheterna inte kan klassificeras under den 

vanliga ordningen som legal/illegal, kommersiell/svartklubb (eller som ett mer ”normalt” 

kulturutövande relaterat till studieförbund eller liknande) ser jag istället hur de förs under Douglas 

kategori som anomalier. Tore beskriver hur han på annat sätt fått problem kring kommunens 

normer. I hans fall handlade det om normer för lokalen. Vid ett tillfälle skickade Malmö Stad över 

en elektriker till Klaffbron för att se till att elektriciteten var i ordning enligt Malmö Stads stadgar. 

Det hela slutade med att Tore fick betala en räkning och renovera lokalen och han beskriver för mig 

en viss uppgivenhet kring detta ärendet. Magnus förklarar kulturförvaltningens arbete kring sådana 

frågor och att Malmö Stad är fast beslutna om att följa standards när det gäller kommunala 

byggnader och offentliga verksamheter. Ibland hyr fritidsförvaltningen lokaler av antingen 

Stadsfastigheter eller en privat aktör och hyr sedan vidare i andrahands. Dels för att vara en garant 

och ibland för att se över att fastigheterna fyller de krav som ställs från kommunen.  

 Trots en viss uppgivenhet över hur de har blivit behandlade och kommunikationsproblemen 

finns det trots allt en acceptans när det väl kommer till rivningskontraktet. Tore och Max har insett 

att de behöver flytta och accepterat det beslutet men samtidigt finns en ton av vemod i vissa 

avseende. I nästa avsnitt tittar jag närmare på rivningskontraktet och dess betydelse för och 

påverkan på två av verksamheterna jag presenterat. Jag kommer även att inkorporera en av 

kulturstrategierna som berör rivningskontrakten.  
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6.2 Rivningskontrakt  

• Malmö stad ska ha en tillåtande attityd till medborgarinitiativ, exempelvis för tillfällig 

användning av platser som är oanvända eller inväntar att bebyggas, för kulturella ändamål, 

odling eller andra sociala aktiviteter. (ur översiktsplanen under rubriken ”kultur och 

delaktighet”) 

I detta avsnittet återkommer jag till en av strategierna jag tidigare presenterat. Både Kajplats 305 

och Klaffbron har suttit på rivningskontrakt i flera år i ett område som, när de flyttade in, var öde. 

Eftersom de är icke-kommersiella kulturverksamheter som rör sig utanför ramarna för vad som är 

attraktiv kultur (de mer kommersiella evenemangen, t.ex. Malmö Opera, Malmö Live, Malmö 

Stadsteater, Malmö Sommarscen, Malmöfestivalen) som lockar besökare, hänvisas de oftast till 

platser och områden i staden som är i liminala faser (1994, 5-8). Vi pratar här främst om större 

områden, som t.ex. Varvsstaden, som är i en slag utvecklingsfas. Kulturaktörerna hänvisas till 

lokaler med rivningskontrakt. Dvs, som ska rivas men är i en övergångsfas, istället för att stå tomma 

används lokalerna av kulturaktörer för en billig hyra. I många fall ligger dessa lokaler inte i 

anknytning till något som lockar turister, besökare eller bostäder. Vi kan alltså även koppla anomali-

begreppet till lokalerna och byggnaderna kulturaktörerna befinner sig i. 

 Malmö Stad gör dock ett försök att inkorporera den här typen av anomali i policyn genom 

rivningskontraktet, dvs ”tillfällig användning av platser som är oanvända eller inväntas att 

bebyggas”. Det finns en viss förståelse inom Malmö Stad för verksamheter som kräver billigare 

lokaler och en vilja att försöka jobba för att detta aktivt ska gå igenom, därav skrivs det in i policyn. 

När jag frågar Frida Trollmyr mer om rivningskontraktet och turerna kring Kajplats 305 får jag ett 

svar om att den billiga hyran oftast finns i utkanten av staden. Detta går samtidigt emot en annan 

strategi-formulering i översiktsplanen. Nämligen att ”[E]tt varierat utbud av platser för kulturella 

aktiviteter ska finnas jämnt fördelat över hela Malmö.” Istället blir replokaler och studios förflyttade 

till industriella delar av staden som ofta ligger i utkanten eller är mer isolerade från resten av 

staden.  Frida menar dock att Malmö är i framkant om man jämför med andra städer i Sverige.  11

Så ska man ha den låga hyran, den som bara är några hundralappar per kvadratmeter då är vi hela 
tiden ute i kanten. Än så länge har ju Malmö så att det finns kvar men tittar du på Stockholm så finns 
det inte. 

 Det finns en mängd replokaler och studios i industriområdet Frihamnen/Oljehamnen och i Sofielund (främst på 11

samma gata som Plan B ligger - Norra Grängesbergsgatan.). 
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Trots att både Kajplats 305 och Klaffbron suttit på ett rivningskontrakt i många år finns det inga 

beslut på när rivningsprocessen inleds. Det finns som jag tidigare nämnt många anledningar till att 

det inte har funnits möjlighet att hjälpa kulturaktörerna att hitta en ersättningslokal eller stödja 

verksamheten på andra sätt. Ett stort problem har varit just rivningskontraktet i sig. I Klaffbrons fall 

gällde det att stadsplanen tagit slut. Tore berättar om sin syn på det.  

Utan det var det [stadsplanens slut] som gjorde det och anledningen till att ja, att jag inte sitter kvar 
då det är att det var tydligen väldigt besvärligt och dyrt att ändra på det. Att lägga in liksom ”kan vi 
få använda de här lokalerna i tre år till” hade varit jätte-omständigt och jättedyrt och därför bestämde 
dem att ”äh, det gör vi inte”. Så där var ju inget rivningsbeslut och kanske fortfarande inte är. 

Max är också medveten om att det inte finns något rivningsbeslut för Kajplats 305 och är förstående 

om att sådana processer tar tid. Han uttrycker ändå att det kanske trots allt kan se opassande ut för 

vissa människor ifall det inte byggs relativt snart.  

Det kan vara så att det står tomt ett helt år för såna här processer tar tid också, att få rivning och så 
här. Vi vet inte riktigt var de är i processen. De har bara sagt att ”ja, det är ett rivningskontrakt och 
här ska byggas annat.” Men det kanske kan stå tomt i två år och då kan jag tänka mig att det finns en 
chans att det sticker i folks ögon så säger dem ”vafan skulle vi ut 2019 i december? Vi hade varit 
skitglada om vi bara hade fått vara där ett halvår till.” 

Kajplats 305 tillhörde först Stadsdel Centrum men när stadsdelsstrukturen förändrades år 2017 och 

Malmö Stad omorganiserade staden föll verksamheten i händerna på Kulturförvaltningen. Fridas 

kommentarer angående den processen talar också för rivningskontraktets påverkan på visions-

skapandet. Hon berättar här att det inte är någon idé att ha en annan vision för Kajplats 305, inte ens 

att flytta verksamheten som Max hade hoppats på. 

Det är ju klart att replokaler och musik, det passade bäst på Kulturförvaltningen men då fick vi det 
med ett rivningskontrakt. Då fick vi det med ett datum när de skulle ut, vi fick det med.. ja, allting 
var… När man får en sån verksamhet och Stadsfastigheter säger att det är slut då är det ingen idé att 
ha en vision, en annan vision om det, eller förstår du? 

För att få mer information om själva rivningsprocessen och rivningskontrakten hade jag behövt få 

kontakt med någon från Stadsdelsfastigheter som står som fastighetsägare för både Kajplats 305 och 

Klaffbron, men jag fick inte tag i någon och kunde därför inte få ytterligare svar angående 
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rivningen. Magnus beskriver dock kulturförvaltningens arbetssätt angående billiga lokaler, nya 

lokaler och rivningskontrakt. Han ger ett exempel i ett område som heter Sorgenfri där Malmö Stad 

har försökt jobba med ett projekt som handlar om att ta över de gamla båghallarna i ett 

industriområde för skapa en kulturmötesplats (även detta området ett gammalt industriområde!). De 

jobbade med frågan i flera år och försökte hitta ett koncept för att finansiera projektet. En prislapp 

på renoveringen sattes och strax innan det blev färdigt för att hyras ut satte politiken stopp för 

projektet. Detta eftersom konsthögskolan behövde flytta från sin dåvarande lokal, en gammal 

skolbyggnad som behövde rustas upp för en ny grundskoleverksamhet. Konsthögskolan fick flytta 

in i båghallarna på Sorgenfri (och även i några andra lokaler kring Möllevången) medan projektet 

kring kulturmötesplatsen lades ner. Angående Kajplats 305 och Klaffbron kan Magnus inte ge några 

klara svar men han menar att kulturförvaltningen jobbar med att hitta ersättningslokaler när 

kontrakten går ut. Varför det inte skett i de två fallstudierna jag undersökt får jag inte svar på. 

Jag kan inte svara på Arena 305 [Kajplats 305] och Klaffbron men generellt kan jag svara på hur 
kulturförvaltningen jobbar när vi ser att någon behöver flytta från en billig lokal, för det är oftast det 
som det handlar om - att man har hittat ett rivningskontrakt, man har suttit där länge, man… Jag kan 
ta ett exempel. Ute i Norra Sorgenfri, eller Sorgenfri kan man säga, som är exploaterat nu. […] Där 
har ju varit jättemycket kulturverksamheter på rivningskontrakt och är fortfarande, eftersom det är en 
lång process. Där har vi försökt, i de fall där det har dykt upp så att folk för föreningar måste flytta 
då försöker vi som förvaltning att hitta ersättningslokaler till de föreningarna. I det här fallet har det 
varit konstnärsateljéer och annat som behövde ersättningslokaler. 

Ett rivningskontrakt innebär oftast lägre hyra och lokaler som antingen är i renoveringsbehov eller 

bör rivas men med det följer även färre rättigheter enligt Tore, trots att han inte är specifik på vilka 

rättigheter han syftar på. 

Ja, men rivningskontrakt hade jag. […] Ja, men det är ju en intressant sak att det inte är bestämt att 
det ska rivas men att det finns ett rivningskontrakt. För jag frågade ”men även om det inte är bestämt 
att det ska rivas så kommer det väl göras?” ”Jo, det kommer det antagligen att göras men det är ju 
faktiskt inte bestämt.” […] Så, på det sättet är det ju lite märkligt att jag faktiskt hade ett 
rivningskontrakt men sen kanske det inte hette det. Jag kommer inte ihåg exakt vad det hette men det 
var ju i varje fall ett kontrakt som gjorde att jag inte hade samma rättigheter att kunna…så. 

I detta avsnittet har jag lyft fram hur turerna kring rivningskontrakten varit otydliga. 

Kulturaktörerna har inte fått klara besked om vad som gäller även om det funnits en kommunikation 

mellan Stadsfastigheter och aktörerna. Det visar rivningsprocessernas komplexitet och om jag hade 
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haft möjligheten att intervjua Stadsfastigheter kanske detta avsnittet tagit en större plats i uppsatsen. 

Nu blir det istället en avrundning för vart kulturaktörerna står idag. De har fått lämna området kring 

Varvsstaden/Universitetsholmen och står idag antingen utan lokal eller med en annan lokal i andra 

industriområden i Malmö medan deras gamla lokaler gapar tomma. Jag har även belyst hur Malmö 

Stad trots allt försökt inkludera aspekten av rivningskontrakt och billiga lokaler i policydokument 

för att jobba mot en bättre lösning för kulturaktörerna. Trots en välvilja har de inte lyckats fullt ut 

eftersom både Kajplats 305 och Klaffbrons verksamheter tvingats läggas ner.  

6.3 Restriktioner och Prioriteringar 

Vad är det som styrt Malmö Stads riktning i arbetet med kulturverksamheterna och varför har 

kommunikationen sett ut som den gjort? I de två kommande delkapitlen beskrivs Malmö Stads 

organisation arbetsförhållningssätt och vilka aspekter som påverkat händelseförloppens utfall. Som 

jag tidigare har nämnt förhåller sig Malmö Stads nämnder och förvaltningar till stadens 

översiktsplan och utvecklingsplanen för det aktuella området. Planerna ska mer fungera som ett 

överskådligt förhållningssätt i uppdragen Malmö Stad utför medan de samtidigt är förhållningssätt 

som gärna ska eftersträvas. Under kapitel 3.3 (Språkbruk & Buzzwords) beskrev jag fem strategier 

för kultur och delaktighet i översiktsplanen. Där förklarar en av strategierna att ”[K]ulturaktörer ska 

bjudas in tidigt i planeringsprocesser för att medverka till att deras behov tillgodoses och att 

möjligheter inte förbises när nya områden planeras.” (2018, 46). När jag läste upp utdraget för både 

Tore och Max fick jag svar som ”ja ja, det gick ju sådär” och ”ja, okej”. Jag frågade Tore ifall han 

tyckte att de hade lyckats med den punkten angående Klaffbron och då svarade han ”[J]a, det vet 

jag inte. Jag menar när, var och hur i så fall?”. Malmö Stad använder översiktsplanen som en 

stöttepelare men vad är det för andra aspekter som påverkat om och hur kulturaktörer tidigt bjuds in 

i planeringsprocesser när nya områden planeras? I den här delen beskrivs diverse restriktioner och 

prioriteringar inom Malmö Stads organisation och hur det påverkar organisationens 

arbetsinriktning.  

 

Frida Trollmyr och Magnus Mertz berättar för mig att Malmö Stad har valt att göra en tydlig 

prioritering, nämligen barn och unga. Magnus beskriver att yttre faktorer bland annat varit en 

bidragande orsak till det. Han berättar att barnkonventionen sätts i lag under början på år 2020 och 

att det inte är någon tillfällighet att barn och unga prioriteras redan nu.  
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L: Har det varit någon viss sorts kultur som det har varit lite mer fokus på eller mer prioriteringar 
kring? 

M: Barn och unga. Det är nog.. det är vad man har sagt högt. Ända från stads, asså 
kommunledningen ner i vår egen nämnd. […] Men kultur för barn och unga på alla sätt det är 
prioriterat. Det är liksom alla åldrar från förskolan upp till gymnasiet och det tas olika form 
beroende på. Men generellt så ska vi alltid tänka in det. Nästa år blir ju barnkonventionen lag. Så 
det är inte bara så att vi hittar på det ur ingenting utan dels finns det ett stort behov av det, samtidigt 
som ”shit, det blir lag. Vad är det vi ska uppfylla här?” 

Intressant ur ett policy-perspektiv är att barnkonventionen och lagstiftningen blir Malmö Stads  

förhållningssätt i frågor om kultur och delaktighet. Vad som också är intressant är att Kajplats 305 

varit en verksamhet för ungdomar men trots det inte blivit prioriterat i detta fallet. Går Kajplats 305 

och replokaler inte under ungdomskultur? Kanske gör Malmö Stad hellre en satsning på 

upplevelseformer som t.ex. barn och ungdomskonserter på Malmö Live och konserter på Malmö 

Sommarscen som är mer anpassade för familjer och dessutom gratis (gratis inträde gör det mer 

tillgängligt trots att det kostar skattebetalarna). Kanske satsas det mer på skolor och kultur i 

utbildningssyfte? En av kulturverksamheterna hamnar än en gång utanför strukturens ramar inom 

Malmö Stad. Trots att de tidigare skrivit att det de bör ”ta vara på engagemang och kraft” och se till 

”nya former för att kunna möta invånarinitiativ och främja medskapande i stadsbyggnadsprocessen 

ska främjas” räcker det inte till i Kajplats 305 och Klaffbrons fall. Vad som också är märkbart i 

citatet ovan är ”[D]et är liksom alla åldrar från förskolan upp till gymnasiet och det tas olika form 

beroende på.” Beroende på vad? Beroende på hur pass tillgängligt kulturen är? Eller beroende på 

om kulturen passar in inom Malmö Stads kultursatsningar? Eftersom Magnus inte utvecklar sitt svar 

vill jag inte spekulera vidare utan lämnar det öppet.  

Det finns flera andra prioriteringar som görs. Frida berättar att kulturnämnden valt att satsa på 

studieförbunden, som i sin tur står för utbildningar, replokaler, möteslokaler, studios och utrustning 

för musiker, dansare och andra kulturutövare. Vi kan här fråga oss om det är lättare att prioritera det 

som ligger innanför strukturens ramar? 

Vi vill ju alltid ha mer pengar att kunna ge allt till alla men då måste vi göra en prioritering, och då 
har vi valt att prioritera studieförbunden. 
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Jag har ovan belyst två prioriteringsområden; barn/unga och studieförbunden. Detta för att ge en 

bild av hur prioriteringar styr Malmö Stads organisations hantering av sina uppdrag. Men för att få 

en bättre förståelse för helheten behöver vi dyka in i Malmö Stads organisation och den komplexitet 

som organisationen besitter.  

6.4 Komplexitet inom Malmö Stads organisation 

Jag har hört talas om det här problemet med Kajplats och de oklara beskeden de har fått av och på, 
det känner jag till. Jag känner inte till vad vi gjort i detalj eller kanske inte gjort. (Magnus Mertz, 
kulturförvaltningen) 

För att begripa den större kontexten för hur Malmö Stad har arbetat behöver vi måla upp en bild av 

komplexiteten inom Malmö Stads organisation. Dessa uttalanden ger varken en övergripande eller 

detaljerad förståelse för hur organisationen är strukturerad utan sätter snarare en ton för hur 

personerna inom diverse nämnder, förvaltningar och kontor upplever en komplex och omfattande 

sådan. 

Shore & Wright (2011) beskriver policys som anonyma i många fall vilket förstärker otydligheten 

kring vem det är som står bakom policys. Eftersom policys oftast är relativt diffusa blir det svårt att 

identifiera aktörerna bakom och problematiskt att försöka lägga över ett ansvar på en viss aktör. Det 

märkte jag tydligt av i mina intervjuer med representanter från kulturnämnden, kulturförvaltningen 

och stadsbyggnadskontoret. Samtliga sade sig inte ha tillräcklig kunskap om rivningsbeslutet för 

Kajplats 305 och Klaffbron trots att det jobbade inom en sektor som antingen jobbar med kultur i 

staden eller med området verksamheterna ligger i. Istället hänvisade de mig till andra aktörer inom 

Malmö Stad, antingen andra personer på deras kontor eller andra förvaltningar. Flera av de 

intervjuade beskrev hur komplex och omfattande organisationen i Malmö Stads kommun är och hur 

det påverkar sättet att arbeta. Magnus beskriver en situation där komplexitet skapar osäkerhet på 

följande sätt.  

L: Jobbar Kulturförvaltningen och Fritidsförvaltningen nära i några frågor? 

M: Borde arbeta närmre i min åsikt och det är nog allas åsikt. Jag ska ner på ett möte nu i 
eftermiddag med Fritidsförvaltningen på Ribersborg. Det är ett exempel, det är också en apart 
verksamhet… Det har öppnats ett Marin-pedagogiskt Center på Ribersborg, ett nytt hus som ligger 
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nästan enda nere mot Limhamn, vid sidan av Handikappbadet. Handikappbadet drivs av 
Fritidsförvaltningen, Marin Pedagogiskt Centrum drivs av Kulturförvaltningen och intill byggs just 
nu en temalekplats som byggs och ska driftas av Fastighets -och Gatukontoret. Så det är tre 
förvaltningar på samma plats. Vårt möte i eftermiddag ska reda i: Vem gör vad? Hur får vi ut det här 
på ett vettigt sätt så att folk fattar att här finns mycket att göra för alla människor? […] Det är 
jättelånga processer, svårt och bökigt. 

Magnus beskriver här svårigheterna som uppstår när man ska samarbeta förvaltningar emellan. Men 

det är inte alltid det samarbetet känns tydligt eller explicit. Frida Trollmyr (politiker) som sitter som 

ordförande i kulturnämnden sedan ett år tillbaka beskriver att trots att samarbeten finns är det inte 

alltid att det är tydliga. Hon liknar en stadsorganisation vid Trivial Pursuit-spelet:  

[…] Det blir lite som en stads.. blir lite som en.. jag brukar säga som en sån här, du vet Trivial 
Pursuit det här TP-spelet? Du vet den där man går med? Det blir lite som att alla sitter lite med sin 
tårbit. Det är klart att vi också har samarbeten men man blir väldigt.. och innan var jag på 
fritid[snämden] och då var man väldigt inne med alla detaljer som hade med fritid att göra. Så till 
kulturnämnden, så nu är jag väldigt fokuserad på det. Man känner direkt att man tappar.. för det är 
helt omöjligt.. en nämnd i Malmö är lika stor som en hel kommun i Sverige. Jag tror man brukar 
säga att Fosie-stadsdel var lika stor som Landskrona kommun i budget och invånare och så där. 

Komplexiteten bidrar till att individer som representanter, snarare än förvaltningar, kontor och 

nämnder som helhet, har insyn i specifika frågor. Jag blir oftast hänvisad vidare till andra personer 

inom Malmö Stad som anses kunna besvara mina frågor på ett mer givande sätt. Ted berättar att de 

är ungefär 200 personer som sitter på stadsbyggnadskontoret och att det inte går att vara i kontakt 

med varenda en. 

[skrattar till] Ja, nä jag har inte koll på alla heller. Vissa kommer man ju inte i kontakt med så ofta.  

Det är alltså olika faktorer som kan spela roll för organisationens komplexitet. Det kan handla om 

samarbeten förvaltningar emellan som försvårar, eller förlänger processer. Det kan också innebära 

att det är många personer som jobbar på kontoret som i sin tur skapar en svårighet att nå ut med 

information till alla. Utifrån intervjuerna jag gjort blir det oftast som Frida säger, att alla sitter med 

sin tårtbit. Magnus är medveten om att saknaden av flexibilitet i vissa avseenden kan vara 

avgörande för arbetets effektivitet och framgång.  

Ja, det pratas ju jättemycket om det där, att man inte ska jobba i stuprör. Men det har ju varit en tid 
tycker jag.. sen går det där lite som en pendel - att ibland funkar det bättre och ibland funkar det 
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sämre. Just nu har man omorganiserat jättestora delar av stan, igen. Då är det lite omstart på saker 
och ting. Då är det mycket kunskap som ska antingen då berättas igen i en organisation eller så är det 
de som har nya idéer på ”så här ska vi inte jobba”, och så. Då kan man ju också föreställa sig att 
vissa tänker att ”det är ju bara stuprör”. Men min erfarenhet som har jobbat ganska länge inom 
Malmö Stad är att det har varit jättelånga perioder där det inte är stuprör. 

Magnus säger att det pratas om att det inte ska jobbas i stuprör, vilket han menar med att det krävs 

flexibilitet, samarbete och en vilja hos de anställda att våga tänka öppet och inte fastna i stupröret 

med ett tunnelseende, så att säga. Dock beskriver han också att en omorganisation också ställer till 

det eftersom man får börja om på ny kula i vissa avseenden. Men en omorganisering kan ju även ses 

som ett flexibelt drag av Malmö Stad, ett försök att utveckla och förändra organisationen för att 

finna nya arbetssätt och lösningar. Magnus nämner dock att de nya arbetssätten inte alltid är till 

fördel pga arbetsbelastning. Han berättar för mig att varje anställd nu behöver jobba digitalt i 

flertalet digitala system för att bl.a. skriva i måldokument.  

”[n]u är jag lite kritisk men det kan man ju få vara tänker jag, att det är väldigt mycket system som vi 
ska docka in allt vi gör i målsystem och allt ligger liksom i olika data.. grejer vi ska rapportera in 
saker och ting. […] Väldigt mycket sånt är digitaliserat. Så det går väldigt mycket tid till 
administration. Du kan ju bara kolla upp.. det finns en statlig utredning: SOU - de kommer hela 
tiden, det kom en i oktober som behandlar tillits-organisationer och som har ett kapitel som tar upp 
det här med New Public Management  som kom för en 15 år sedan kanske. Där man riggar om 12

offentlig verksamhet till att bli mer lik marknaden. Att vi organiserar oss på samma sätt, hierarkiskt 
på det sättet med styrgrupper eller ledningsgrupper. Den är ju rätt svidande. Det är en statlig 
utredning och den är offentlig och den tar verkligen och tittar på det där. Den konstaterar väl att det 
kostar mer än vad det ger. All den där administrationen tar ändå så mycket energi ur vår verksamhet 
att det skulle vara bättre att hitta andra vägar att gå för att lägga den energin på det som det ska vara 
till; våra skattebetalare och de vi är satta att serva. 

Magnus berättar för mig att administrationstid, fokusering på mätningar och New Public 

Management-arbetssättet blir ett hinder för att det övriga arbetet ska ha möjlighet att utföras. Det är 

energikrävande och ”kostar mer än vad det ger”. New Public Management har varit debatterat sedan 

det kom och först på senare tid har det kunnat konstaterats att det inte blir effektivt i längden med 

ett sådant system. Att den offentliga verksamheten blivit allt mer marknadsanpassad ligger i tydlig 

linje med neoliberalismens våg (Clarke, 2008, 141). Att Malmö Stad lyfter statistik och mätbara mål 

 New Public Management är ett begrepp som myntades av Christopher Hood (1991) i ”A public management for all 12

seasons” och hänvisar till en nytt tillvägagångssätt inom offentlig sektor, en så kallad resultatstyrning, för att öka 
effektiviteten. 
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är något även Max tydligt ser. I verksamheterna (Arena 305 och Kajplats 305) Max är verksam i 

försöker man därför dokumentera och föra statistik, vilket Max tror varit en bidragande faktor till att 

Malmö Stad länge varit på verksamheternas sida.  

Vi har alltid visat skitbra och korrekt statistik på ”så här ser det ut, i vår verksamhet och i 
replokalerna. Förr hade vi 7% tjejer och nu har vi faktiskt 14%.”. Det går politikerna igång på. […] 
Det är ju helt i linje med vad Malmö Stad och politikerna vill. […] Det har varit tydligt för oss, vi 
har ju alltid haft väldigt tydliga och bra mål. 

 

Kortfattat kan jag sammanfatta att komplexitet, restriktioner och prioriteringar inom Malmö Stads 

organisation är bidragande orsaker till en förhindrad möjlighet för bästa möjliga dialog och 

hantering av kulturverksamheterna Kajplats 305, Klaffbron och Plan B:s ärende. Avslutande har 

Carlo på Plan B ett talande exempel som får sammanfatta problematiken angående Malmö Stads 

kommunikation, både inom organisationen och med kulturaktörerna i staden. Han berättade för mig 

att en stadsplanerare från Malmö Stad hade kontaktat honom angående en vision om Norra 

Grängesbergsgatan, gatan Plan B är på. Visionen handlade om att skapa ett kulturell kluster på en 

gata utan trafik och med Plan B i centrum. Den inkluderade att de ville flytta en av verksamheterna 

på andra sidan gatan, den var helt enkelt för stor. Carlo hade tidigare fått reda på att Malmö Stad 

några dagar tidigare godkänt en stor utbyggnad av just den verksamheten och berättar detta för 

stadsplaneraren.  

”If you’re Malmö Stad, can you explain to me why Malmö Stad have granted bygglov to this guy to 
do exact the opposite from what you told me? And he looked at us and said ”oh, I have to look into 
this.” And I was like ”yes, you have to look into that.”[…] Does he even knows what he is talking 
about? Nobody knows what they’re doing. That’s the thing. Everybody has ideas but nobody talks 
to the people on the street. […] they have a plan but then they come to the street and they can’t 
make it work because they have no idea what’s going on, they have no ideas how the dynamics are. 
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7. Sammanfattning & slutdiskussion 
Mitt syfte med studien har varit att undersöka vad som är bidragande orsaker till brist på 

kommunikation mellan kulturaktörer och Malmö Stad, hur Malmö Stads policys speglas i praktiken 

runt deras arbete kring kultur och vilka kulturaktörer som hamnar utanför ramarna för Malmö 

Stads kulturpolicy. Jag ville skapa en bättre helhetsbild av Malmö Stads arbete med kultur men 

samtidigt, genom tre fallstudier, undersöka hur tre kulturverksamheter (jag misstänkt hamnat 

utanför normer för den kultur Malmö Stad främjar) har blivit behandlade. Eftersom jag redan på 

förhand var medveten om att två av verksamheterna antingen behövde flytta eller lägga ner sin 

verksamhet, pga rivningskontrakt, hade jag redan en problemformulering som jag kunde utgå ifrån.  

 Malmö Stads policy-formuleringar kring kultur och delaktighet har presenterat en välvilja 

att försöka hjälpa kulturaktörer som annars inte passar in inom normen för kultur, eller snarare den 

kultur Malmö Stad väljer att satsa på. Malmö Stad har försökt att inkorporera lösningar, som t.ex. 

rivningskontrakten, för att erbjuda billiga lokaler för alternativa kulturutövare. Trots att Malmö Stad 

visat en välvilja genom både policys och uttalanden har både kommunikationen och dialogen varit 

problematisk. Det har resulterat i att kulturaktörerna känt sig missförstådda, misstrodda och icke 

prioriterade. Enligt Shore & Wright (1997, 2011) kan policys användas i ett makt och kontroll-

skapande syfte, t.ex. genom att kontrollera vilken kultur som får verka och vart i staden den får ta 

plats. Med hjälp av en neoliberal diskurs har detta skett utan större motstånd från Klaffbron och 

Kajplats 305 medan Plan B lyckats, genom en extern insats (Ulf på Slaktkyrkan), att ta sig igenom 

byråkratiska processer och därigenom fått behålla en plats i området.  

 Det går inte enbart att titta på policys och formuleringar utan att stöta på andra aspekter, 

därför kan vi också konstatera att Malmö Stads organisation är komplex. Organisationens 

komplexitet försvårar helt enkelt Malmö Stads arbete kring kultur och delaktighet, mer eller mindre. 

Jag bjuder in framtida forskning att undersöka Malmö Stads (eller andra städers) organisations 

struktur och arbete kring frågorna då jag känner att det är ett fält som kan expanderas inom 

socialantropologin. Det finns mycket att hämta och mycket jag inte haft möjlighet att inkludera i 

omfattningen för denna uppsats. Det finns en distans och otydlighet som bör rätas ut i arbetet kring 

kultur och delaktighet för kunna förbättra förståelsen och samarbetet mellan stadsapparaten och 

stadens kulturaktörer. Enligt Brenner (2012) fortsätter kampen om rätten till stadens platser och 

enligt mig är det ett fält som kan studeras ytterligare, i alla dess aspekter.  
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