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Denna studie är gjord som ett examensarbete inom Masterprogrammet i stadsplanering på 

Blekinge Tekniska Högskola under våren 2019. 

Det  nns en större mängd forskning som resonerar kring nya entreprenörsurbanistiska ideal 

som sätter både planeringen som verksamhet och staden i ett nytt sammanhang. Det innebär 

nya utmaningar för mer traditionellt välfärdsorienterade motiv och praktiker till förmån för 

offentlig-privat samverkan samt nya sätt att arbeta för ekonomisk tillväxt. 1960-talet har 

lämnat efter sig ett diskursivt materiellt arv av välfärdsplanering som starkt präglat staden 

men som nu omvärderas och omförhandlas utifrån just nya ideal. Malmö är ett tydligt exempel 

på denna utveckling, vilket är den avgörande anledningen till att Rosengård (Törnrosen och 

del av Örtagården) används som studieområde. 

Utemiljöerna och de gröna offentliga rummen har i sin tur spelat stor roll för 1960-talets 

stadsplanering och samhälle, vilket gör att dessa grönytor begreppsliggörs som “välfärdens 

landskap” i denna uppsats. Genom dem konceptualiseras planeringens vilja att ordna 

stadens (gröna) offentliga rum och medborgarna, men också hur de oplanerade och öppna 

grönytorna har varit platser för det alternativa och normbrytande. Mot en sådan bakgrund 

undersöks konstruktionen av utemiljöerna när ett 1960-talsområde förtätas och förnyas. Hur 

förhåller sig planeringen till dessa välfärdslandskap och kan planeringens konstruktion av 

dem relateras till övergripande narrativ? Vad innebär det i så fall för relationen planerare - 

medborgaren? För att kunna undersöka denna typ av frågor situeras studien i ett forsknings-

fält som dels berör konkurrens mellan välfärd och entreprenöriell stadsutveckling, dels den 

modernistiska staden (exempelvis miljonprogrammet) och dess utemiljöer som ett uttryck 

för välfärdsorienterade ambitioner, dels förtätning av grönytor. Vidare ramas analysen in av 

teori kring makt och normativitet för att förstå den intrikata samverkan mellan planeringen, 

staden och medborgaren. Den franska  losofen och idéhistorikern Michel Foucaults 

SAMMAN-
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teorier är utgångspunkt för teorin men det är också en eklektisk läsning av olika sätt att 

förstå Foucaults idéer om normativitet och relationell makt. Metod och teori presenteras 

gemensamt eftersom det teoretiska ramverket går hand i hand med metoden, diskursanalys.

Det entreprenörsurbanistiska narrativet framträder starkast genom analysen, traditionella 

välfärdsvärden omförhandlas utifrån hur de kan passa in i berättelsen om förtätning. Detta 

eftersom förtätningen framstår som det överordnade värdet. Konstruktionen av utemiljö-

erna grundar sig därför i att möjliggöra förtätning och förnyelse, vilket gör att grönytorna 

omförhandlas, ordnas hierakiskt och marginaliseras. Den postpolitiska och till synes neutrala 

förpackningen gör att projektet kan förmedla en bild av att grönytorna ökar (i kvalitet, 

intensitet, användbarhet) trots att ytan faktiskt kraftigt minskar. Analysen pekar på hur det 

visar på ett marginaliserande av det be ntliga i området också spiller över på medborgarna, 

genom att ta grönytor i anspråk i förtätningens namn marginaliseras den be ntliga invånaren 

till förmån för ett nytt medborgerligt subjekt. Gamla Rosengårds nya sammanhang som en 

tydligare del av innerstaden och ett område med “potential” gör att förändringen i sig är mer 

avgörande än områdets och den be ntliga invånarens rätt i sig. 

Nyckelord: Malmö, Rosengård, Stadsplanering, Förtätning, Miljonprogram, Modernism, 

Välfärd, Entreprenörsurbanism, Utemiljöer, Grönyta
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Utgångspunkten för detta arbete är att välfärd varit ett centralt begrepp för planeringen, 

framförallt under 1960- och 70-talen, men att innebörden av välfärdsplanering blivit allt mer 

ifrågasatt och föränderlig de senaste årtionden. Genom samverkan mellan olika faktorer 

som globalisering, nyliberalisering och platsmarknadsföring har det skett en förskjutning 

av stadsplaneringens roll. Det betyder nya konstruktioner av välfärdsbegreppet, framförallt 

i att välfärd och tillväxt inte anses stå i motsatsförhållande - istället är tillväxt centralt för 

att skapa välfärd i en ny entreprenöriell logik (Dannestam 2008, 201). Stadsförnyelse- och 

förtätningsprojekt är ett sätt att formulera ett svar på hur kommunen ska skapa en attraktiv 

stad som genererar tillväxt och därmed också garanterad välfärd (Dannestam 2008, 203). 

Dessa samhälleliga och politiska förskjutningar begreppsliggörs på många vis, exempelvis 

som nyliberal eller postfordistisk utveckling eller som stadspolitik. I detta arbete används 

begreppen entreprenörsurbanism och entreprenöriell stadsutveckling som samlat begrepp 

för denna typ av utveckling samt dess effekter på staden och planeringen. 

Mitt i den entreprenörsurbanistiska utvecklingen  nns medborgaren som staden planeras 

för. Innebär de samhälleliga förändringarna också en ny syn på medborgaren, från välfärd-

spolitiskt till entreprenörsurbanistiskt subjekt? Precis som att särskilda medborgare kan 

vara mer eller mindre påverkade av förändringarna  nns det delar av staden som varit särskilt 

knutna till den traditionella välfärdsplaneringen, till exempel grönytor. Offentliga gröna rum 

kan ses som en arena för diskursiv kamp när välfärdsdoktrinen utmanas. Utan idéer om hur 

det offentliga rummet ska användas blir planeringen meningslös, vilket i sin tur betyder 

att utformningen av rummet är en nyckel till reglering av medborgaren som ska använda 

det (Franzén, Hertting & Thörn 2016, 53-54). Således är idén om att sociala förhållanden 

påverkas av rummets fysiska utformning central för planeringens legitimitet. Ett sådant 

tankesätt har dock varit särskilt framträdande i modernismen, till exempel under 1960- och 

70-talens byggande av miljonprogrammet, och kan sammankopplas med välfärdsdiskursen 

(Hall & Vidén 2005). Genom historien har planeringen av rekreations-

INLEDNING
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områden och utemiljöer särskilt tydligt präglats av ett stort förtroende för den sociala ingen-

jörkonstens möjligheter att in uera användandet av miljöerna (Braae 2017, 48). Men vad 

händer om planeringen präglas av nya ideal? Vilka föreställningar  nns då om livet som ska 

levas i utemiljöerna? Innebär det förändrade konstruktioner av utemiljöernas betydelse och 

ideala utformning?

För att förstå detta krävs ett undersökande arbete av kopplingen mellan idé och rumslig 

utformning. Braae (2017, 49) menar att det är grundläggande att förstå vilka värderingar 

och diskurser som bäddas in i begreppet välfärdslandskap för att bena ut vilket rumsligt 

och socialt ramverk de utgör för människorna som vistas i dem. Utemiljöerna har varit ett 

centralt verktyg för planeringens in ytande på medborgaren, men vilka förändringar och 

förskjutningar har skett? Hur förhåller sig dagens planering, i den kontext av utmanade ideal 

som redogjorts för ovan, till välfärdens landskap? Hur hanteras det materiella och politiska 

arvet i utemiljöerna? Eller, enklare formulerat, vad händer när modernistiska områdens väl 

tilltagna grönytor tas i anspråk för bebyggelseförtätning? Utifrån denna typ av frågeställ-

ningar blir det relevant att politisera förståelsen och förändringen av grönytor. 

Utgångspunkt för undersökningen är ett studieområde som i uppsatsen kommer att kallas 

gamla Rosengård. Studieområdet består av området Törnrosen, byggstart 1962, samt del 

av Örtagården, byggstart 1968. Gamla Rosengård är en del av Malmö stads förtätnings- 

och förnyelseprojekt Amiralsstaden. Utgångspunkt för analysen är planprogrammet för 

Törnrosen och del av Örtagården, som är ett av  era centrala planeringsdokument för 

Amiralsstaden. Avgränsningen av studieområdet sammanfaller med planprogrammets. 

Att gamla Rosengårds utemiljöer klassi ceras som ett välfärdens landskap är grundat på 

kontexten i vilken området är planerat och byggt, 1960-talets Malmö. Förnyelseprojektet 

används som ett exempel på ett välfärdslandskap i förändring, att undersöka gamla Rosengård 

kan ge en förståelse för hur det diskursiva, materiella arvet hanteras genom pågående och 
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framtida förtätning av området utifrån planeringens nya samhälleliga och politiska kontext. 

SYFTE
Arbetet syftar till att undersöka förskjutningar och konkurrens i den diskursiva konstruk-

tionen av välfärdens landskap. Detta görs delvis utifrån utmanande förståelser av välfärd, 

men också utifrån en generell övergång från modernistiska stadsideal till ideal om en tät 

stad. Ett vidare syfte är att undersöka dessa frågor i relation till Foucaults studier, vilket 

gör att rumsligt betingade maktrelationer är i fokus för studien liksom relationen mellan 

planeringen och medborgaren.

FORSKNINGSFRÅGOR
Hur konstruerar planeringen utemiljöernas betydelse i förtätnings- och förnyelse-

projekt? 

Hur kan en sådan konstruktion förstås utifrån diskursiva förskjutningar av välfärds-

planering?

Hur konstrueras det medborgerliga subjektet i relation till förnyelse av utemiljöer? 

Vilka alternativa konstruktioner exkluderas genom planeringens selektiva berättelse?

•

•

•

•
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DISPOSITION

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I detta inledande kapitel presenteras problem-

formulering, syfte och frågeställning för att introducera arbetets inriktning. Projektområdet 

introduceras också i ett antal skalnivåer, från Malmö till Rosengård och det avgränsade 

projektområdet som i arbetet kommer att kallas gamla Rosengård. I kapitel två ges en forsk-

ningsöversikt som placerar denna studie i ett större sammanhang av likartad forskning och 

visar på studiens potential att fylla en lucka i forskningsfältet. Dessutom ges en överblick 

av utveckling och omförhandling av välfärdsbegreppet inom planering från 1960-talet till 

idag, i jämförelse med ett entreprenörsurbanistiskt perspektiv. Förskjutningarna relateras 

till stadsideal och materialitet genom modernistisk planering och miljonprogrammet. 

Vidare etablerar översikten sambandet mellan det moderna landskapet och det jag kallar 

för välfärdens landskap. Avslutningsvis berörs den mindre mängd forskning som liknar 

denna studie, förtätning av miljonprogram respektive förtätningens effekter på gröna rum 

och utemiljöer. I det tredje kapitlet redovisas det teoretiska och metodologiska ramverket, 

som har sin utgångspunkt i Foucault men också ska förstås en eklektisk läsning av olika 

teoretikers utveckling av Foucauldiansk teori. Metoden som används är diskursanalys, 

vilket hänger tätt samman med teorin genom förståelsen av språket som konstituerande av 

produktiva maktrelationer och normer. Det faktiska tillvägagångssättet och urval av material 

presenteras i kapitlet, liksom en metodologisk diskussion. 

Resultatet av studien presenteras i avsnitt fyra respektive fem. Kon ikt bygger på ett 

jämförande och till viss del historiskt perspektiv. Utgångspunkten är att studera stabilitet 

och förändring i planeringens konstruktion av grönytor. Exempelvis utifrån kontexter 

som miljonprogram, modernism, förtätning och stadsideal. Här identi eras en diskursiv 

kamp som präglar både debatt och forskning kring synen på miljonprogrammet och dess 

utemiljöer. Marginalisering är den avslutande resultatdelen som utgår från den nutida planer-
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ingens konstruktion av utemiljöer. Här presenteras studiens huvudsakliga argument, att 

planeringen konstruerar be ntlig grön mark som icke-existerande eller undermålig men 

planerad grön mark som användbar och kvalitativ. Grönytorna förstås också som hierarkiskt 

ordnade, utifrån övergripande entreprenörsurbanistiska motiv. I arbetets sista kapitel, 

nummer sex, diskuteras resultatet av analysen, primärt utifrån exkluderade alternativa 

konstruktioner och relationen mellan planeringen och medborgaren. 
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På 1960-talet var Malmö ett av Sveriges ledande tillväxtcentrum och betraktat som ett för-

kroppsligande av den socialdemokratiska välfärdskommunen (Dannestam 2009, 113). Det är 

i det blomstrande, socialdemokratiska Malmö som kvarteret Törnrosen börjar byggas år 1962 

och Örtagården år 1968. Det är också i en sådan kontext jag  nner det befogat att kategori-

sera områdets utemiljöer som välfärdens landskap.

Kort efter utbyggnaden av områden som Rosengård ställs Malmö inför en omfattande kris 

med företagsavveckling, industrinedläggningar och arbetslöshet (Mukhtar-Landgren 2008, 

168). Malmö förlorade invånare till kranskommunerna som erbjöd andra typer av boende 

och levnadsmiljöer, medan staden själv ansågs ha “byggt fast sig i miljonprogrammet”. Den 

demogra ska sammansättningen i staden förändrades radikalt när välbeställda invånare 

 yttade ut samtidigt som invandringen till Malmö ökade kraftigt (Dannestam 2009, 114). Sedan 

dess är det en ny bild av Malmö som presenteras för oss än den traditionella arbetarstaden, 

Malmö har återuppfunnit sig själv som en postindustriell stad (Mukhtar-Landgren 2008, 

169). Nya satsningar formulerades med den ekonomiska krisen som fond (Dannestam 2009, 

115). Framgångssagan blir än mer kraftfull om den presenteras som att Malmö lyckats vända 

trenden, från kris till nyuppfunnen stad med ny image (Mukhtar-Landgren 2008, 168, 172). 

Den förändrade staden tog sig till stor del uttryck genom projekt i stadens fysiska miljö, 

eftersom det är synliga och imagebyggande projekt som kan manifestera stadens höga 

ambitionsnivåer och nya framgångskoncept (Dannestam, 2008:205). Malmö är den nya 

kunskapsstaden, där stora satsningar på infrastruktur och platsmarknadsföringsprojekt 

bevisar stadens förmåga att ligga i framkant i den nya globala ekonomin (Bergström 2017, 

502). Men det  nns två berättelser om det nya Malmö, om de medborgare som spelat en 

avgörande roll i framgångssagan och de som inte alls  ck plats i den. Det postindustriella 

Malmö kan likväl förstås som en delad stad med stora och ökande socio-ekonomiska klyftor, 

MALMÖ

STUDIE-
OMRÅDE
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där demogra ska förändringar med ökad invandring och ökat  yktingmottagande spelar en 

viktig roll. Skillnaderna tar sig också tydliga uttryck geogra skt och rumsligt mellan olika 

bostadsområden i Malmö (Mukhtar-Landgren 2008, 173). Det är denna typ av nyliberal 

utveckling som i denna studie begreppsliggörs som entreprenörsurbanism. Malmö är ett 

mycket tydligt exempel på en stad där entreprenöriell stadsutveckling utmanar den tradi-

tionella välfärdsplaneringen.

Malmö har, liksom många andra städer, problem med att socio-ekonomiska skillnader 

organiseras rumsligt och geogra skt till vissa stadsdelar. Det innebär olikheter i hälsa, 

trångboddhet och levnadsförhållanden bland annat (Bergström 2017, 508). Men staden har 

inte bara problem med brist på bostäder eller jämlikt fördelad service utan också brist på 

grönområden. Malmö har minst andel grönyta av Sveriges tio största städer. 5 kilometer från 

staden utgörs ca 2 % av grönyta, att jämföra med Stockholms 45 % (Broström, Eliasson & 

Hillbur 2008, 122). Malmö be nner sig mellan hav och åkerlandskap och omlandet präglas 

av högeffektivt jordbruk, vilket gör att de gröna kilar som är bevarade i många andra städer 

saknas i Malmö (Broström, Eliasson & Hillbur 2008, 123). Det  nns både ett högt tryck på 

exploatering av jordbruksmark samtidigt som röster höjs för bevarandet av jordbruksmarken, 

vilket gör förtätning av redan exploaterade områden till ett aktuellt alternativ. Samtidigt är 

det inne i staden som många av kommunens biologiska värden  nns, just eftersom jordbruket 

utarmat landsbygden på dessa (Gyllin & Kruuse af Verchou 2008, 140). Den natur och 

grönska som  nns är till störst del skapad av mänsklig aktivitet, mycket lite vild natur är 

bevarad vare sig vi talar om landsbygden eller staden (Gyllin & Kruuse af Verchou 2008, 139). 
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ROSENGÅRD
Mitt i den pågående diskussionen om förtätningspotential, bevarad jordbruksmark, för 

få rekreativa ytor i staden, Malmös väg mot en attraktiv och växande kunskapsstad samt 

ökade socio-ekonomiska klyftor mellan bostadsområden i staden  nns stads-

planeringen. Ett av Malmö stads pågående förtätnings- och förnyelseprojekt heter 

Amiralsstaden, ett namn som bygger på att omgestaltningen av Amiralsgatan är centralt 

för projektet. Projektet innebär förändringar av Rosengård, både längs Amiralsgatan och 

Rosengårdsstråket.

 g. 1 Karta över Malmö, Rosengård enligt streckad linje och studieområdet i mörkgrönt. Grundkarta: Eniro 

(2019)
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TÖRNROSEN OCH DEL AV ÖRTAGÅRDEN

Rosengård är lokaliserat strax öster om innerstaden och räknas till centrala Malmö. Området 

be nner sig mitt i en förändringsprocess av  era anledningar, exempelvis på grund av 

arbetet med industristadsdelen So elund, utveckling av Amiralsgatan samt förtätning kring 

Rosengårdsstråket (Malmö stad 2018). Dessutom invigdes nya station Rosengård vintern 

2018, en viktig förutsättning för att förnyelseprojektet i gamla Rosengård ska genomdrivas 

(Planprogrammet, 14, 16; Malmö Stad 2018). Det gör att Rosengård be nner sig i ett nytt 

sammanhang. Samtidigt känner många till området sedan tidigare, Rosengård har blivit en 

centralgestalt för kritik mot miljonprogrammet men det har också framställs som viktigt att 

lyfta alternativa berättelser om området som bryter med ryktet om utanförskap och krimi-

nalitet (se exempelvis Ristilammi 1994). Befolkningen i Rosengård är ung, hela 15 % är mellan 

6 och 15 år. De allra  esta hushållen är unga ensamstående utan barn, men den näst största 

gruppen är sammanboende med barn. De  esta hushåll bor i hyresrätter, 70 %. Över 88 % har 

utländsk bakgrund, merparten av dessa är utrikes födda. 24 % har eftergymnasial utbildning, 

att jämföra med innerstadens 57 %. Den genomsnittliga disponibla inkomsten är ungefär 

hälften så stor som samma siffra i innerstaden. Mindre än hälften av invånarna är sysselsatta 

i förvärvsarbete, av kvinnorna är det 38 % (Stadskontoret Malmö stad 2019). Statistiken kan 

användas på olika sätt, dels för att visa på stark sammanhållning alternativt stigmatisering 

och utanförskap, dels för att peka på Malmö som en segregerad stad och Rosengård som ett 

“problemområde”. Det kanske mest intressanta är just områdets stämpel som “problem-

område” i kombination med dess centrala läge i staden och nya sammanhang som tydligare 

rumsligt och konceptuellt kopplat till innerstaden via den pågående förändringen   av 

So elund och den nya stationen.

Det planeringsprojekt som studeras i detta arbete fokuserar på gamla Rosengård, närmare 

bestämt Törnrosen och del av Örtagården (avgränsningen sammanfaller med den utpekade 

avgränsningen i planprogrammet från 2015). Gamla Rosengård påbörjades alltså tidigare, 
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 g. 2 Rosengård enligt streckad linje, bestående av ett antal stadsdelar. Studieområdet innefattar Törnrosen 

och del av Örtagården. I anslutning  nns stadsdelarna So elund och Annelund. Kartmaterial: Eniro (2019)

strax miljonprogramseran, men det  nns också skillnader i karaktär mellan 60-talets 

respektive 70-talets Rosengård. De öppna kvarteren i Törnrosen och Örtagården har generellt 

sett en tätare och mer sluten, kvartersliknande morfologisk struktur än de delar som präglas 

av högre punkt- och lamellhus (Tykesson & Ingemark Milos 2002). Bebyggelse-

strukturen i gamla Rosengård har inte förändrats särskilt mycket men däremot har det gjorts 

insatser i utemiljöerna, Örtagårdens gårdar renoverades redan på 70-talet (Vidén & Lundahl 

1992, 81) och uppdateringar har gjorts kontinuerligt även efter det, exempelvis förändringar 

av Örtagårdstorget (se till exempel Gestaltningsprogram för utemiljön kring Rosengård 

Centrum, Disorder 2017). 
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Denna studie rör sig mellan  era angränsande forskningsfält. Ett är forskningen om 

välfärd, ett annat är förtätning och (förändrade) stadsideal, ett tredje är miljonprogram 

och modernism. Mitt analysarbete sammanfaller delvis med alla dessa, i skärningspunkten 

mellan välfärd, förtätning och landskap. Därför används begreppet välfärdens landskap, för 

att konceptualisera en sådan skärningspunkt. Forskningsöversikten syftar delvis till att 

situera studien i en kontext av angränsande forskningsfält, men också till att argumentera 

för att det  nns en lucka i att undersöka välfärdens landskap i förändring. Det bygger på 

att välfärdens landskap förstås som ett modernistiskt landskap, där likväl synen på välfärd 

som planering och stadsideal är öppet för konkurrerande konstruktioner. Utifrån en sådan 

förståelse ser jag alltså på begreppet landskap som likväl en konceptuell konstruktion som 

det fysiska, rumsliga landskapet - utemiljöerna i staden.

Inledningsvis tar jag mig an välfärdsbegreppet och benar ut olika sätt att ta sig an utvec-

klingen av den svenska välfärdsstaten, men också utmanande alternativa ideal till välfärds-

planering (med Malmö som exempel). Därefter undersöks de modernistiska stadsidealen, 

exempelvis varför det moderna landskapet kan förstås som ett välfärdslandskap. Utifrån en 

sådan bakgrund synliggörs hur det  nns behov av att titta närmare på hur konstruktionen 

av gröna rum och utemiljöer kan ge en fördjupad förståelse för hur det materiella, diskursiva 

arvet från modernismen och välfärdsplaneringen hanteras. 

FRÅN VÄLFÄRD TILL ENTREPRENÖRSURBANISM
Välfärdsstaten tog form under 1900-talets början och mitt, den byggde på att det offentliga 

ansvarar för medborgarnas liv och levnadsstandard inklusive geogra sk och rumslig 

(om)fördelning av resurser (Bergström 2017, 501). Den socialdemokratiska politik som 

brukar kallas “den svenska modellen” kan betecknas fordism, en modell för samhälls-

organisering som bygger på en kombination av välfärdsstat och ekonomisk tillväxt genom 

FORSKNINGS-
ÖVERSIKT
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kapitalism (Franzén, Hertting & Thörn 2016, 16). Stadsbyggnad får en viktig roll i den 

fordistiska modellen eftersom bostaden görs till en välfärdsfråga och således en fråga för 

staten. När sysselsättningsgraden stiger och lönerna ökar höjs också den allmänna levnads-

standarden, exempelvis genom bättre bostad. Att massproducera bostäder för att höja 

standarden till överkomliga kostnader är därför ett typexempel på “den svenska modellen” 

(Franzén, Hertting & Thörn 2016, 17). Även om det svenska välfärdsbygget sammankop-

plas med efterkrigstiden, från 1945, är välfärdsbegreppet inte av enbart historisk betydelse. 

Kommunala verksamheter ägnar sig fortfarande främst åt välfärd i sitt praktiska arbete, 

genom att tillgodose grundläggande service för medborgarna (Dannestam 2009, 258). 

Strömgrens avhandling “Samordning, hyfs och reda - Stabilitet och förändring i svensk 

planpolitik 1945–2005” behandlar planerarprofessionen och yrkesrollen i ett historiskt 

perspektiv med start i välfärdsplaneringens starkaste tid. Strömgren (2012, 44) menar att 

1960-talets planering kan kategoriseras som en rationell beslutsprocess där universella motiv 

var starkt styrande, alltså att en viktig utgångspunkt för planeraren var att verka för ett 

“kollektivt gott”. En mycket aktiv och styrande planering legitimeras genom att avvägningar 

kan göras mellan olika planeringsalternativ för att välja det som främjar ett allmänt bästa 

(Strömgren 2012, 44). Men Strömgren (2012, 209) menar att denna yrkesroll inte drastiskt 

förändrats sedan dess utan att en starkt styrande planering med fokus på traditionella 

välfärdsfrågor har fått ett uppsving. Dels på grund av ett nytt fokus på miljö och hållbarhet 

och dels på grund av ett tilltagande segregationsproblem med starka rumsliga konnotationer, 

vilket återaktualiserar planering som socialt projekt. Gentemot de beständiga värdena för 

planering  nns dock en utveckling åt ett motsatt, nyliberalt håll.

David Harvey visar i “From Managerialism to Entrepreneurialism” (1989) hur 1960- och 

70-talen präglades av offentligt ledarskap och förvaltningsanda, med välfärd som ett fram-
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trädande begrepp. 1980-talet och framåt, däremot, har präglats av en entreprenöriell politisk 

styrning. En sådan styrning kan förstås i termer av partnerskap mellan offentliga och privata 

aktörer samt som en platsens ekonomi, snarare än stadens eller kommunens. Det kan 

exempelvis föranleda punktvisa investeringar i särskilda platser i staden som anses ha störst 

marknadspotential (Harvey 1989, 7). Ett sätt att förstå hur förskjutningen från välfärdspolitik 

till nyliberal entreprenöriell styrning gått till i Sverige är att utgå från 1970-talets industriella 

kris, som inte bara satte stopp för den ekonomiska tillväxten utan också indirekt för den 

modernistiska stadsplaneringen (Franzén, Hertting & Thörn 2016, 8). Franzén, Hertting & 

Thörn (2016, 21) menar att det fanns en utbredd kritik av det kapitalistiska stadsbyggets 

fokus på standardisering och rationalisering, som modernismen  ck ta skulden för. Men med 

tiden utvecklades denna kritik till att det kapitalistiska stadsbygget, om än i annan form, 

presenterades som lösningen snarare än problemet. Krisen för ekonomin, inklusive bostads-

marknaden, gjorde att staden inte längre uppfattades som en följd av ett kapitalistiskt 

stadsbygge utan ett resultat av misslyckad välfärdsplanering. Krisen slog hårdast mot de 

industristäder som varit föregångsexempel för den fordistiska, svenska modellen och som en 

strategi för att vända om från krisen vände sig allt  er mot entreprenörsurbanistiska strategier 

(Franzén, Hertting & Thörn 2016, 366). Entreprenörsurbanism, menar Franzén, Hertting & 

Thörn, är ett koncept för att sälja staden. Genom att städer uppfattas som i konkurrens med 

varandra krävs en politik som bygger på imagebyggande, platsmarknadsföring och att “sälja” 

staden som unik och således också konkurrenskraftig (Franzén, Hertting & Thörn 2016, 

22-24). Det är i denna mening jag förstår och använder begreppet entreprenörsurbanism 

i studien, även om  era av teoretikerna och texterna som används i forskningsöversikten 

använder andra begrepp så som nyliberalism eller stadspolitik. 

Som tidigare introducerat är Malmö ett tydligt exempel på en stad som återuppfunnit 

sig själv utifrån den ekonomiska krisen som drabbade Sverige under 1970- och 80-talen 
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(Mukhtar-Landgren 2008, 168-169). Med krisen som fond går det att berätta en historia om 

en framgångssaga och comeback, även om det postindustriella Malmö återkommande talas 

om som “en delad stad” med ökad skillnad mellan fattiga och rika samt en påtaglig rumslig 

segregation mellan västra och östra Malmö (Mukhtar-Landgren 2008, 173). Det nya Malmö 

byggdes upp utifrån nya strategier för ekonomisk tillväxt (Dannestam 2009, 129), vilket 

direkt konkurrerar med traditionell välfärd och service som därmed hamnar i skymundan 

(Dannestam 2009, 98-98). I en entrepenörsurbanistisk logik är det centrala att öka stadens 

konkurrenskraft genom att fånga upp investeringar och locka företag. Istället för att 

kommunens roll till stor del är att verka för omfördelning av ekonomiska resurser  nns en 

stor tilltro till “nedsippringsprincipen”, att det offentliga ska stimulera ekonomisk tillväxt 

på marknaden och att detta i sin tur ska verka omfördelande genom att tillväxten “sipprar 

ned” till mindre gynnsamma områden och befolkningsskikt (Dannestam 2009, 109) . 

Entreprenörsurbanistiska strategier förhåller sig alltså i hög grad till medborgarens 

ekonomiska förutsättningar, vilket är en kraftig förändring från den välfärdsorienterade 

synen på medborgaren. Bergström (2017, 514) menar att medborgaren har förvandlats till 

kund och att detta är en helt annan logik att förhålla sig till. Genom att valfrihet förespråkas 

allt mer föds en logik där kunden för fram sina individuella önskemål, vilket kraftigt påverkar 

det medborgerliga in ytandet. De resursstarka har stora möjligheter att påverka sin vardag 

genom kundval medan det kollektiva in ytandet som är centralt för socio-ekonomiskt svaga 

grupper försvagas (Bergström 2017, 515). Ändå presenteras det som att det inte  nns någon 

motsättning mellan tillväxt och välfärd, eftersom nedsippringsprincipen ger “det dubbla 

åtagandet”. Det är en storyline som säger; utan tillväxt, ingen välfärd (Dannestam 2009, 172). 

Min studie bygger inte på en argumentation kring Malmös utveckling från välfärdskommun 

till entreprenörsurbanistiskt pro lerad, utan placerar sig snarare i en sådan kontext och 

breddar argumentationen kring konkurrensen mellan välfärd och entreprenörsurbanism 
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till att förstås genom konstruktionen av utemiljöer. Alltså, att den stad som är till salu i 

Malmö berör det offentliga rummet i form av offentliga grönytor och utemiljöer. Hur går det 

att politisera förståelsen av dessa och relatera dem till ett generellt sammanhang i Malmös 

entreprenörsurbanistiska utveckling? 

DEN MODERNISTISKA VÄLFÄRDSSTADEN
Hall och Vidén (2005, 303) redogör för miljonprogrammet som ett uttryck för 

socialdemokratins välfärdsprojekt, ett sätt att hantera det enorma misslyckandet för välfärds-

politiken som 10-åriga bostadsköer innebar. Genom nya effektiva metoder gick det att bygga 

på mark som tidigare varit för tekniskt krävande. Därmed kunde nya områden exploateras 

och bostäder med kraftig höjd standard kunde byggas till överkomliga priser (Hall & Vidén 

2005, 304). Miljonprogrammet utgjorde ett av de tydligaste uttrycken för ambitionen att nå 

den optimala välfärdsstaten (Hall & Vidén 2005, 324). 

Modernistiska områden, framförallt miljonprogrammet, är ofta beskrivet ur ett segregations- 

eller gentri eringsperspektiv. Baeten et al. (2017, 7) menar att välfärdsstaten har kolliderat 

med den nyliberala doktrinen och att både offentliga och privata krafter nu verkar mot låg-

inkomsttagares intressen. Genom att nyttja sin maktposition kan bostadsbolaget motivera 

gentri eringsprocesser med renoveringsbehov och på så vis relativt oemotsagda inleda 

arbeten som leder till bortträngning  (Baeten et al. 2017, 11). På så vis har miljonprogrammets 

politiska betydelse gått från ett uttryck för välfärdsstaten till en bas för nyliberala taktiker 

och entreprenöriell logik som aktivt motarbetar traditionella välfärdsvärden (Baeten et al. 

2017, 10, 17-18). Det  nns också röster som sammankopplar det socialdemokratiska välfärds-

projektets starka statliga inverkan på stadsutvecklingen som något som i sig bidrog till 

rumslig segregation. Grundström och Molina (2016, 332) sammankopplar rumslig segregation 

i svenska städer med hela 1900-talets samhälls- och stadsplanering. Folkhemspolitiken 
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springer ur en tanke om rättvisa där medborgarens boendesituation ska vara skyddad från 

kapitalistisk spekulation, men skapade också segregation utifrån bostadstyp och upplå-

telseform (Grundström & Molina 2016, 331). Detta har uppmärksammats, men trots en ökad 

synlighet har segregationen intensi erats, dessutom med etnicitet som en avgörande faktor 

(Grundström & Molina 2016, 326-327). Således kan både den modernistiska planering-

straditionen och den entreprenöriella stadsutvecklingen knytas till segregation och rumsligt 

betingade förtryck, om än i olika utsträckning och enligt olika logiker. 

Som tidigare nämnt försöker denna studie bredda argumentationen om konkurrensen mellan 

de traditionella välfärdsvärdena och den entreprenörsurbanistiska utvecklingen i Malmö. 

Franzén, Hertting & Thörn (2016) tar upp ikonarkitektur som en strategi, tillsammans 

med exempelvis förnyelse av stadskärnan och gentri ering av “problemområden”. I detta 

sammanhang börjar vi närma oss studieområdet, gamla Rosengård. I ett debattinlägg i 

Sydsvenskan från 2016 argumenterar 18 forskare för att förnyelsen av gamla Rosengård 

präglas av entreprenörsurbanistiska motiv som har få chanser att bryta segregationen enligt 

sin egna ambition. Forskarna pekar på Malmö Kommunala Bostadsbolags utförsäljning av 

allmännyttan men också på den nya “signalbyggnaden” Culture Casbah; “Förespråkarna 

menar att Culture Casbah bidrar till minskad segregation genom att Rosengård omvandlas 

från en ‘mörk’ och ‘problemstämplad förort’ till en ‘ljus, trygg och attraktiv stadskärna’. Det 

är en schablonmässig och stigmatiserande beskrivning av Rosengård. Frågan är också vad 

projektet kan få för konsekvenser för dem som idag bor i området och för Malmöbor i stort. 

Trots alla ord om social integration som  nns i MKB:s projektbeskrivning av Culture Casbah 

råder det inget tvivel om att det överordnade målet med projektet är att höja fastighetsvärdena 

på Rosengård.” (Baeten et al. 2016). 

Förutsatt förståelsen av det studerade planeringsprojektet som entreprenörsurbanis-

tiskt motiverad förtätning vill jag gå vidare till att se på utemiljöernas roll. Generellt sett 
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är utemiljöerna en av de mest kritiserade faktorerna av miljonprogrammet, eftersom den 

tekniska utvecklingen gjorde det möjligt att bygga på sank mark med svåra förutsättningar 

för växtlighet och markarbeten som förstörde den växtlighet som eventuellt redan fanns 

på platsen (Hall & Vidén 2005, 306). Genom litteraturen går det att läsa kritiken mot 

miljonprogrammets utemiljöer, ibland i kontrast till positivitet kring innemiljöerna, som 

en etablerad sanning (utöver Hall & Vidén 2005, se Tykesson & Ingemark Milos 2002, 12; 

Juhlin, Ronnby & Urwitz 1974, 3; Flemström & Ronnby 1972, 22-23; Vidén & Lundahl 1992, 

82). Som nämnt i introduktionen till gamla Rosengård är det också ett område där  ertalet 

förnyelser av utemiljöerna skett.  

Välfärdspolitik har genom historien varit starkt kopplat till fritid, den kollektiva och samhäl-

leliga betydelsen av individens fritidssysselsättning. När arbetstidsförkortningen implemen-

terades fanns det ett samhällsekonomiskt perspektiv av att se till att arbetaren hade en 

meningsfull fritid som komplement till sitt arbete. Fritiden skulle ägnas åt vila, rekreation 

och i viss mån också självförverkligande (Karlsson 2005, 127). På så vis innebär stadens gröna 

offentliga rum en nyckel till att uppfostra befolkningen till en meningsfull fritid. Det bygger på 

att vissa typer av friluftsliv och användande av utemiljöerna möjliggjordes och uppmuntrades 

(Björk, Lisberg Jensen & Ouis 2008, 61). Braae (2017, 45) kallar det för välfärdens landskap, 

spatiala uttryck i form av design och planering som kan sammankopplas till välfärdsstatens 

utvecklingsambitioner. Välfärdens landskap kan antas innehålla moraliska imperativ där 

individen är en del av det kollektiva, i det offentliga rummet, och därmed också förväntas 

bete sig i linje med osynliga kollektiva regler. Den starkt styrande planeringen legitimeras 

genom en tilltro till att utformningen av välfärdens landskap kan uppvisa och förstärka 

sådana samhälleliga normer (Braae 2017, 48).

DET MODERNA LANDSKAPET, VÄLFÄRDENS LANDSKAP
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Löfgren (1997) utgår från de offentliga rum och friytor han kallar mellanrum, stadens vita 

 äckar. Just för att stadsrummets utformning indirekt präglades av disciplinering  ck mellan-

rummen och “utkantsnaturen” en viktig roll som arena för de (politiska) möten som krävde 

frihet från upplevelsen av övervakning och kontroll. Särskilt för arbetarrörelsen som ofta 

saknade andra mötesplatser (Löfgren 1997, 52-53). Även Björk, Lisberg Jensen & Ouis (2008, 

58) menar att “det omoraliska” förskjutits till platser på utkanten, vilket jag menar kan förstås 

som en geogra sk och social periferi. Detta berättas inte ur ett historiskt perspektiv enbart, 

istället är det fortfarande så att ungdomar gärna använder oplanerade, obevakade platser. 

Förorternas “gräsöknar” har de perfekta rumsliga förhållandena för ungdomar att konstruera 

egna sociala rum (Björk, Lisberg Jensen & Ouis 2008, 66). Även Thomas Wikström (2017, 91) 

lyfter fram de öppna, modernistiskt planerade grönytorna i till exempel miljonprogrammet 

som en viktig resurs för medborgaren. Dessa ytor behöver inte, som stadsparken, förstås som 

moralistiska och uppfostrande eftersom modernismen lämnar mycket grönyta oplanerad 

och såldes “ofärdig” (Wikström 2017, 87). Det gör att invånarna i området kan röra sig och 

agera fritt och självständigt. På så vis präglas välfärdens landskap av öppenhet,  exibilitet, 

deltagande och en hög grad av självständighet (Wikström 2017, 87).

För att återgå till Björk, Lisberg Jensen & Ouis (2008, 67) menar författarna att den starka 

disciplineringen tidigare framförallt riktades mot arbetarklassen, men perspektivet har nu 

breddats till att omfatta en önskad likriktning avseende etnicitet och kultur. Författarna 

menar att invandrare som nyttjar gröna offentliga rum på ett visst vilsamt (till skillnad från 

idealet om hälsa och motion) eller högljutt (till skillnad från idealet om gott uppförande och 

rekreation) uppfattas som provocerande (Björk, Lisberg Jensen & Ouis 2008, 66). Bradley 

(2009) undersöker relationen mellan miljö och sociala kategorier som kön, etnicite och klass. 

Undersökningen visar att det  nns ett särskilt “svenskt” sätt att vara miljövänlig på, men att 

det “svenska” etableras som norm utifrån godtyckliga grunder som exkluderar alternativa 

sätt att vara och agera (Bradley 2009, 227). 
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FÖRTÄTNING AV GRÖNYTOR

Förtätning av den urbana strukturen är inget nytt fenomen utan en vanligt förekommande 

strategi för att hantera befolkningstillväxt inom ramen för den be ntliga infrastrukturen. 

Men dagens förtätning skiljer ut sig från tidigare genom att kunna sammankopplas med 

särskilda diskursiva drivkrafter. Det handlar om den täta staden som ett sätt att bygga och bo 

hållbart, att producera ett särskilt urbant liv (Kristensson 2003, 32). Tunströms avhandling 

“På spaning efter den goda staden” (2009) utgår från en berättelse om att planeringen 

återgår till äldre stadsideal, utifrån en kritik mot modernismen. Det bygger på en viss typ 

av “stadsmässighet”, en klassisk svensk stad med en särskild karaktär som tydligt skiljer sig 

från den modernistiska icke-staden (Tunström 2009, 52). Det är stad i bestämd form - det 

 nns en stark tilltro till att alla är överens om vad som är en tät och blandad stad respektive 

en ensidig och gles stad (Tunström 2009, 82). I den täta staden  nns de oplanerade, goda, 

intensiva mötena tack vare en fysisk utformning som bygger på likväl rumslig som social 

intensitet och täthet (Tunström 2009, 112). De problematiska mötena eller brist på möten 

 nns inte i den goda staden, utan i den modernistiska staden (Tunström 2009, 114). Detta 

begreppsliggörs genom språket, dels genom stad och icke-stad men också genom begrepp 

som grönområde respektive park - i ett sådant begreppsliggörande markeras skillnaden 

mellan den goda staden och dess motpol (Tunström 2009, 60). Begreppsliggörandet bygger 

således på en kombination av en speci k materialitet och ett visst socialt liv (Tunström 

2009, 81). Tunströms avhandling är särskilt användbar för mig på två sätt; dels tydliggör hon 

hur språket konstruerar en berättelse om staden och hur berättelsen bärs upp av en polari-

sering mellan förtätning och modernism. Dels visar hon på att stadsideal inte bara handlar 

om särskilda materialiteter utan också det liv som är tänkt att levas där, det vill säga att hon 

sammankopplar förtätningsidealen till en särskild syn på medborgaren som förmedlas dels 

genom språk och dels genom det fysiska rummets utformning. 
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Kärrholm och Wirdelöv (2019, 14) pekar på att förtätning är en av anledningarna till att 

offentliga rum och vardagsplatser försvinner. I deras undersökning av Norra Fäladen i Lund, 

ett område som har  era likheter med Rosengård i Malmö, framgår att det  nns ett starkt 

socialt liv och en gemenskap men att det framförallt berör boende i  erbostadshus som också 

har svagare socio-ekonomiska förutsättningar än de som bor i enfamiljshus och som mer 

sällan deltar i grannskapsaktiviteter (Kärrholm & Wirdelöv 2019, 9). Detta sammanfaller 

med undersökningens slutsats kring de offentliga rummens degradering, vardagsplatser 

som är viktiga för trångbodda invånare försvinner medan offentliga rum som stöttar aktiva 

“medelklassintressen” som att jogga eller rida ges mer resurser och utrymme (Kärrholm & 

Wirdelöv 2019, 15-16). Förtätningsstrategin tvingar alltså fram en prioritering mellan olika 

intressenter, där sociala frågor och klass kan ses som avgörande faktorer för resultatet. Littke 

(2015, 11309, 11315) pekar på att det  nns en tydlig trend inom planeringen för förtätningen 

att argumentera för att förlorad grönyta kan ersättas med höjd kvalitet på de ytor som inte tas 

i anspråk. Det kan alltså både  nnas anledning att se vilka bakomliggande faktorer som gör 

att vissa gröna ytor tas i anspråk och inte andra, men också hur argumentationen för detta 

byggs upp. 

Skärbäck et al. (2014) argumenterar, med Malmö som exempel, för att tillgång till grönyta 

sammanfaller med socio-ekonomisk skiktning och segregation. Den östra delen av Malmö 

har inte bara högst inkomster utan också godast tillgång till grönytor och omvända förhål-

landen gäller för västra Malmö där bland annat Rosengård ligger (Skärbäck et al. 2014, 192). 

Författarna påvisar inte bara ett sådant förhållande utan argumenterar också för grönytans 

centrala roll i stadsutvecklingsprojekt. En viktig del av ett sådant resonemang är att både 

frekvens och storlek på grönyta spelar stor roll (Skärbäck et al. 2014, 193). Kristensson (2005) 

har i sin undersökning utgått från en jämförelse av bostadsgårdar från 1960- respektive 

1990-talet, framförallt invånarnas upplevelse av sina gårdsutrymmen. I miljonprograms-

områdena var det genomgående rymlighet och grönska som beskrevs som gårdarnas 
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tydligaste kvalitéer (Kristensson 2005, 460). Den främsta kritiken mot 1990-talsgårdarna 

var brist på utrymme (Kristensson 2005, 458). Rymligheten visade sig ha stor betydelse för 

en differentierad upplevelse av grönska och natur inklusive frihetskänslor och vacker utsikt 

(Kristensson 2005, 433). Det fanns också större möjligheter för aktivt bruk där grupper med 

olika intressen, till exempel barn och vuxna, kan samexistera. På så vis ger rymlighet en 

mångfunktionell karaktär (Kristensson 2005, 437-438). Kristiánová (2016, 1867) har studerat 

de karaktäristiska öppna, gröna ytorna i modernistiska områden (byggda under den social-

istiska regimen) i Slovakien. Författaren argumenterar för att denna karaktäristik skulle 

kunna betraktas som ett värdefullt kulturarv men att kvalitéerna sällan skyddas eller 

bibehålls. Treija et al. (2012) har genomfört den studie vars frågeställning tydligast påminner 

om mitt arbete. Författarna undersöker förtätning av innergårdar i modernistiska bostad-

sområden i Riga utifrån frågan om de gröna offentliga rummens betydelse uppfattas som lika 

betydelsefulla idag som när de planerades (Treija et al. 2012, 265). Slutsatsen är att öppna 

offentliga rum har en mycket svagare betydelse idag, grönytorna har inte underhållits eller 

regenererats vilket har sänkt dess kvalitet. Det har i sin tur lett till att dess bevarandevärde 

uppfattats som lågt och stora mängder grönytor har tagits i anspråk när denna typ av områden 

förtätats (Treija et al. 2012, 271). 



30

Arbetet utgår från Michel Foucaults förståelse av makt och normer, där planeringen förstås 

som en normaliserande verksamhet där ett tänkt medborgerligt beteende är centralt. Dessa 

idéer kompletteras genom ett  ertalet teoretikers uppfattning, utveckling och kritik av 

Foucault. Analysen präglas alltså av en viss teoretisk förståelse som också tydligt krokar i 

metodvalet, diskursanalys. Eftersom diskursanalys innebär vissa ontologiska och epistemol-

ogiska premisser så är teori och metod sammanlänkade (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 

10). Därför presenteras dessa två avsnitt gemensamt, som ett teoretiskt och metodolog-

iskt ramverk för hela arbetet. Utgångspunkten för ett sådant ramverk är den ontologiska 

ståndpunkten som konstruktionism utgör, vilket innebär att sociala relationer är konstruk-

tioner i ständig förändring som aldrig kan reduceras till en bestämd kunskap (Bryman 2018, 

58-59). Grunden för det konstruktionistiska synsättet är en kritisk inställning till “självklar” 

kunskap (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 11) men också att förändring är möjligt, all 

kunskap är inte direkt förhandlingsbar men det  nns en övergripande idé om att saker och 

ting hade kunnat vara eller förstås annorlunda (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 151). 

MAKT OCH NORMER
Foucault ser makt som produktiv och relationell, i motsats till ett destruktivt maktbegrepp 

där en aktör utövar förtryckande makt över en annan. Istället produceras makt genom 

dynamiska relationer, vilket betyder att maktförhållanden inte är  xerade utan kan förändras 

genom ett öppet, strategiskt spel (Foucault 2001, 36). Foucault (2001, xv) uttrycker det som 

att; “vi måste överge tanken att kunskap bara kan utvecklas oberoende av makt - det  nns 

ingen kunskap oberoende av maktförhållanden och också inte någon makt utan kunskap”. 

Genom att planeringen intar maktpositioner produceras också en sanning, en verklighet, en 

normalitet (Foucault 2001, 227). Baumgarten och Ullrich (2016, 17) menar att en av Foucaults 

mest grundläggande frågor var: vad anses normalt och inte? I det innefattas exempelvis vad 

som kan kommuniceras respektive vad som aldrig uttalas. Denna typ av strukturer verkar 

TEORI 
& METOD
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för inne- respektive uteslutande och upprätthålls av olika sociala praktiker och kommunika-

tioner. Foucault beskrev det som en tvingande konformitet som konstruerar “det onormalas 

yttre gräns” (2001, 214). Så produceras sanning, en norm som anger vad som är tänkbart 

respektive otänkbart (Ghertner 2010, 186). Normernas makt knyts också till disciplinering, 

så länge det  nns ett normalt sätt att vara  nns också ett tryck på att följa dessa normer och 

på så vis bli accepterad (Foucault 2001, 215). Det innebär att planeringen inte nödvändigtvis 

utgår från exempelvis att planera utefter ett visst medborgerligt liv och allmänna behov, utan 

snarare att planeringen konstruerar ett visst medborgerligt liv. Därmed etableras normer 

kring det liv som ska levas, en indirekt och subtil disciplinering av medborgaren genom 

rummet (Ettlinger 2011, 549-550).

Subjektivering
I normaliseringsprocessen är ett centralt verktyg att producera kontrollerbara  subjekt, alltså 

individer som följer styrningsrationalitetens logik i alla sina sociala praktiker (Ghertner 2010, 

186). Detta kallas ofta “conduct of conducts”, konstruktionen av det självreglerade subjektet 

(Huxley 2007, 186-187). Samhälleliga normer, som etableras av exempelvis planeringsverk-

samhet, måste materialiseras i vardagen genom individens upprätthållande (Ettlinger 2011, 

538). Viktigt för denna studie är därför att identi era hur planeringen stöttas upp av individ-

ernas subjektivering och hur förtätningsprojektet i lika stor utsträckning som alternativa 

planeringsprojekt konstruerar ett subjekt men möjligen utifrån en ny rumslig berättelse. På 

så vis blir berättelsen meningsskapande istället för neutral. Foucault beskriver det som “små 

knep”, bakom de mest oansenliga företeelser döljer sig ett särskilt meningsskapande som kan 

förstås genom att knyta samman alla små ting och förstå dem som en samlad, normerande 

taktik (Foucault 2001, 164). Denna typ av maktutövande får sin genomslagskraft just eftersom 

den verkar i det tysta genom individen, som blir både föremål och verktyg för normalisering-

sprocessen (Foucault 2001, 199). För min studie innebär detta att jag, som söker planerin-

gens berättelse om rummet, måste fokusera på hur vardagliga beskrivningar eller idéer kan 
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ge tillträde till bakomliggande idéer just eftersom de presenteras som självklara och givna. I 

planeringens konstruktion av utemiljöer etableras normer, rummet blir ett centralt verktyg 

medborgarens subjektivering. Normativitetens verksamhet bygger dock på att den är osynlig 

och således självklart befäster ett särskilt subjekt.

Materiella normer
Rummet är en ständigt aktiv enhet i medborgarens vardagliga liv, vilket befäster planerin-

gens möjlighet att påverka genom att konstruera kunskap om rummet och livet som levs 

där (Huxley 2007, 190). Sammanfattat; arkitektur och planering fostrar och upprätthåller 

vissa beteenden (Ettlinger 2011, 547). Dovey (1999, 20) menar att rummet blir ett viktigt 

verktyg tack vare dess potential att internalisera makt. När makten, genom den etablerade 

kunskapen, präntas in i den byggda miljön och rumsliga relationer så tas den för given. Det 

handlar dock inte bara om det faktiska rummet utan också hur aktörer, så som planeringen, 

kan konstruera en särskild rumslig mening genom språket (Dovey 1999, 29). Planeringen 

är alltså en normativ och normaliserande verksamhet. Genom att planeringen konstruerar 

kunskap om rummet i samklang med medborgarens acceptans och medförståelse kan den 

rumsliga konstruktionen upprätthållas. Det är individens vardagliga subjektivering som gör 

konstruktionen “sann” och verksam.

Butler (1993) utgår från normativitet i “görandet” av kön i sin Bodies that matter. Hon 

sammankopplar en konstruktionistisk syn på kön med materialiteten av kön, vilket samman-

faller i kroppens performativitet. På så vis förstås det diskursiva som materiellt, kroppen som 

ett uttryck för normativ kunskap, men också det materiella som diskursivt, kroppen är inte 

en given eller neutral materialitet utan präglad av konstruerad mening (se Butler 1993, ix-23). 

“The regime of heterosexuality operates to circumscribe and contour the ‘materiality’ of sex, 

and that ‘materiality’ is formed and sustained through and as a materialization of regulatory 

norms [...]” (Butler 1993, 15). Jag menar att denna förståelse kan överföras till rummet, det 
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är inte givet eller en “fond” för det sociala livet utan en aktiv part i normaliseringsprocesser. 

Det betyder att det, likt kroppen och sexualiteten, inte är något som enkelt väljs bort eller 

kringgås av individen. I undersökandet av planeringens konstruerade normer och (makt)

relationen till medborgaren blir rummet en centralgestalt eftersom det internaliserar planer-

ingens förmåga att konstruera norm. Men det uttrycker också hur medborgarens liv i rummet 

är en form av materiellt betingad subjektivering. När Björk, Lisberg Jensen & Ouis (2008, 

70-71) beskriver utemiljöer som platser för motstånd och “trots”, rum för spänningar mellan 

det accepterade och okontrollerat, så förstår jag det som just ett uttryck för den normativa 

materialiteten. Den  nns i planeringens intentioner och utförande, i medborgarens subjekt-

ivering eller motstånd. 

MODERN STYRNING OCH VÄLFÄRD

Normativitet är alltså ett av de mest framträdande begreppen för att förstå hur etablerad 

kunskap, producerad utifrån maktrelationer, verkar både genom rummet och medborgaren. 

För att ytterligare förstå hur Foucault kan användas för att förstå förskjutningar av välfärds-

begrepp, använder jag Rabinows “French Modern” som genom en Foucaultinspirerad histori-

sering av modernitetens framväxt förklarar dess genomslag. Under 1800-talet etablerades 

sambandet mellan möjligheten att styra befolkningen och det moderna samhällets framväxt 

(Rabinow 1995, 10). Men det är under perioden 1940-1945 som den nutida franska staten 

be nner sig i sin linda (Rabinow 1995, 1). Det bygger på att det krigshärjade tidiga 1900-talet 

etablerar en större acceptans för en kraftfullare stat (Rabinow 1995, 323), där den mest 

legitimerande faktorn var befolkningens välfärd (Rabinow 1995, 10). Foucault knyter det 

moderna projektet till en samordnad förståelse av det gemensamma och allmänna bästa. Det 

kan översättas till idén om välfärd (Rabinow 1995, 8). Den typ av planeringsprojekt som jag 

studerar bygger just på att välfärden är ett centralt värde som legitimerar en hårdare styrning. 

Det betyder att det moderna planeringsprojektet konceptualiserar styrningsrationalitetens 
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mest centrala värden, där befolkningens välfärd garanteras genom en disciplinering av 

befolkningen - som återigen kan beskrivas som både föremål och verktyg för projektet. Det 

moderna projektet använde bland annat arkitekter och ingenjörer för att samordna norm och 

form till en enda samordnad helhet (Rabinow 1995, 11). Den planerade staden kan betraktas 

som ett särskilt komplett exempel på konceptualiseringen av modernitet (Rabinow 1995, 

12). Välfärdsstaten bygger på en idé om välfärdsstaden, hur rumsliga samband kan justeras 

för att i högre grad överensstämma med idén om att befolkningen som bor där kan fostras 

(Huxley 2007, 191). Rummet är således ett viktigt fält för modern styrning och det är i en 

sådan kontext som min förståelse av välfärdsstatens rumsliga styrning placeras.  

För att återgå till en av mina forskningsfrågor som berör det medborgerliga subjektet - 

planeringens berättelse om rummet kan inte frikopplas från konstruktionen av medborgaren. 

Hur den moderna staden måste förstås i ett sådant sammanhang konceptualiseras väl av 

Rabinows referenser till Sellier. En av Selliers assistenter förklarade hans ambition som en 

förskjutning från stadsplan (plan de ville) till livsplan (plan de vie) (Rabinow 1995, 344). 

Det är alltså det moderna livet i sin helhet som står i fokus, inte övervakning och disciplin 

utan att normalisera det moderna samhället på ett sådant vis som gör att det anammas av den 

moderna befolkningen. Katherine Burlen sammanfattar det som “a regulated dramatization 

of daily life” (Rabinow 1995, 347). Det förklarar varför min studie intresserar sig för förskjut-

ningar i välfärdsbegreppet och hur dessa ges uttryck genom planeringens berättelse om 

rummet. Befolkningens välfärd har övergripande styrt stadens form, utifrån normaliserande 

idéer om vad som faktiskt är eller kan vara befolkningens välfärd. Om förståelsen av detta 

förskjuts, så att det allmänna bästa konstrueras på ett helt annat vis, får det konsekvenser för 

planeringens syn och förväntningar på medborgaren. 

Men om den Foucauldianska förståelsen av styrningsrationalitet så tydligt  nns i det modern-

istiska planeringsarvet,  nns kanske risken att samma logik inte gäller för en omförhandlad 
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planering som följer andra logiker? Foucaults maktanalys kan utifrån sådana frågor tänkas 

ha svårt att skilja på olika politiska projekt och maktkamper. Välfärdsstaten kan inte enbart 

förstås som en radikalt modern disciplinerande styrningsapparatur med en antimodern eller 

postmodern motbild som inte arbetar utifrån disciplinering och medborgerlig subjekt-

ivering. Valverde (2011, 278) utgår delvis från Foucault och delvis från Scott’s in ytelserika 

verk “Seeing Like a State” när hon förklarar varför dessa teoretiker haft sådant genomslag. 

De ignorerar politiska skiljaktigheter mellan höger- och vänsterpolitik och visar istället på 

hur kommunistisk och kapitalistisk stat i stor utsträckning agerat enligt samma tekniker 

och logik för att identi era och lösa problem (Valverde 2011, 278). Enligt Scott är det  det 

klassiskt modernistiska i expertkunnande och top-down-perspektiv som konceptualiserar 

denna typ av styrningslogik. Utifrån både Foucaults maktapparat och Scotts “Seeing Like 

a State” är alltså den modernistiska planeringen ett särskilt tydligt exempel, men det  nns 

också möjligheter att förstå planeringen i generella termer utifrån logiken om den produktiva 

maktens rationalitet. Det gör jag med hjälp av både Valverde som Ghertner och Murray Li.  

Ghertner (2010) utgår från Foucauldianska perspektiv i sin analys av Delhis hantering av 

slumområden. Kartläggning av slumområden kan förstås som en modernistisk styrnings-

rationalitet där befolkningens välfärd ska säkras genom att slummen ordnas upp (Ghertner 

2010, 187). Eftersom stadsrummet är så synligt  nns det starka skäl att rikta sina ordnande 

och moraliska principer mot det. Ghertner (2010, 187) kallar det för “aesthetic govern-

mentality”, alltså att styrningsrationaliteten tar sig uttryck genom att befolkningen tränas till 

att kategorisera slum som negativ men även särskilda lösningar på det problemet. En viktig 

del av planeringens roll här är alltså att träna medborgaren till subjektivering, att berättelsen 

når ut så pass att medborgaren själv kan förstå det fysiska rummet utifrån en given kategori-

sering. Den andra viktiga parametern är att vissa lösningar presenteras som det enda eller 

åtminstone det enda riktiga sättet att nå utveckling (Ghertner 2010, 191). 
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Just utvecklingstanken är central även hos Murray Li (2005). Hon framhåller att hur goda 

intentioner som än  nns bakom insatser som görs, så är det ändå ett maktutövande utifrån 

särskild etablerad kunskap som ska driva utvecklingen. Att en viss berättelse drivs framåt av 

utvecklingstanken kan alltså ses som problematiskt i sig, eftersom det etablerar en sanning om 

vad som är framåtskridande respektive problematiskt utifrån ett normativt synsätt (Murray 

Li 2005, 387). Denna typ av idéer spiller även över på medborgarna, eftersom förbättringar 

i den fysiska miljön är betydelselösa om det inte sker en mer omfattande omkategorisering 

av området och dess befolkning (Murray Li 2005, 388). Ghertner (2010, 201) förklarar det 

som en ny form av styrningsteknik, slummen kartläggs och beskrivs inte bara utan istället 

tränas medborgarna till att intuitivt uppfatta vad som är slum. I ett sådant sammanhang kan 

slum förstås som en störning, motsatsen till estetisk normativitet. Därmed övas förmågan 

att uppfatta estetisk normativitet och kategorisera rummet på sådana premisser. Genom att 

ta mycket synliga och enkelt identi erade visuella attribut och jämföra dem med normativa 

rum går det att producera en bild av exempelvis slum som oaccepterat och dessutom en otill-

räcklig grund för ett “normalt medborgarskap” (Ghertner 2010, 204). Alltså, att använda 

rummet för att manifestera normativitet på ett sätt som spiller över på medborgarna. Utifrån 

både Murray Li (2005) och Ghertner (2012) går det alltså att se hur medborgarna blir viktiga 

verktyg i att manifestera skillnaden mellan norm och icke-norm genom bara en anblick på 

ett stadsrum och dess invånare. Det bygger idén om att människor inte vill stå utanför, som 

“sluminvånare” utan i koherens med fysiska förändringar av miljön vilja “utvecklas” till “norm-

invånare” istället. I min studie handlar det om att närskåda det subjekt som konstrueras i 

planeringens berättelse om rummet i relation till förändrade ideal. Vilka förväntningar  nns 

på Rosengårds invånare i stadsutvecklingsprojektet? 

Valverde (2011, 303) presenterar ett liknande exempel i en lag från Montreal om störande 

ljud. Ljudnivåer är typiskt kvantitativa i sin art, ett visst antal decibel tillåts vissa timmar på 

dygnet och så vidare. Men i denna lag står det inskrivet att ljud är otillåtna om de är störande, 
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dessutom enbart om de är störande för de som bor i området. Det är alltså en annan form 

av styrningstekniker som bygger på förmoderna logiker kring den uppfattade olägenheten. 

Vidare menar Valverde (2011, 308) att dessa olika typer av logiker inte nödvändigtvis måste 

stå emot varandra, de gör möjligtvis det på ett teoretiskt plan men i praktiken så används ofta 

en kombination av modernistiskt rationella och förmoderna logiker. Detta begreppsliggörs 

i texten som “seeing like a city”. Det offentliga uppträder i en relationell produktiv mark 

där medborgerlig subjektivering är centralt, men det  nns inget givet samband mellan olika 

former av styrningstekniker och särskild diskurs. Istället kan olika former av berättelser 

konstrueras och etableras genom en kombination av olika tekniker (Valverde 2011, 308). Det 

betyder att det modernistiska projektet nyanseras något. Även det som till stor del anses 

företrädas av rationellt planeringstänkande kan innebära parametrar av estetisk norm-

ativitet, vilket dessutom kan vara mer effektivt för att implementera idéerna. 

Genom att utgå från, men också utmana, Foucaults uppfattning om den allseende, disciplinära 

staten (som i hög grad kan knytas till det moderna projektet och välfärdsstatens rumsliga 

styrning) går det att förstå hur olika styrningstekniker samverkar. På så vis nyanseras också 

skillnaden mellan förmodern, modern och post-modern/nyliberal styrning och det går att se 

hur den subtila subjektiveringen kan härledas till träning i estetisk normativitet. Det innebär 

implikationer för medborgaren, hur förnyelse och utveckling konstruerar medborg-

erliga subjekt utifrån estetiskt normativa kategoriseringar. Men det går också att utmana den 

Foucauldianska förståelsen av kunskap/makt-förhållandet genom att se hur dessa styrnings-

processer kan präglas av ett normativt urval. Bénit-Gbaffou (2018, 2141-2142) använder 

Ananya Roy’s resonemang om “un-mapping” för att beskriva hur statlig styrning kan utgå 

från ett medvetet upprätthållande av osäkerheter som ger  exibilitet och handlingsutrymme. 

Att medvetet producera viss kunskap och “icke-producera” annan kunskap är alltså också ett 

sätt att förstå statliga maktförhållanden. Att staden får vita  äckar beror enligt en sådan logik 

på statens medvetna okunskap. Bénit-Gbaffou (2018, 2143 ) begreppsliggör detta koncept 
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som “a will not to know”, Charlton kallar det för “state not seeing”. Det kan innebära att 

staten utan problem kan överbrygga motsägelser mellan policy och önskad implementation.

Som tidigare nämnt, oavsett eventuella antaganden om planeringens goda intentioner är det ett 

sätt att uppfatta planering som en maktorienterad verksamhet där normativitet konstituerar 

en gräns mot de delar av staden (inklusive dess befolkning) som behöver utvecklas. Denna 

typ av utvecklingstanke och disciplinerande planering är utmärkande för modernismen 

och välfärdsbygget som präglar den ursprungliga planeringen av mitt studieområde, men 

förståelsen är inte enbart knutet till denna typ av diskursiva ideal. Det tydliggör bilden av 

att det är aktuellt att närskåda vilken typ av berättelse som konstrueras i förnyelseprojektet. 

DISKURSANALYS
Arbetets teoretiska ramverk är alltså en eklektisk läsning av Foucault och andra teoretiker som 

utgått från och utvecklat hans idéer om makt och normativitet. En förståelse av kunskapen 

mellan makt och kunskap leder vidare till Foucaults språkanalys; diskursanalysen. Diskur-

sanalys utgår från att det språkliga mönstret konstruerar gränser för vårt sätt att tänka och 

handla, vilket gör det till en analys av maktordningar (Bergström & Boréus 2005,354). Alltså, 

när normativ kunskap konstrueras och etableras genom produktiva maktrelationer sker 

det till stor del genom språket. För att just fokusera på relationen mellan språk och makt 

fokuserar jag på Foucaults genealogiska studier. Dessa har ett tydligare maktperspek-

tiv i diskursanalysen eftersom fokus ligger på diskursers “möjlighetsvillkor”, alltså hur 

kommer det sig att ett visst fenomen problematiseras (Bergström & Boréus 2005, 360). 

När kunskap “etableras” sker det genom att de produktiva maktrelationernas konstruerar 

normer. Kontrollen över människor uppstår när den etablerade kunskapen drar en skiljelinje 

mellan det som ingår i diskursen och det som stängs ute (Bergström & Boréus 2005, 361). 

Samtidigt utgår Foucaults diskursanalys framförallt från diskursiva brott, alltså avgörande 

förändringar i den etablerade kunskapen vilket gör att intradiskursiva motsättningar är en 

viktig del men inte lika centralt som de övergripande förändringarna (Bergström & Boréus 
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2005, 362). Det handlar egentligen om att Foucault skiljer på det diskursiva och de “externt 

bestämda beroendeförhållanden”, alltså att det diskursiva påverkas av den icke-diskursiva 

verkligheten (Bergström & Boréus 2005, 363).

Diskursanalys knyter alltså samman Foucaults syn på makt med en metodologi. Samtidigt 

ser jag ett behov av att modi era den Foucauldianska diskursanalysen för att kunna 

genomföra min studie. Den första frågan som jag behöver ta ställning i handlar om att jag 

studerar planering, en verksamhet som berör det fysiska rummet. Mitt intresse ligger inte 

i utformningen (eller en idé om en fysisk verklighet som är mer “sann” än berättelsen om 

utformningen) utan hur planeringen konstruerar rummet utifrån en särskild kunskap om 

det, en särskild berättelse. Men jag hanterar planeringsmaterial, vilket betyder att det  nns 

ett behov av att kunna se även illustrativt material som diskursivt betingat. Som tidigare 

nämnt skiljer Foucault mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker framförallt i de 

tidigare arkeologiska studierna men delvis även i de genealogiska studierna. Jag använder 

mig istället av ett diskursteoretiskt sätt att hantera en icke-diskursiv “verklighet”, genom 

att någon sådan inte anses existera (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 42). Istället utgår 

denna studie från antagandet att diskursen är en “värld” av sammanhängande objekt och 

praktiker som i sin tur konstruerar sociala aktörers identiteter (Howarth 2007, 117). Någon 

oberoende verklighet utanför diskursen  nns inte.

Detta innebär två utgångspunkter för min undersökning. Dels att jag inte skiljer mellan 

den språkliga analysen av materialet och de miljöer eller rumsliga praktiker som “faktiskt 

 nns”, texten om planeringen anses diskursivt konstruerad på samma sätt som de vardagliga 

praktikerna i rummet är det. Dels innebär det att jag inte behöver särskilja material i textform 

från annat material, det är möjligt att inkludera likväl text som intervju, bilder och ritade 

planer. 
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Den andra viktiga frågan att hantera är det faktum att min studie fokuserar på att planering-

ens konstruktion av rummet inte är given eller kan passas in i en linjär utveckling, istället 

intresserar jag mig för förskjutningar, omförhandlingar och konkurrens om att de niera 

centrala begrepp. Därför använder jag diskursanalytiska begrepp som hjälper mig att 

fokusera på denna typ av konkurrerande konstruktion av “verkligheten”. Alltså, jag använder 

mig av normer och normativ estetik som ett sätt att förstå rumslig styrning. På så vis kan jag 

undersöka hur planeringens berättelse om rummet (utemiljöerna) i Rosengård konstruerar 

en normativ berättelse om området och invånarna där. Vidare intresserar jag mig för de 

diskursiva förskjutningarna som en sådan berättelse ger tillträde till. Här använder jag mig 

av två begrepp, antagonism och det konstitutiva yttre, för att se hur välfärdsplaneringen 

utmanas av entreprenöriella ideal. Franzén, Hertting & Thörn (2016, 9-10) uttrycker det som 

att de i sin text rör sig mellan en politisk och institutionell arena till ett mer vardagligt och 

konkret rum. Ett sådant förhållningssätt präglar även min undersökning och bygger på att 

förstå hur subtila mekanismer för inneslutning och utestängning relateras till en mer generell 

och övergripande (politisk) berättelse.

Antagonism
I uppsatsens frågeställning  nns ett särskilt fokus på förskjutningar och omförhandlingar, 

alltså den intradiskursiva konkurrensen. Inom ramen för planeringens förståelse av välfärd, 

vad är öppet för omförhandling? Hur hanteras kon ikter, vilka strategier för att dölja eller 

överbrygga dem  nns? Den diskursanalytiska metoden är vald för att den ger verktyg för att 

identi era kon ikt och förhandling (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 32). För att förstå 

kon ikter, krig om meningsskapande, används begreppet antagonism (Bergström & Boréus 

2004, 369). Antagonism handlar om att diskursivt meningsskapande alltid är tillfälligt, varje 

identitet hotas alltid av det som be nner sig utanför den. Det som konstituerar diskursen 

och dess sociala agenter är hur det konstrueras en skiljelinje mellan det inom respektive 

utanför diskursen (Howarth 2007, 122). Mer konkret innebär detta för mitt arbete att det 
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 nns diskursiva konstruktioner som räknas till välfärdsplanering, men att förståelsen för vad 

som räknas in i diskursen egentligen i stor utsträckning kan identi eras genom att förstå vad 

som inte räknas in. Antagonism bygger på uppfattningen att alla sociala system i grunden har 

en politisk karaktär, i en politisk konstitutieringsprocess blir diskursen därför per de nition 

sårbar för kraften i det som utestängs (Howarth 2007, 121). På så vis sammanfaller det i stor 

utsträckning med det normativa innanförskapet och utanförskapet och utgår från att det är 

en  ytande gräns mellan dem där icke-norm alltid (även om det inte är enkelt) kan utmana 

MATERIAL OCH URVAL

Det konstitutiva yttre
Antagonism är alltså ett begrepp som konceptualiserar hur diskursen formeras genom att 

positionera sig mot “det andra”. Utestängningsmekanismer är produktiva och nödvändiga 

för diskursens formation. När jag försöker förstå hur välfärdsplaneringen av utemiljöer 

omförhandlas och präglas av kon ikt och konkurrens är en central del är det också viktigt 

att förstå hur diskursen inte bara positionerar sig för en viss konstruktion av verkligheten 

utan också emot alternativa konstruktioner. Diskursen etableras som en totalitet genom att 

utesluta andra möjliga betydelser till varje tecken, alltså del av diskursen (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, 33). Det mest centrala här är att det som utesluts kan kallas för det konstitu-

tiva yttre. Även om min analys syftar till att förstå omförhandling och konkurrens, vilket 

primärt görs utifrån begreppet antagonism, har jag också ett vidare syfte i att undersöka vilka 

alternativa konstruktioner som utesluts i planeringens berättelse om Rosengårds utemiljöer. 

Genom att undersöka det konstitutiva yttre blir detta möjligt.

Eftersom diskursanalysen byggs av dokumentstudier blir urvalet av material i stor 

utsträckning avgörande för resultatet. Det primära analytiska dokumentet är Planprogram-

met för Törnrosen och Örtagården (Malmö stad 2015). Det är ett omfattande och strategiskt 

dokument som ändå berör ett speci kt stadsutvecklingsprojekt för förtätning och förnyelse 
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av ett modernistiskt område. Eftersom analysen rör sig mellan övergripande idéer och mer 

konkret utformning av det fysiska rummet, utifrån den Foucauldianska uppfattningen av 

vardagliga och subtila taktiker, krävs en typ av dokument som är likväl strategiskt som i 

viss mån konkret och geogra skt situerat. På så vis ger detta primära analysdokument en 

grund för att undersöka planeringens konstruktion av välfärdens landskap i förändring. 

Utöver planprogrammet har också andra, mer övergripande kommunala dokument lästs. 

Det som kommer att användas genomgående i analysen, men i mycket mindre utsträckning, 

är Grönplan för Malmö (Malmö stad 2003). Denna läses utifrån ett jämförande perspektiv, 

som ett övergripande dokument företrädande det grönska och utemiljöer som ett särskilt 

utpekat intresse. Eftersom planprogrammet måste förhålla sig till övergripande kommunala 

dokument kan analysen genomgående relatera till grönplanen. Den ses dock inte som ett 

primärt analysdokument eftersom det främst utgör ett stöd för en djupare förståelse av 

planprogrammet, alternativt för att upptäcka motstridigheter, men inte är det centrala 

dokumentet för att förstå stadsutvecklingen av just Rosengård.

Att resultatet är uppdelat i två delar hänger i stor mån ihop med analysmaterialet. Den 

första delen bygger på en jämförelse mellan hur utemiljöer samt miljonprogrammet förståtts 

och konstruerats diskursivt på 1960- och 70-talen respektive idag. För att kunna upptäcka 

förskjutningar och omförhandlingar utifrån ett (kort) historiskt perspektiv krävs ett aktivt 

förhållningssätt till historiska dokument. Diskursanalysen har dock utförts på de nutida 

dokumenten och inte på samma sätt av de historiska dokumenten. De ska alltså inte uppfattas 

som analysmaterial utan källmaterial som ger stöttning i att förstå min analys och tolkning av 

det primära, nutida dokument som planprogrammet utgör. 

Den andra delen av resultatet har ett större fokus på den nutida kontexten. Även här har jag 

tagit del av en större mängd empiriskt material, både kommunala övergripande dokument 

som nämnts ovan samt speci ka dokument som berör utvecklingsarbete i Rosengård 
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inklusive be ntliga detaljplaner samt dokumenten som tillhör projektet Amiralsstaden. Här 

har framförallt tre dokument använts för att illustrera motsägelsefullheter eller resonera kring 

den analytiska läsningen av planprogrammet. Utöver planprogrammet och Grönplan för 

Malmö 2003 används här planbeskrivningen till en detaljplan för upprättandet av bokalerna 

på Örtagårdstorget, som kan ge en förståelse av tidigare förändringar i studieområdet. En 

observationsstudie över användning av offentliga rum inom projektområdet Amiralsstaden 

har också använts för att förstå vilka idéer om användningen av området som planprogrammet 

tagit stöd i. 

Det centrala är att planprogrammet är det primära analysdokumentet och att en större 

mängd empiriskt material behandlats ur ett analytiskt och jämförande perspektiv, men 

att det funnits ett dynamiskt förhållningssätt till materialet som gör att de mest relevanta 

dokumenten för min analytiska förståelse av planprogrammet är de som används. För att 

konkretisera presenteras alla dokument som används i resultatavsnittet.

Planprogrammet för Törnrosen och del av Örtagården (Malmö Stad 2015). Detta 

dokument kommer i texten att refereras till som Planprogrammet (sidnummer), för 

att särskilja dem från övriga dokument som inte är lika centrala för analysarbetet.

Grönplan för Malmö (Malmö stad 2003)

Generalplan Malmö 1956-1970 (Malmö stadsingenjörskontor 1959)

God Bostad 1960 (Bostadsstyrelsen 1960)

•

•
•
•

Primärt analysdokument

Sekundära analysdokument samt historiskt källmaterial som används ur ett jämförande 

perspektiv i första delen av analysen

Boendet: krav och resurser – en sammanställning för generaplanearbetet (Malmö 

stadsbyggnadskontor 1974)

•
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Analysen ramas in av tre av uppsatsens delar; teori, metod och forskningsöversikt. Genom 

forskningsöversikten redogör jag för en generell omförhandling av välfärdsbegreppet utifrån 

nya entreprenörsurbanistiska ideal, med Malmö som exempel. Bryman (2018, 133) kallar 

det som jag benämner forskningsöversikt för en litteraturgenomgång och menar att denna 

handlar om att utkristallisera relevanta begrepp och teorier inom forskningsområdet men 

också att identi era viktiga motsättningar. Min forskningsöversikt kan alltså förstås som 

två konkurrerande diskursiva konstruktioner av planeringen av välfärdens landskap och i 

analysen användas för att identi era koherens respektive motstridigheter. Därutöver bistår 

teori och metod med ett antal centrala begrepp som analysen kan hängas upp på. Dels den 

Foucauldianska förståelsen av makt, rum och planeringen som disciplinerande verksamhet 

samt dels de diskursanalytiska begreppen antagonism och det konstitutiva yttre. 

Den inledande genomläsningen utgick från att tematiskt ordna materialet. Bryman (2018, 

667) menar att all kvalitativ innehållsanalys startar med att söka efter bakomliggande tema 

för att analysen ska kunna ta form. En diskursanalys kan mer speci kt organiseras utifrån 

teman, citat och begrepp där diskursiv konkurrens (antagonism) kan uppfattas. Det som 

framträdde som konstituerande av en diskursiv positionering är byggstenar för analysen. En 

viktig följande del var att sammankoppla de språkliga och illustrativa konstruktionerna med 

övergripande idéer från forskningsöversikten. Genomgående i resultatdelen hängs analysen 

Sekundära, jämförande analysdokument som används i andra delen av analysen

Grönplan för Malmö (Malmö stad 2003)

Planbeskrivning tillhörande förslag till detaljplan för kvarteret Landssekreteraren i 

Rosengård i Malmö (Malmö stad 2007)

Användandet av offentliga platser på Rosengårdsstråket (Malmö stad 2017)

•
•

•

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
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upp på citat som tydligt kan exempli era hur den diskursiva inne- respektive utestäng-

ningen sker i det analyserade materialet. Det är inte meningen att analysen ska kunna utgöra 

ett ställningstagande för eller emot den planeringsdiskurs som konstrueras utan snarare 

ge möjlighet att förstå planeringens förhållningssätt till välfärdsbegreppet och välfärdens 

landskap, utifrån den kontext som de historiska dokumenten bidrar med. Utifrån en sådan 

förståelse kan alternativa konstruktioner synliggöras. Arbetet relaterar till en övergripande 

utveckling där konkurrensen mellan välfärd och entreprenöriell logik blivit allt starkare, men 

gör inte anspråk på att ta in alla parametrar utan bygga en avgränsad och fokuserad analys 

utifrån det teoretiska och metodologiska ramverket. 

METODOLOGISK DISKUSSION
Avgränsningen av materialet berör också en särskilt viktig fråga för diskursanalysen, 

nämligen forskarens subjektivitet och re exivitet. Eftersom diskursanalys inte syftar till att 

avslöja eller hitta en “objektiv sanning” bör det  nnas ett resonemang om forskarens närvaro 

och därmed forskningens legitimitet. Re exivitet är av stor vikt, till stor del är detta arbete 

kritiskt granskande av planeringsverksamheten och dess relation till medborgaren. Att jag 

själv gör arbetet som den sista delen av min egen utbildning till planarkitekt är därmed av 

vikt. Mina förkunskaper och min egen inställning till hur planeringsverksamhet kan eller bör 

gå till ska inte ignoreras, istället behöver jag förhålla mig aktivt till dess närvaro. Under mina 

snart fem år på utbildningarna Fysisk planering och masterprogram i Stadsplanering har jag 

utvecklat ett starkt intresse för planeringens förhållningssätt till arvet av den modernistiska 

staden och planeringen. Jag har också intresserat mig särskilt för sociala frågor, så som med-

borgarens roll och rättigheter i staden liksom planeringsprocessen. Detta engagemang har 

inte bara orsakat val av ämne till detta examensarbete utan även påverkat vilket förhålln-

ingssätt jag haft till materialet. Men att kvalitativa forskningsresultat präglas av forskaren, 

bland annat just utifrån förförståelse av det studerade ämnet, betyder dock inte att det genera-

liserbarheten automatiskt är låg. För att underlätta förståelsen av forskningen och öka chansen 

för att en annan forskare hade kunnat nå samma resultat krävs en tydlig beskrivning av hur 
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undersökningen gått till och en förklaring till analysens upplägg och resultat (Bergström & 

Boréus 2005, 406). Min uppfattning är att undersökningen bygger på ett vedertaget forsk-

ningsfält, vilket ökar dess legitimitet, men samtidigt till viss del bryter ny mark genom att 

undersöka utemiljöernas roll i förtätning av miljonprogram. Resultatets legitimitet bygger 

till stor del på öppenhet kring teori och metod som jag menar kan åter nnas i detta avsnitt, 

men även i analysen i sin helhet. I den analytiska läsningen av materialet är jag som forskare 

närvarande, men tillvägagångssättet som lett fram till resultaten är transparent redovisat. 

Analysen av planprogrammet har gjorts utifrån en genomläsning som fokuserat på utemiljöer 

och gröna rum. Det kan handla om gröna stråk, impediment, parker, gårdar, enstaka träd eller 

gröningar. Men eftersom begreppsliggörandet av utemiljöerna ses som diskursivt konstruerat 

 nns det också stor anledning att förhålla sig kritiskt till dessa kategoriseringar. Bara genom 

att jag ger exempel på vilka begrepp som kan förstås som grönska har jag gjort ett urval 

som kan prägla analysen. Därför har jag försökt att inte begränsa mig på ett sådant sätt utan 

istället ha en öppenhet inför vad som kan förstås som grönska, grönyta eller utemiljö. Vad 

som skulle kunna vara välfärdens landskap. Mitt förhållningssätt till detta har alltså behövt 

vara dynamiskt, för att analysen inte ska begränsas till det som planprogrammet beskriver 

som grönt eller det som min förförståelse säger är grönt. Det betyder inte att alla aspekter av 

det gröna varit lika relevant för analysen, en produktiv avgränsning är den som möjliggör en 

djupgående och klar analys vilket klart och tydligt resulterat i att särskilda delar kategori-

serats som irrelevanta. Ett exempel på det är att grönytor kan konstrueras som betydelsefulla 

eller betydelselösa i relation till biologiska värden, en viktig synpunkt men något som givits 

mindre uppmärksamhet på grund av det uttalade medborgarperspektivet. 
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Forskningsöversikten har redogjort för en utveckling inom svensk planering där välfärdsori-

enterade idéer och ideal utmanats av entreprenöriell stadsutveckling. Samtidigt kan planer-

ingsverksamhet i generell mening, utifrån forskningsfältet och teoretisk positionering, förstås 

som tätt sammankopplat med styrningsrationalitet där subtila strategier och taktiker syftar 

till att styra medborgaren “rätt”. Utifrån denna bakgrund analyseras förtätning och förnyelse 

av gamla Rosengård för att få en förståelse för hur förskjutningar av välfärdsbegreppet

framträder genom planeringens konstruktion av utemiljöer och grönska. Genom att politisera 

planeringens berättelse om grönytorna ges också möjlighet att studera planeringens 

förhållningssätt till medborgaren. Denna första del av resultatet utgår från ett visst historiskt 

perspektiv i en jämförelse mellan tidigare, främst 1960-talets, och dagens planeringssyn på 

utemiljöer respektive miljonprogram.

FÖRTÄTNING OCH GRÖNSKA
Det primära temat för analysen är utemiljöer och grönytor, utifrån att de som  nns i studie-

området kan kategoriseras som välfärdens landskap. En början till att närma sig ämnet är att 

studera den generella statusen för grönytor och hur de betraktas i samtida planering, för att 

kunna jämföra med den historiska synen på gröna offentliga miljöer. Framträder antagonism 

eller stabilitet? Vilken status har stadens gröna värden tillskrivits? I planprogrammet för 

Törnrosen och del av Örtagården föreslås ett stadsutvecklingsprojekt genom framförallt text 

och strukturplan. Området ska förtätas med nya bostäder, verksamheter och gröna platser 

och gatorna ska gestaltas om till stadsgator för att passa den nya strukturen (Planprogram-

met, 7). Det handlar alltså om ett förtätningsprojekt som också ska utveckla mobilitet, 

möjligtvis integration och sammanlänkning, samt offentliga (gröna) platser. Flera forskare 

lyfter kon ikten mellan bebyggelseförtätning och grönytor (se Littke 2015, Kristensson 

2005, Treija et al. 2012 m. .). Skärbäck et al. (2014, 182) menar samtidigt att det generellt sett 

 nns låg acceptans för att ta grönytor i anspråk under förtätningsprocesser. Så här berättar 

planprogrammet om de gröna värdena:

KONFLIKT
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“När staden växer och antalet människor på samma yta ökar behövs mer grönska av olika slag - dels 

nya gröna torg, parker och stråk och dels utveckling av det redan existerande [...] Det  nns även en 

tydlig koppling mellan människors hälsa och närhet till grönska [...] För att skapa full nytta av de 

gröna områdena bör man sträva efter att ha en multifunktionell utformning så att så många effekter 

som möjligt uppnås.” (Planprogrammet, 38)

En omedelbar slutsats är att de gröna ytorna är ett prioriterat inslag i stadsmiljön. De ska tas 

omhand, utvecklas och kompletteras eftersom de är av stor vikt för människors hälsa. Det 

behövs mer grönska! Planprogrammet för Törnrosen och Örtagården får antas positionera 

sig för grönytor i en potentiell kon ikt mellan förtätning och grönska som forskningsfältet 

pekar på. Även i ett förtätningsprojekt behövs mer grönska, enligt planprogrammet. Ett 

sådant ställningstagande överensstämmer också med Grönplan Malmö som framhåller brist 

på grönytor i Malmö inklusive ett behov av nyanläggningar. Vissa typer av grönytor anses 

saknas speci kt i Rosengård, utöver en generell brist, men det pekas också på bristen av 

planerade grönytor i utbyggnadsområden (Malmö stad 2003, 1, 21, 22). 

Grönplanen presenterar dock  era faktorer som påverkar tillgång eller brist, exempelvis 

barriäreffekter som kraftigt påverkar tillgängligheten till grönska. Rosengård är ett exempel 

på ett område där dessa problem inte existerar på grund av den tra kseparerade strukturen 

(Malmö stad 2003, 27). I övrigt framhåller grönplanen att även om täta stadsmiljö är svårtil-

lgänglig gällande att anlägga nya fullständiga stråk  nns det andra verktyg som att koppla 

samman, göra tillägg och förstärka kvalitéer genom nyplantering till exempel (Malmö stad 

2003, 60). I glesare miljöer så som villabebyggelse betonas vikten av gröna platser på neutral 

mark för att inte enbart förlita sig på privata ytor (Malmö stad 2003, 59). I planprogrammet, 

om vi återgår till det inledande citatet,  nns en implicit uttryckt avvägning mellan just 

grönska och den täta stadsmiljön, att nå full nytta genom multifunktionell utformning. Detta går 
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i linje med Littke (2015, 11309) som betonar att den potentiella kon ikten berör grönytans 

storlek, alltså kvantitet, medan kvalitén inte nödvändigtvis hotas. Men det  nns ingen 

egentlig motsättning mot grönplanen, det som framstår som centralt är att satsa på grönytor 

som kan bevaras, tillskapas eller förstärkas. 

Så, planprogrammet och grönplanen befäster en stark roll för gröna värden i den potentiella 

kon ikt mellan grönska och förtätning som forskningen framhåller. Det  nns tendenser 

till förklaringar redan här, hur multifunktionell utformning kan vara en nyckel till gröna 

värden i en tät stad. Dessa idéer i kommunala dokument från 2003 respektive 2015 är dock 

inte nödvändigtvis ett nytt sätt att hantera grönska i staden. Generalplan Malmö 1956-1970 

(Malmö stadsingenjörskontor 1959, 22) uttrycker att attraktiva rekreationsområden är 

av stor vikt för Malmö på grund av bristen på naturlandskap i omlandet. Med en växande 

befolkning, fortsatt höjning av levnadsstandard och en allt större fritid görs ett antagande 

om att behovet av nya rekreationsområden kommer växa - ett behov som dessutom redan 

ansågs vara undermåligt mött (Malmö stadsingenjörskontor 1959, 46). Det fanns också idéer 

om att behoven troligtvis kommer ändras framöver, vilket talar för ett  exibelt utformande 

av rekreationsytorna (Malmö stadsingenjörskontor 1959, 175). För att nyttja den begränsade 

marken till fullo ansågs det viktigt att samordna olika funktioner inom samma yta, exempelvis 

kan skolgårdar nyttjas även kvällstid till andra aktiviteter (Malmö stadsingenjörskontor 

1959, 176). Samtidigt tar Malmö Stads utredningsdokument för Friluftsliv och rekreation 

från 1974 upp andra perspektiv på yta och konkurrens om utrymme. Exempelvis jämförs ett 

besök på nöjesfält, en aktivitet där trivseln ökar med ”viss trängsel” medan promenad i park 

störs av trängsel och strövande i friluftsområde helt enkelt inte kan kombineras med trängsel 

utan att upplevelsen förtas (Malmö stadsbyggnadskontor 1974, 9). Dessutom hänvisas till en 

undersökning från år 1962 där det är de enkla aktiviteterna, ofta knutna till naturupp-

levelser, som är särskilt prioriterade hos invånarna. Det betyder att det snarare är storlek och 
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kvalitet som spelar roll när utemiljöerna planeras, än att det  nns förutsättningar för väldigt 

speci ka aktiviteter (Malmö stadsbyggnadskontor, 1974). 

Det  nns alltså en påtaglig samstämmighet gällande ett stort och ökande behov av grönytor 

i Malmö, där utveckling av nya rekreationsområden är en lösning och ett mer multifunktio-

nellt nyttjande av be ntliga är en annan. Kvalitetshöjning, små tillägg som gör stor skillnad 

och sammankoppling av grönytor till ett grönt integrerande nät visar alla på en stark prioritet 

av grönytor i staden som har funnits på 1960-talet och fortsatt är aktuell. Prioriterade gröna 

värden som en stabil planeringsdiskurs krokar i Strömgrens (2012, 61-62) argument för att 

planeringen inte präglats av revolutionära brott utan snarare stabilitet med vissa gradvisa 

förskjutningar. Grönytornas betydelse utifrån exempelvis ett hälsoperspektiv kan ses som 

en etablerad, normativ, sanning, liksom att planeringen utgår från ett värderingssystem 

av grönytor som utgår från funktion. Det betyder i förlängningen att multifunktionell 

utformning är, och länge har varit, ett sätt för planeringen att bidra till funktionalitet och 

ökat nyttjande. Det som däremot kan undersökas vidare är de gradvisa förskjutningar som 

Strömgren nämner. Förskjutningar och omförhandlingar går i linje med de äldre dokument 

som ändå lyfter faktorer som yta, trängsel, naturupplevelser och konkurrens om utrymme. 

Jag vill vidare undersöka hur prioriteringen mellan gröna inslag och den täta bebyggelse-

strukturen går till i ett praktiskt, nutida planeringsprojekt som planprogrammet repre-

senterar i denna studie. Vad anses vara en legitim funktionell grönyta, vilket användande 

är legitimt och vad innebär det för grönytornas fysiska utformning och storlek? Genom 

att undersöka denna typ av frågor närmare går det också att närma sig hur berättelsen om 

utemiljöerna responderar gentemot övergripande idéer för planeringens syfte och inriktning. 
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Det föregående, första avsnittet etablerade en syn på de gröna värdena som prioriterade i 

stadsbilden, både under 1960-talet och idag. Det innebär att planeringen indirekt tar ställning 

för dem trots en (ökande) vilja att planera en tät stad. En sådan berättelse bör dock inte ses 

som helt outmanad eller given, det  nns behov av att undersöka antagonism mellan olika 

sätt att se på planeringen av grönytor. För att göra detta vill jag återknyta till det diskursan-

alytiska begreppet det konstitutiva yttre, för att förstå hur diskursen formeras genom ett 

tydligt åtskiljande mellan det som inne- respektive utesluts. Det som utesluts, “det konsti-

tutiva yttre”, är en aktiv part i formandet av diskursen. Det kan både gälla stadsideal, idéer 

kring planeringsverksamhetens roll och utförande samt vilket medborgerligt subjekt som 

inne- respektive utesluts.

ARVET FRÅN MODERNISMEN

Förnyelse, förändring
I Planprogrammet för Törnrosen och del av Örtagården framträder en bild av att förnyelse och 

förändring är grundläggande för planeringsprojektets genomförande. Den fysiska förnyelsen 

syftar till att användas som en drivmotor för en bredare förändringsprocess (Planprogrammet, 

17). Att genomföra satsningar på stadsutveckling är också tänkt att förmedla att det  nns en 

förändringsambition (Planprogrammet, 15). Det som framträder är en bild av att projektet till 

stor del motiveras av be ntliga brister, i jämförelse med att exempelvis motivera det med att 

förtätning är ett sätt att hantera bostadsbrist inom ramen för be ntlig infrastruktur. Sådana 

motiv är inte helt osynliga i materialet, men det  nns också tydliga ansatser till att förnyelsen 

i sig är viktig. Det betyder att planeringen inte bara konstruerar idéer om förnyelse utan 

också om det be ntliga, synen på ett modernistiskt planerat område blir således aktuellt. 

I programmet konstrueras inte området som entydigt dåligt eller meningslöst, men dess 

mening handlar i stor utsträckning om vad området kan bli - i jämförelse med det som området 

redan är, nu. Här  nns det fog att återkomma till Murray Lis (2015, 387) argument för att 

utvecklingstanken i sig kan vara problematisk, eftersom den bygger på normativ kunskap. 

Om den be ntliga modernistiska strukturen är kritiserad går det också att problematisera 
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planeringens berättelse om varför förnyelse är betydelsefullt i ett område som Rosengård. 

Därför vill jag närskåda vilka idéer som kan tänkas ligga bakom behovet av utveckling och 

förnyelse. Vad innesluts i diskursen och vad görs till det konstitutiva yttre?

“Att förändra och komplettera den fysiska stadsmiljön i Rosengård är en del i att utveckla områdets 

inneboende potential.” (Planprogrammet, 10)

Idén om att det  nns inbyggda brister i miljonprogrammet, exempelvis utemiljöerna, har 

redan synliggjorts i forskningsöversikten. Den kritiska inställningen till modernistiska 

områden är inte ett nytt fenomen utan något som etablerades relativt omedelbart efter 

att miljonprogrammet färdigställdes (Malmö stadsbyggnadskontor 1974, 2). Det betyder 

att det sedan många år tillbaka också funnits incitament för att göra förbättringsinsatser 

i exempelvis utemiljöerna. Vidén och Lundahl (1992, 85) beskriver hur just Örtagården i 

Rosengård var föremål för ett av de tidigaste projekten med att hantera brister som tillskrivs 

den modernistiska planeringen av miljonprogramsområden. Planprogrammet för Törnrosen 

och Örtagårdens har ett fokus på förnyelse som visar hur ett sådant resonemang är närvarande 

även idag. Genom att vilja att ta krafttag, utifrån en generell problembild,  nns det potential 

för planeringen att adressera de sociala frågor som gjort att området hamnat i en negativ 

spiral. Detta bygger också på en allmän acceptans av att dessa områden har hamnat i en 

negativ spiral. Det kan relateras till den problembild som målas upp i planprogrammet - en 

problembild som bygger på statistik om trångboddhet, barnfattigdom, ekonomisk utsatthet, 

ojämlika hälsovillkor och så vidare (Planprogrammet, 10). Det  nns dessutom en tydlig idé 

om att sociala förändringsarbeten samt förändring av den fysiska miljön kan hantera denna 

typ av problem;

“Amiralsstaden pekas ut av Kommission för ett socialt hållbart Malmö som ett modellprojekt för 

att genom fysiska förändringar skapa social integration.” (Planprogrammet, 16)
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Även modellprojekt är ett begrepp som används för att signalera en mer övergripande 

problembild där omvandlingen av Rosengård kan gå före i en bredare förändringsprocess 

som kan vara aktuell för andra områden knutna till sociala problem. Här knyts dessutom 

fysiska förändringar direkt till social integration, vilket gör att frågan om Rosengårds-

invånaren blir av stort intresse. Vad innebär potentialen och förändringarna för de som redan 

bor i området idag? Vidén och Lundahl (1992, 186-187) betonar att övergripande omvandling 

ofta handlar om att ge områden en ny “image” och i samband med detta locka invånare 

med bättre socio-ekonomiska förutsättningar till området. Detta i jämförelse med Malmö 

Stads skrift Friluftsliv och rekreation från 1974 som menar att Malmö i konkurrens med 

andra kommuner om bosatta och in yttade till regionen bör bevara och förbättra be ntliga 

resurser. Eftersom tillgången på mark som är lämplig för olika typer av rekreation är så pass 

begränsad blir bevarandet en nyckel (Malmö stadsbyggnadskontor 1974, 1). Det självskrivna 

förnyelse- och förändringsnarrativet är alltså en förskjutning från 70-talets inställning att 

bevarande är en nyckel när markytan är begränsad. 

Även om förnyelse och förändring av det fysiska rummet kan ge reella effekter på den 

demogra ska sammansättningen så  nns också risken att sociala problem inte hanteras 

utan bara för yttas till andra geogra ska områden i staden (Vidén & Lundahl 1992, 186-187). 

Baeten et al. (2017) redogör för i sin text om bortträngning, där gentri eringsprocesser gör att 

socio-ekonomiskt utsatta tvingas  ytta från sina hem inte genom direkt tvång utan genom 

subtila bortträngningstaktiker. Baeten et al. (2017, 6) menar att gentri eringsprocesser får 

fäste genom att arbetarklassen de nieras utifrån en mall av övre akademisk medelklass. 

Arbetarklassen ses som någon form av misslyckad konsument som “vill mer” men saknar 

resurserna. Genom att medelklasslivsstil och -konsumtion blir det ideal som planeringen 

utgår från betyder det också en automatisk nedvärdering av arbetarklassen som inte uppfattas 

existera “i sin egen rätt” utan mer utifrån sin potential att utvecklas till den önskvärda medel-

klassen (Baeten et al. 2017, 6). Min mening är att det  nns liknande tendenser i att Rosengård 
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inte får existera in sin egen rätt, utan framförallt utifrån sin potential att utvecklas utifrån 

den etablerade normen som dessa subtila taktiker utgår från. Det betyder att det  nns 

implikationer kring Rosengårdsinvånaren, som enligt statistiken och den problembild som 

planprogrammet för fram dessutom sammanfaller med de socio-ekonomiskt utsatta grupper 

som Baten et al. åsyftar, och på så vis också en viss förväntan på att invånaren ska förändras i 

samklang med området. Denna problematik lyfts av medborgarna i dialogarbetet, på ett sätt 

som visar hur uppdelningen mellan inne- respektive uteslutna konstrueras i förnyelse-

projektet.

“Det  nns en oro för att det ska bli en stor prisskillnad mellan den nya bebyggelsen och den gamla. 

Den nya bebyggelsen riskerar att resultera i gentri ering och skapa en uppdelning i området mellan 

nya bostadsrätter för de ‘rika’ och be ntliga hyresrätter för de ‘fattiga’.” (Planprogrammet, 43).

Den diskursiva konstruktionen av förnyelse som centralt för planeringsprojektet bygger 

således på ett uteslutande av det be ntliga, att stadsutvecklingsprojektet positionerar sig 

emot den be ntliga modernistiska strukturen men också det liv som levs i området idag. 

När modernismen och det be ntliga görs till det konstitutiva yttre etableras de föreslagna 

förbättringarna som norm, det önskvärda, som alla vill ska hända området. På så vis läggs 

också grunden för en medborgerlig subjektivering. Men det  nns  era sätt att förstå inne- 

respektive uteslutande konstruktioner av staden, planeringen och invånaren.

Stad eller periferi
Ett brett fokus på förnyelse och (ouppfylld) potential är ett sätt att positionera sig mot det be ntliga 

i området. Det kan också förstås som ett imagebyggande, att förändra bilden av Rosengård som 

ett problemområde till en helt ny image. Frågan är vilka ideal en ny image bygger på, utöver den 

etablerade positioneringen gentemot det modernistiska som det konstitutiva yttre? Det går att se 

begreppsförskjutningar som berör relationen mellan stad och icke-stad.
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“Utifrån en vidareutveckling av tävlingsförslaget Culture Casbah föreslås en struktur-

förändring där ny bebyggelse längs Rosengårdsstråket skapar ett tydligare gaturum, ett 

stadsrum med samhörighet lika innerstadens.” (Planprogrammet, 22)

“Gator byggs om för att anpassas till den nya strukturen som då får karaktären av smalare och 

täta stadsgator. Detta ger en stadsmässighet som innebär att  er fotgängare, cyklister och 

bilister måste samsas på mindre ytor än tidigare och  er målpunkter och entréer tillkommer 

utmed gatan.” (Planprogrammet, 21)

Citaten visar på att förnyelsen är tätt sammankopplad med en ny identitet som gör Rosengård 

till en del av innerstaden och de egenskaper som “staden” har. Detta kan förstås i en kontext 

av det större projektet Amiralsstaden där nya lösningar för ökad mobilitet (framförallt 

station Rosengård) och omvandling av den närliggande stadsdelen So elund gör Rosengårds 

centrala läge allt mer påtagligt. Tunström (2009, 52) menar att det  nns en tydlig språklig 

vändning i när “stadsmässighet” blev ett framträdande begrepp inom planeringsdoktrinen. 

Det viktiga med en förändring i begreppsanvändandet är den mening som begreppet fylls 

med. Staden är något i bestämd form, det  nns en stad och den är traditionell, klassisk 

och måttfull. Den är också inte modernistisk. Det betyder egentligen inte att stads-

begreppet har en territoriell eller geogra sk  xering, det kan både beteckna en viss plats 

och en viss karaktär (som alltså inte nödvändigtvis sammanfaller) (Tunström 2009, 52). 

Det gemensamma är dock att en modernistisk stad ofta varken uppfyller det geogra ska 

kravet av innerstad eller den karaktärsmässiga stadsmässigheten, varav det sistnämnda kan 

påverkas av planering. 1960-tals skriften God Bostad (Bostadsstyrelsen 1960, 43) tar dock 

upp uterummet som ett tydligt stadsrum. Uterummet beskrivs som ett rumsligt element som 

“formar, skiljer och förenar olika byggnader och stadsenheter”. Dessutom uttrycks en önskan 

om att uterummet, för att uppfylla denna roll, ska vara “medvetet gestaltat och de nierat till 

sina funktioner, inte överblivet sedan alla andra krav tillgodosetts”. Vi återvänder alltså till 
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berättelsen om en stabil diskurs, att synen på planeringen av utemiljöerna till vissa synes 

kan uppfattas som outmanad sedan den tid då gamla Rosengård byggdes. Ändå  nns det 

en diskursiv positionering och dikotomi som tyder på antagonism snarare än stabilitet. Den 

modernistiska strukturen som görs till det konstitutiva yttre, i egenskap av något be ntligt 

som ska förändras, kan återigen relateras till liknande språkliga konstruktioner som det som 

innesluts. 1960-talsplaneringens diskursiva konstruktion av utemiljöerna sammanfaller på 

många sätt med nutida dokument och beskrivningar, men ändå behandlas den modernist-

iska strukturen som en antites till den stadsmässighet som förnyelsen kan innebära. Detta 

uttrycker vikten av att förstå gamla Rosengårds materiella struktur som diskursiv, det  nns 

något i den rumsliga utformningen som inte anses uppfylla de kriterier som både 60-talets 

och samtida texter ställer upp. 

Även om det tidigare citatet från planprogrammet inte speci kt berör utemiljöerna, medan 

God Bostad gör det,  nns det många gemensamma nämnare i hur stad är ett förekommande 

begrepp. Men en förskjutning i dess betydelse är att det kan ses som en tydligare posi-

tionering i planprogrammet. Rosengård idag får antas sakna stadsrum med samhörighet 

lika innerstaden, eftersom det är något som planeringen kan utveckla och uppfylla. Den 

diskursiva konstruktionen av det modernistiska rummet som i avsaknad av en särskild 

karaktär tydliggör hur en entreprenörsurbanistisk diskurs tar form, med modernismen som 

“det andra”, det konstitutiva yttre. Det  nns sannolikt bakomliggande motiv till varför denna 

typ av positionering blir kraftfull och viktig, vilka strax ska diskuteras utifrån medborgarp-

erspektivet.

“Planprogrammet för Törnrosen och Örtagården handlar om just detta, att bidra till nya kopplingar 

som underlättar för nätverk och nya kontakter. Men det handlar ännu mer om att tillföra det som 

saknas idag; bostadstyper, arbetsplatser, restauranger, gatuliv och inte minst olika tra kslag 

samlade på samma yta.” (Planprogrammet, 3)
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Genom att betona att det  nns saker som saknas i området idag, stärks (den nutida) planer-

ingens legitimitet samtidigt som det är en positionering mot den modernistiska strukturen 

(och planeringen) som ofta knyts till begrepp som ensidighet och separering vilka i sig knyts 

till bristande integration. På så vis positionerar sig den dominerande diskursen mot det 

konstitutiva yttre. Tunström (2009, 61) menar att det är vanligt att tala om stadsläkning, 

där den gamla staden ses som ideal och den modernistiska staden något som bröt upp den 

traditionella staden. Därför blir planeringens uppgift att, genom förtätning och stadsläkning, 

integrera efterkrigstidens bostadsområden med “stadskroppen”. Integrationsperspektivet 

av planeringsinsatserna i gamla Rosengård har redan framträtt genom det analyserade 

materialet och det är en ståndpunkt som fortsätter vara framträdande och dessutom tydligt 

knyts till rumsliga ideal som planeringen bör utgå från. Eller snarare, helt självklart utgår 

ifrån - genom att presentera planeringens lösning som given:

“Genom att bygga en tätare och mer funktionsblandad stad minskar fysiska och mentala barriärer.” 

(Planprogrammet, 11)

Den problematiska förorten kan uppfattas som en generell konstruktion, som inte lämnar 

särskilt mycket utrymme åt andra förståelser av invånarna i dessa “problemområden”. 

Men Malmö som “delad stad” med stark rumslig segregation är i allra högsta grad ett reellt 

problem och åtgärder för minskad segregation är en politisk fråga där planering ofta är ett 

tänkt verktyg. Att planeringen kan styra medborgaren rätt och på så vis hantera sociala 

problem kan inte bara knytas till modernismens sociala ingenjörskonst utan är också, 

som analysen hittills pekat på, en fråga för det entreprenörsurbanistiska imagebyggandet. 

Rosengårds förnyelse är ett imagebyggande i den mån att det visar på planeringens ambition 

att hantera “problemen” men också att politiken satsar på områdets “potential”. En potential 

“Den andre”
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som indirekt handlar om medborgaren, i det här området skulle andra människor kunna bo 

och andra liv kunna levas. Tunström (2009, 79) menar att modernism och miljonprogram, 

precis som annan planering och arkitektur, påverkar sina invånare. Just till den modernist-

iska strukturen knyts rå arkitektur och bristfälliga mötesplatser som också sammankopplas 

till “anonyma människor”. Därför blir det särskilt intressant när planprogrammet tar upp 

just möjligheten att locka nya människor till platserna.

“Kring stationen, i gränslandet mellan innerstad och miljonprogramsstruktur, kan en framtida 

möjlig stadsutveckling ses i  era steg [...] Stationen kan fungera som magnet och locka till sig både 

besökare och verksamheter.” (Planprogrammet, 16)

Planering och stadsutveckling kan hantera demogra ska frågor och det  nns ett behov eller 

åtminstone en vilja att göra det. Nya station Rosengård är central för Amiralsstaden och dess 

primära betydelse är en ökad mobilitet som kan åstadkomma en demogra sk uppluckring, 

antingen genom tillfälliga besök eller genom att upptäcka nya ställen att bo på. Denna typ 

av slutledning bygger på ett grundläggande antagande - planeringen förhåller sig alltid till 

medborgaren och det liv som kan eller ska levas på den plats som planeras. Franzén, Hertting 

& Thörn (2016, 53) uttrycker det som att planering och design blir meningslöst utan idéer 

om vad (det offentliga) rummet ska användas till. I och med ett sådant konstaterande uppstår 

också tanken om att användningen kan styras. Utifrån detta etableras alltså sambandet mellan 

att planeringen berättar om det fysiska rummet men därmed också indirekt om invånarna 

som ska  nnas i det fysiska rummet och leva sina liv där. Därmed behövs en kritisk blick 

på de motiv som  nns bakom förändringar av medborgarnas beteenden, men också vilka 

medborgare som behöver förändras. Vilket medborgerligt subjekt konstrueras och innebär 

det press om förändring för de som bor i området idag och inte deltar i subjektiveringen? 
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Franzén, Hertting & Thörn (2016, 54) menar att utformningen av det offentliga rummet 

är en möjlighet att bjuda in till vissa användningar och avstyra andra. Det betyder också 

en subtil selekteringsprocess, att höja en plats värde innebär att en viss typ av medborgare 

använder platsen på ett visst sätt. Således är den medborgerliga subjektiveringen absolut 

central för att hantera den problembild som målas upp kring Rosengård och som planeringen 

ska hantera. Jag menar att effekten av denna konstruktion av ett nytt medborgerligt subjekt 

också resonerar med en långtgående bild av miljonprogrammets och modernismens miss-

lyckande att implementera den sociala ingenjörskonstens intentioner. Redan 1972 skriver 

Flemström och Ronnby i “Fallet Rosengård” (1972, 9) “Rosengård är också ett exempel på 

fostran till antisolidaritet. Området är en opinionsbildare lika mycket som någonsin en 

tidning. Det formar sina innevånare”. 

I planprogrammet uttrycks problematiken långt mildare och mer subtilt, utöver problem-

bilden  nns andra sätt att nulägesbeskriva som inte fokuserar på brister i befolkningssam-

mansättningen. Det är det fysiska rummet som beskrivs som undermåligt (ensidigt), medan 

befolkningen är blandad;

“Både Örtagården och Törnrosen är blandade områden utifrån befolkning, där bakgrund, livssit-

uation och förutsättningar är olika. Men när det gäller bebyggelsen är den iögonfallande ensartad 

med ett stort lägenhetsbestånd och liten andel arbetsplatser, servicelokaler och andra typer av boen-

deformer. Dagens tra kstruktur är ensidig genom tra ksepareringens uppdelning av tra kslag, 

barriäreffekter och nivåskillnader.” (Planprogrammet, 10)

Det blandade och integrerade framstår tydligt som det önskvärda här, men det är också 

uttalat att detta inte är en brist i sociala förhållanden utan ett problem i den fysiska miljön. 

Således är det något som kan åtgärdas av insatser i den fysiska miljön. Men som tidigare 

insinuerat  nns det andra delar av planprogrammet som visar på idéer om att förändra den 
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demogra ska sammansättningen och hantera sociala problem genom stadsutveckling. Det 

handlar om att det etableras ett tydligt samband mellan den fysiska stadsförnyelsen och 

positiva sociala konsekvenser, något som vid en första anblick kan tänkas tillhöra en tradi-

tionell välfärdsorienterad planering men som enligt min analytiska läsning snarare tillhör en 

entreprenöriell stadsutveckling. Redan i förordet påvisas att Malmökommissionen betonar 

fysisk planering som en motor för sociala förändringar (Planprogrammet, 2). Amiralsstaden 

pekas ut av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö som modellprojekt för att genom 

fysiska förändringar skapa social integration. Det Amiralsstaden som stadsutvecklings-

projekt förväntas kunna hantera är strukturella och sociala problem så som bostadsbrist och 

arbetslöshet (Planprogrammet, 16). Även den ekonomiska konsekvensanalysen betonar att 

planprogrammet är intressant för att det kan påverka integrationen, som en viktig fråga för 

Malmö (Planprogrammet, 59). 

Alla dessa kopplingar mellan den fysiska och sociala miljön kan antas ligga i planeringsverk-

samhetens natur, som tidigare etablerat ser jag i denna studie inte på styrningsrationalitet 

och planeringens påverkan på det vardagliga livet för medborgaren som något utpräglat 

modernistiskt utan kanske snarare något grundläggande för en styrande planerings 

legitimitet. Det centrala här är att jag menar att det  nns implikationer för medborgaren 

som framträder genom hur planprogrammet etablerar sambandet mellan det fysiska och 

sociala, som bygger på att konstruera ett medborgerligt subjekt som skiljer sig från hur den 

be ntliga Rosengårdsinvånaren karaktäriseras. Den förnyelse som återkommande berörs i 

programmet och som jag menar positionerar modernismen som “det andra”, samma förnyelse 

kan tänkas gälla medborgaren vilket i sin tur positionerar den be ntliga invånaren som “den 

andra”. Detta är inte uttalat i materialet, men mellan raderna lika framträdande för det. Inte 

minst på grund av antagandet att de mest effektiva taktikerna och strategierna, enligt ett 

Foucauldianskt resonemang, är subtila och vardagliga. 
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“Målet är även att skapa förutsättningar för en socialt hållbar stadsförnyelse. De framtida stadsby-

ggnadsprocesserna ska inte bara förstärka och utveckla Rosengård och stråken i och kring området 

utan även skapa ökad tillit, stolthet och möjligheter att utvecklas för de som bor i området idag och 

imorgon.” (Planprogrammet, 11).

Genom subjektivering, alltså att medborgaren “följer” förnyelseprojektet, skapas ett bättre 

område och en stolt och trygg Rosengårdsinvånare med möjlighet att utvecklas. Det antas 

alltså gynna alla, från staden som helhet, till området, ner på individnivå, att följa den 

föreslagna utvecklingen. Det betyder inte nödvändigtvis att det är en nyin yttad invånare 

som avses, utan snarare en omstöpning av den be ntliga Trots att det går att argumentera för 

att det är en utveckling som inte tar fasta på det be ntliga, utan på en stark kategorisering 

av det önskvärda i området (potentialen) och det som bör lämnas till det för utna (problem-

bilden, som motiverar förnyelsen).

“En förutsättning för att attrahera människor är även att tornet innehåller sådant som saknas i 

Rosengård, till exempel kommunal service, affärer eller ett kulturcentrum.” (Planprogrammet, 43)

Här synliggörs hur det som området saknar idag måste åtgärdas, snarare än att områdets 

potential ligger i dess be ntliga styrkor. Förnyelsen och förändringen är det centrala. Det 

bygger på tornet som symbol för ett annat stadsliv, där exempelvis kultur och konsumtion 

står i fokus. Om ett sådant stadsliv erbjuds, i förhållande till det ensidiga och separerade som 

återkommer i beskrivningen av den fysiska miljöns problem, kan medborgarnas vardagliga 

liv upprätthålla bilden av det förbättrade, attraktiva Rosengård. 

Det  nns en tanke om att den nya bebyggelsen ska möjliggöra för be ntliga invånare i gamla 

Rosengård att göra bostadskarriär inom det geogra ska området (Planprogrammet, 6, 18, 66) 

men också en oro för att den nya bebyggelsen är starten på en gentri eringsprocess (Plan-
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programmet, 43). Det betyder att det i dagsläget är omöjligt att svara på vilka som faktiskt 

kommer bosätta sig i de nya bostäderna. Det jag däremot menar framgår är att analys-

materialet etablerar en skillnad mellan den be ntliga Rosengårdsinvånaren och den framtida 

Rosengårdsinvånaren (sedda som konceptuella kategorier, alltså att en person oavsett om 

hen bott i Rosengård sedan länge eller är nyin yttad kan hen kvali cera sig som en “ny” 

Rosengårdsinvånare). Att det be ntliga Rosengård i och med sin modernistiska struktur och 

identi erade problembild görs till “den andre” har etablerats. Här befästs även att samma 

förhållande gäller mellan den be ntliga invånaren kontra planeringens konstruktion av det 

medborgerliga subjektet. Detta eftersom grön mark faktiskt “tas” från det gemensamma 

gårdsrummet och “ges” till den nya bebyggelsen. 

Om utgångspunkten är att den nya bebyggelsen skiljer ut sig från den gamla genom att 

representera ett annat skikt av bostäder, vilket också är uttalat eftersom det ska möjliggöra 

bostadskarriär och komplettera det ensidiga utbudet av hyresrätter, blir vissa socio-

ekonomiska grupper också en representation av förnyelsearbetet. Jag har tidigare redogjort 

för exempelvis Baeten et al. (2017) och dess resonemang angående den övre akademiska medel-

klassen som vägledande ram för arbetarklassen, vilket återkommer här. Bradley (2009, 240) 

menar att det är en vanlig strategi att bygga nya privatägda hem för att det  nns en idé om att 

det kan öka ägandeskapskänslan och hur området tas omhand. Om invånarna själva vill hålla 

ordning  nns en självdisciplinering som går planeringens ärende. Alltså en subtil strategi för 

subjektivering, där medborgaren är både medel och verktyg. Bradley (2009, 241) poängterar 

dock att det skulle kunna vara tvärtom, att en hyresgäst är mer beroende av de gemensamma 

utemiljöerna och därför värnar mer om dem. Kärrholm och Wirdelöv (2019, 15-16) fokuserar 

också på skillnaden mellan olika gruppers relation till sin utemiljö. De menar att utemiljöer 

är ett prioriterat område för exempelvis planering men att det skett en förändring i vilka 

typer av utemiljöer som ges ekonomiska resurser. “Medelklassintressen” som att jogga eller 

rida prioriteras i mycket högre utsträckning än vardagliga, enkla utemiljöer som är av stor 
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betydelse för trångbodda familjer. Även om det i gamla Rosengård inte är fråga om några 

ridvägar eller joggingspår så fungerar principen på ett liknande sätt, det  nns skillnader 

mellan hur olika socio-ekonomiska grupper använder utemiljöer och således vilka önskemål 

det  nns på utformningen av dem. Detta blir centralt i fråga om planeringens konstruktion 

av det medborgerliga subjektet. Frågan om användningar återkommer senare i arbetet. 

I ett kritiskt förhållningssätt till en outtalad vilja att åstadkomma demogra ska förändringar 

behövs dock också en viss nyansering, eftersom planprogrammet också visar på ansatser till 

att stötta det be ntliga. 

“Syftet med detta planprogram är att öka möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling 

i Rosengård. Det innebär att utreda och ge förslag på hur en ny blandad bebyggelsestruktur kan 

tillföras den be ntliga bebyggelsestrukturen från 60-talet, på ett sådant sätt att viktiga samhälls- 

och socioekonomiska effekter uppnås, samtidigt som be ntliga värden tillvaratas.” (Planprogram-

met, 6)

Detta citat, liksom tidigare, förstås i relation till medborgaren, det  nns en ambition att se 

den be ntliga invånaren. Även om det också kan förstås som en vilja att inte bara konstruera 

ett subjekt som innebär nya, in yttade invånare utan också möjliggöra tanken om den 

be ntliga invånarens förändring. Oavsett går det att vidare undersöka hur det be ntliga i så 

fall tillvaratas. Eftersom de exempel som använts för att visa hur programmet konstruerar 

ett medborgerligt subjekt inte enbart förhållit sig till utemiljöer och gröna rum så återgår 

vi nu något till ämnet genom en djupdykning i hur den nutida planeringen förhåller sig till 

det diskursiva, materiella arv som välfärdens landskap är tänkt att konceptualisera. Hur 

tillvaratas det be ntliga här? Kommande avsnitt går djupare in på analysen av hur utemiljö-

erna konstrueras i planprogrammet och vilka slutsatser som kan dras.
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MILJONPROGRAMMET
För att kunna besvara frågan om hur grönytorna, välfärdens landskap, konstrueras i ett 

planprogram som föreslår förtätning behövs insyn i den generella debatten om arvet från 

miljonprogrammet. Utemiljöerna spelar en central roll i en sådan debatt. Med vilken blick 

betraktas de be ntliga utemiljöerna, vilka värden identi eras och vad verkar saknas? Eller, 

enklare uttryckt; är gamla Rosengård ett exempel på hus i park eller resultatet av ett torftigt 

miljonprogram? Det som ska utredas här är vilken antagonism som kan skönjas, vilken 

diskursiv konkurrens  nns kring förståelsen av miljonprogrammet. Om det  nns en entydig 

bild av hur modernistiska utemiljöer betraktas blir det också enklare att se hur planeringen 

kan ta sig an förnyelsen av dem. Det som framträder är dock snarare en antagonistisk 

berättelse.

Grönt eller grått?
I forskningsöversikten konstaterades att det  nns en allmän debatt kring miljonprogrammets 

öppna struktur och kvalitén på grönytorna. Det är ingen ny diskussion, Juhlin, Ronnby och 

Urwitz (1974, 3) konstaterade på 1970-talet att den modernistiska planeringen är kritiserad 

för överdimensionerade bostadsområden med ensidigt utbud på lekmiljöer, torftig grönska 

utan tillräckliga naturvärden samt utemiljöernas bristande förmåga att agera mötesplats 

för grannskapet. I inventeringsmaterial för Rosengård betonas den torftiga utemiljön med 

stora asfalterade ytor och ensidig växtlighet, framförallt i form av små buskage (Tykesson 

& Ingemark Milos 2002, 127). Grönt och grått blir här symboliska färger för det önskvärda 

respektive bristfälliga. Därmed är också förhandlingen om vad som är grönt respektive grått 

viktig. 

Både nya och gamla Rosengård har varit föremål för mycket kritik men det  nns fog för att 

säga att de nyare delarna är hårdast åtgångna. Redan under 1970-talet, exempelvis general-

planeutredningen från Malmö år 1974, betonas ett behov av att inte tänka på inne- och 
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utemiljöer i kvantitativa mått utan också diskutera funktion och kvalitet. Med andra ord 

är  nns det en etablerad bild sedan länge kring att miljonprogrammets och andra delar av 

modernismens framväxt hänger ihop med bristande utemiljöer. Att det hänger ihop med 

ekonomisk rationalitet, effektiv produktion och möjligheten att bygga på mark med svåra 

förutsättningar för växtlighet har också befästs i forskningsöversikten. Det som behöver 

undersökas vidare är hur dessa problem hanterats sedan 1960- och 70-talen, hur beskrivs 

området idag? Planprogrammet konstaterar;

“I dagsläget bekräftar platsen förväntningarna på en icke omhändertagen miljö med svag koppling 

till den omgivande staden. Identitet är svår att planera, den behöver få växa fram med tiden utifrån 

människor och verksamheter på platsen. Värden behöver skapas som förmedlar områdets unika 

identitet [...]” (Planprogrammet s 47)

En generell problematik, som även appliceras på Rosengård, är alltså bristen på stimulerande, 

kvalitativa, uppvuxna, identitetsskapande rum. Två centrala punkter i citatet som jag vill 

lyfta fram är svag koppling till den omgivande staden samt ej omhändertagen miljö. Den förstnämnda 

kan återknytas till positioneringen mot modernismen och för den mobila, sammanhängande, 

fysiskt integrerade staden. Möjligtvis är dock konstaterandet om den svagt omhändertagna 

miljön än mer intressant, eftersom identitet dels är svårt att skapa och måste växa fram med 

tiden, men samtidigt ska värden som förmedlar identitet just skapas. Dessutom levereras en 

motsatsbild till en stadsdel med identitet, i form av icke omhändertagen miljö. En slutsats är 

alltså att Rosengårds offentliga (gröna) rum ska vara en väl omhändertagen miljö som fått 

tid att slå rot och är identitetsskapande samt funktionell. Detta kan återknytas till subjekt-

ivering, medborgaren behöver vara en aktiv part i att skapa och förmedla identitet men också 

ta hand om sin närmiljö. Att den nya Rosengårdsinvånaren, som tidigare beskrivet, ska vara 

stolt och trygg, spelar stor roll här. Genom motsättningen att identitet är svårt att skapa men 

samtidigt ändå kan skapas, är det öppet för tolkning om planeringen kan åstadkomma detta 
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eller om det är upp till medborgarna. Det är inte otroligt att det är en kombination, alltså att 

planeringsinsatserna syftar till att fostra medborgarna att ta hand om sin bostadsmiljö och 

representera en särskild identitet som planeringen lägger grund för. Ett sådant resonemang 

innebär alltså att planeringen konstruerar ett subjekt som ska upprätthålla planeringens 

intentioner av förnyelse och identitet i området.

“Det beskrivs att det bästa med Rosengård är att det  nns ”en känslan här” (planhandläggare tolkar 

detta som en egen identitet) [...] Rosengård har oförtjänt dåligt rykte tycker många seniorer.” 

(Planprogrammet, 45)

Även om planeringen menar att det  nns problem i området ger invånarna många positiva 

omdömen, som dessutom är sammankopplade med just identitet och känsla för området 

och grannskapet. De problem med utemiljöerna som ändå presenteras stöttar samma 

bild, eftersom behovet av nya och uppdaterade samlingsplatser bygger på att exempelvis 

skolgårdar och bostadsgårdar redan används så mycket att slitaget är stort (Planprogram-

met, 45). Utomhusmötesplatser efterfrågas generellt (Planprogrammet, 44). Med andra 

ord vittnas det om gemenskap samt vilja att be nna sig i områdets lokala offentliga rum 

för att träffa människor. Att de är bristfälliga på grund av slitage kan därmed förstås som 

ett intensivt användande med otillräckliga resurser för underhåll. Det motsätter sig bilden 

av bristande identitet och lågt användande. Det betyder inte heller att medborgarna saknar 

förmåga att ta hand om sin boendemiljö. 

Faktum är dessutom att Törnrosen, och till viss del även Örtagården, skiljer sig en del från de 

nyare delarna av Rosengård. På fotogra erna (se  g.  3 och  g.  4) från ett av mina platsbesök 

är det svårt att kategorisera utemiljöerna som något annat än präglade av omfattande, 

uppvuxen grönska. 
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 g.  3 Gårdsrum, Törnrosen. Foto: författaren.

 g. 4 Gårdsrum, Örtagården. Foto: författaren. 
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Denna bild stöttas upp av Tykesson och Ingemark Milos (2002) inventeringsmaterial. 

Utemiljöerna var ett viktigt fokus för planeringen av området på 1960-talet, med lekplatser, 

sittplatser, rabatter och variationsrika gångvägar som centrala element (Tykesson & 

Ingemark Milos 2002, 132). Den rumsliga strukturen mellan byggnaderna är alltså mer 

varierad och intrikat utformad (Tykesson & Ingemark Milos 2002, 134). Kännetecken är att 

utemiljöerna präglas av platsbildningar och halvöppna gårdsbildningar, där förskjutningar 

i bebyggelsekropparna ger brutna siktlinjer som bidrar till uppfattningen av en varierad 

rumslighet. Det  nns dessutom en påtaglig täthet som gör att området ofta beskrivits som 

“stadsmässigt” (Tykesson & Ingemark Milos 2002, 134). Ytterligare ett spännande begrepp 

som används är intensitet, angående områdets rumsliga samband. Både stadsmässighet 

och intensitet är begrepp som återkommer när analysarbetet zoomar in ytterligare på hur 

utemiljöerna ska förnyas senare i arbetet. Även om Örtagårdens förutsättningar skiljer sig 

från Törnrosens beskrivs liknande kvalitéer med platsbildningar och uppvuxen vegetation, 

även om gårdarna är inåtvända och vegetationen mer småskalig på grund av de överbyggda 

garagen (Tykesson & Ingemark Milos 2002, 140-142). Som tidigare nämnt uppfattades 

Örtagården som ofärdigt, vilket gjorde att det redan under 70-talet omfattades av miljöför-

bättringar (Vidén & Lundahl 1992, 85). Faktum är att gräsytor ofta är populära lekområden 

vilket gör att det ofta  nns ett omfattande slitage (Vidén & Lundahl 2002, 30). 

Planprogrammet redogör för de begränsade gröna kvalitéerna i områdena och att dessa 

framförallt  nns på kvartersmark. Mycket är hårdgjorda ytor och de större parkerna ligger i 

närheten men inte inom området (Planprogrammet, 68). Två sidor senare presenteras dock 

gårdsrummen som traditionella med lekytor, gräsytor, buskage och ett fåtal större träd. Det 

 nns goda lekmöjligheter och en rik grönska (Planprogrammet, 70). Det råder alltså delade 

meningar om hur utemiljöerna i miljonprogrammet och Rosengård generellt, samt Törnrosen 

och Örtagården speci kt, har sett ut och framförallt ser ut idag. Även om området dimen-

sionerades för grönska och det planerades för sådan, verkar det ha funnits reella problem 
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med att faktiskt få till en uppvuxen grönska. Även om synen på området också kan tänkas 

spela en stor roll kring hur grönskan tolkas, nu som då. 

Detta avsnitt visar på antagonistiska diskurser om miljonprogrammet och dess utemiljöer. 

Huruvida det rör sig om hus i park med väl tilltagna offentliga rum och uppvuxen grönska 

eller om det är torftiga icke-omhändertagna miljöer med rumsliga tillkortakommanden och 

sociala problem. Antagonismen kan förstås som en ständig diskursiv kamp om att formulera 

en entydig diskurs, alltså en pågående kon ikt. Ett sådant förhållande blir en viktig kontext 

för att förstå den konstruktion av utemiljöer som del två av resultatavsnittet hanterar. Hur 

utemiljöerna konstrueras i ett förnyelseprojekt blir av avgörande betydelse eftersom det inte 

 nns någon given kunskap om utemiljöerna utan enbart en som produceras genom planer-

ingens diskursiva narrativ. 
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I detta avsnitt övergår analysen till att bena ut de mest framträdande konstruktionerna av 

utemiljöer som kan framgå av den analytiska läsningen av planprogrammet. Det ger också en 

mer direkt ingång till hur berättelsen kan återknytas till en, på olika sätt omförhandlad, syn 

på välfärdsfrågorna. Hur ska gamla Rosengård förnyas? 

Strukturplanen är den första illustrationen i planprogrammet som ska konceptualisera 

förslagets bärande idéer. Det är viktigt att poängtera att det är förslaget som ska illustreras, det 

är inte en karta över be ntliga förhållanden. Men det  nns ändå ett samband mellan förslag 

och det be ntliga i området, som också måste antas framgå via en strukturplan. Exempelvis 

visar planen både nya och be ntliga platser som planeringen identi erar som viktiga för 

Rosengårdsstråket. Utifrån detta är det anmärkningsvärt att det inte görs någon åtskillnad 

av markslag. Jag vill mena att konceptualiseringen av gårdsrummen förmedlar en bild av att 

gröna gårdar är något som skapas av planeringen genom förslaget, det uppstår när de öppna 

kvarteren sluts genom ny bebyggelse. Därmed framstår gårdsrummen och gröningen som 

centrala för förslaget, och också någonting som förslaget bidrar till (“den gröna hierarkin” 

som koncept återkommer längre fram i arbetet). Däremot görs ingen åtskillnad på övriga 

markslag så att andra grönytor framträder. Eftersom en grå färg används till alla markslag 

antyds att området inte innehåller  er grönytor sedan tidigare, planen ger inga verktyg för att 

förstå att den nya bebyggelsen i stor utsträckning placeras på grönyta snarare än hårdgjord 

yta. Som tidigare nämnt  nns det ett starkt symbolvärde i den gröna respektive grå färgen, 

som i sig kan tänkas representera ett inneslutande eller uteslutande. Den mark som markeras 

ut som grön i planen får den status som den inledande delen av analysen befäste, de gröna 

värdenas starka ställning inom planeringen. Den grå marken däremot faller in under någon 

form av övrigt-kategori och får således ett mycket svagt skydd mot olika typer av förändring 

och ianspråktagande.

MARGI-
NALISERING



71



72

Littke (2015, 1316) menar att det ofta  nns stora skillnader i hur professionella planerare 

uttrycker sig, i jämförelse med gemene människa. Att genom språk och illustration 

transparent klargöra intentionerna och konceptets bärande idéer är därmed avgörande för 

att icke-professionella ska förstå vad som menas. Det faktum att planen arbetar på ett så pass 

konceptuellt plan och inte verkar för att den be ntliga gröna marken ska framgå är därmed 

ett aktivt val från planeringen som går att kritisera för bristande förmåga att kommunicera 

förutsättningarna för läsaren. För att tydliggöra kan strukturplanen jämföras med ett  ygfoto 

över samma område (se  g. 6).

 g. 6. Flygfoto över studieområdet. Kartmaterial: Eniro (2019)
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Istället för att planen förmedlar en avvägning mellan exploatering och grönyta konceptuali-

seras gårdarna som att de framträder, från tidigare hårdgjord yta, genom förtätningen. 

Gårdarna är alltså utmarkerade, men inte som en sammanhängande grönyta som den nya 

bebyggelsen överlappar eller tar i anspråk. Istället menar jag att det konstrueras en bild 

av att gröna gårdsrum  nns om bebyggelsestrukturen utformas på ett visst sätt. De gröna 

gårdsrummen i Örtagården-kvarteren har en mer sluten struktur och där är de också utritade, 

på samma sätt som de ritas ut i de tidigare öppna kvarteren i Törnrosen som tillsluts av 

ny bebyggelse. Grönytorna mellan husen som inte står i kvartersstruktur, exempelvis i den 

sydöstra delen av studieområdet, är inte konceptualiserade som gröna alls. Jag drar alltså 

två primära slutsatser av hur det illustrativa materialet konstruerar grönytor; att det inte 

framträder att grönyta tas i anspråk för den nya bebyggelsen samt att det görs skillnad 

på vilka typer av gårdsrum som faktiskt kan räknas som “gröna gårdar”. Det  nns också 

ett generellt ställningstagande i att strukturplanen inte betonar den gröna karaktären, 

den grå färg som används i princip som en bakgrund måste betraktas som ett aktivt val. 

Detta sammanfaller i stort med att modernismen görs till det konstitutiva yttre - den öppna 

struktur som är mer klassisk för miljonprogrammet behöver slutas till och förändras trots 

att det sker på bekostnad av grön mark. Den struktur som redan är sluten, mer traditionell 

och lik förmodern stadsplanering behöver inte förändras på samma sätt för att vara legitim. 

Flera av de ytor som ritas i samma grå bakgrundsfärg i strukturplanen skiljer sig kraftigt 

åt i karaktär. Det handlar om uppvuxna gårdsrum i jämförelse med asfalterad parkering 

exempelvis. 
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 g. 7 Strukturplanen är hämtad från Planprogrammet (2015) men redigerad genom positionsmarkeringarna. 

 g. 8 Detta foto är taget från en gångstig som går längs med gröningens kant. Här har jag fotat åt vänster, 
från position A, alltså in på den del som tillhör gröningen och i kartan är markerad med grön färg. Foto: 
författaren.
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 g. 9 Detta foto är taget från samma position som tidigare, alltså från gångstigen som går längs med gröningen, 
(A). Här har jag istället vänt mig åt höger, och fotat en yta som på strukturplanen är ritad i samma grå färg 
som alla “icke-speci cerade” markslag. Foto: författaren.

 g. 10 För att avsluta jämförelsen visas ett foto tagit något längre norrut, position B på kartan. Denna mark är 
konceptualiserad som en del av det grå markslaget men också som en angränsande plats till Rosengårdsstråket.
Foto: författaren.
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Att inte presentera skillnad mellan markslag är givetvis ett val som planeringen har möjlighet 

att göra, all information kan inte presenteras i en strukturplan. Det som är viktigt att notera 

är dock hur varje enskilt övervägande måste vara motiverat. Jag menar att valet att inte skilja 

på grön respektive grå mark är ett sätt att konstruera vissa grönytor som icke-existerande. 

Den grå marken har inget symbolvärde och därmed  nns motiv till att rita stora markytor 

som grå, trots att det går att argumentera för att det är grön mark. En förklaring till detta är 

att det generellt sett inte anses legitimt att förtäta på grönyta (Skärbäck et al. 2014, 180, 182). 

Därför är det av stor vikt att presentera en del utemiljöer som grönyta, medan andra inte bör 

konceptualiseras på samma vis eftersom det då skulle utmana den föreslagna förtätningen. 

Det  nns en diskursiv kon ikt som överbryggas genom att inte tydliggöra de avvägningar 

som gjorts. Hur dessa avvägningar outtalat går till förstår jag som upprättande av en “grön 

hierarki”.

GRÖN HIERARKI

“De kvalitativa gröna ytorna med vistelsevärden  nns idag främst på kvartermark då framförallt 

den större centralt belägna ”gröningen” i Örtagården.” (Planprogrammet, 68)

Den inställning till områdets grönytor som går att utläsa i planprogrammet kan uppfattas 

som något ambivalent, i citatet ovan kan det till exempel vara svårt att skilja på huruvida det 

 nns lite grönska i området eller om det enbart är begränsad grönska på allmän platsmark 

som åsyftas. Vad allmän platsmark är och varför det är viktigt med grönska på just allmän 

mark förtydligas inte och kan således vara svårt att förstå utan förkunskaper. Men det går 

också att utläsa att det  nns viktiga grönytor. Det något större sammanhängande gröna 

offentliga rummet “gröningen” pekas ut som en kvalitativ grönyta, även om det något senare 

också framträder en problematik att hantera;
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“‘Gröningen’ kan idag kännas otrygg, så om man placeras [sic!] en förskola här så behöver man jobba 

med att förbättra ‘gröningen’.” (Planprogrammet, 44)

Det går vidare att notera att det gjorts insatser för att förbättra “gröningen” när jag besöker 

studieområdet, eftersom planprogrammet producerades för ett par år sedan har en del av 

planerna hunnit implementeras. Det bekräftar bilden av att det är en prioriterad grönyta, 

den ska inte bara bevaras utan utvecklas utifrån planeringens och invånarnas idéer om hur 

dagens brister. Här framträder bilden av den stabila diskursen kring utemiljöernas stora 

betydelse i stadsplaneringen, det är ett prioriterat inslag som ska skyddas från exploatering 

men också utvecklas. De antagonistiska tendenserna kring modernistiska och stadsmässiga 

grönytor  nns inte här, vilket kan härledas till att det är en form av legitim grönyta vars 

förnyelse framförallt handlar om att öka kvalitén och användbarheten.

 g. 11 På “gröningen” åter nns nu denna skylt, som guidar besökaren genom Rosengårds botaniska trädgård.
Foto: författaren. 
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Det framgår alltså en tydlig bild av att “gröningen” är ett prioriterat grönt element i gamla 

Rosengård, vilken bevisas av att det inte  nns planer på att förtätningen ska ta mark av 

“gröningen”. 

En annan grön kvalitet som pekas ut är den dubbelsidiga plantallén längs Västra 

Kattarpsvägen, som beskrivs som ett viktigt strukturerande element med högt symbolvärde 

(Planpgrogrammet, 69). Till skillnad från “gröningen” är det alltså en prioriterad grönyta 

som inte heller är i behov av förnyelse eller förbättring, den är viktig att bevara. Det går att 

diskutera varför just plantallén har ett så högt symbolvärde, det  nns en tydlig koppling 

mellan just strukturerande element eftersom planprogrammet beskriver ett generellt problem 

med låg orienterbarhet samt den redan beskrivna bristande identiteten (Planprogram-

met, 45). Det är inte ovanligt att modernismen kritiseras för just dålig orienterbarhet, 

 g. 12 Här ses några av planteringarna som tillhör den botaniska trädgården. Foto: författaren.
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exempelvis beskriver Kärrholm och Wirdelöv (2019, 1) att miljonprogrammet ofta beskrivs 

som monotont. Det bygger också på den, ovan nämnda, stora skillnaden mellan “stads-

mässiga” element och modernistiska element. Det är inte otänkbart att plantallén är en del av 

en stadsmässig gata i jämförelse med exempelvis en bred tra kled utan inramande trädplan-

teringar. Här  nns alltså en potentiell antagonism. Precis som Butler (1993) poängterar  nns 

en otvetydig koppling mellan diskursen och dess materiella uttryck. En allé är ett be ntligt 

element som ändå passar in i förnyelsediskursens konstruktion av stadsmässighet, identitet 

och så vidare. Detta i jämförelse med modernistiska stadselement som snarare blir det konsti-

tutiva yttre som planeringen positionerar sig emot genom att göra skillnad mellan olika 

gröna elements bevarandevärde. Planeringens uppgift torde vara att göra en bedömning av 

vad som ska bevaras, utvecklas respektive förändras - men motiven bakom bör inte godtas 

som neutrala eller givna. 

Utöver allén verkar träden i sig ha ett högt symbolvärde. Planprogrammet redovisar en 

kompensationsmodell för att hantera det faktum att en del träd kommer att behöva tas ner 

för att ge plats åt ny bebyggelse om förslaget realiseras. 

“Exploatering kommer med stor sannolikhet påverka de be ntliga gröna värdena i området. Ett 

stort antal, såväl fullvuxna som nyplanterade träd både på allmän platsmark och inom kvarters-

mark kommer att försvinna då de olika delarna av förslaget genomförs. [...] En kompensationsmodell 

som, till exempel, ger två nya träd för varje avverkat är att rekommendera.” (Planprogrammet, 40)

En viktig faktor här är att kompensationsmodellen enbart gäller träd - fastän det här faktiskt 

är uttalat att exploateringen kommer påverka de be ntliga gröna värdena, alltså inte bara 

träden. Det  nns en annan mindre ansats till att tillföra helt nya grönytor, i form av en 

liten bit markparkering som ersätts med “platsbildningar och grönska” (Planprogrammet, 

29). Men generellt är det så att grönyta tas i anspråk för exploateringen och att det  nns 



80

en skillnad mellan de grönytor som skyddas och de som kan tas i anspråk. Här börjar vi 

närma oss idén om en grön hierarki. Nästa steg i en sådan hierarkisk ordning är sannolikt 

det gröna stråket som löper genom planområdet, Rosengårdsstråket. Grönplanen beskriver 

Rosengårdsstråket som ett väl sammanhållet stråk samt grönt och tra ksäkert (Malmö stad 

2003, 53, 96). I planprogrammet framträder en liknande potential i stråket som integrerande 

faktor eftersom det kan länka samman Rosengård med omgivningen (Planprogrammet, 18). 

Det är också uttalat att stråket är högt prioriterat och att planeringen föreslår insatser för att 

stärka stråket ytterligare (Planprogrammet, 8)

“Park och torg vid den framtida Rosengård station skapar tillsammans med bebyggelsens blandade 

innehåll bra förutsättningar för nya mötesplatser. Platserna kommer att förstärka entréerna 

till området Törnrosen, från Amiralsgatan och Rosengårdsstråket [...] Små gröna platser med 

hög kvalitet och intensitet, tillsammans med det rekreativa gång- och cykelstråket mellan de 

större parkerna utanför området, skapar förutsättningar för målpunkter, möten, rekreation och 

möjligheten att orientera sig lättare.” (Planprogrammet, 9)

Stråket är alltså högt prioriterat men måste stärkas upp, på något vis ska potentialen som 

 nns i detta gröna element tillvaratas. Det betyder att förnyelse är centralt även här, men 

också ett stort fokus på den be ntliga kvalité som stråket utgör. Det kan tydligt knytas till 

andra förändringsinsatser i Rosengård som också syftar till ökad mobilitet, nya besökare och 

förbipasserande som kanske stannar till. Stråkets roll för projektet går inte att underskatta, 

även om det enligt planeringens berättelse krävs förändringar gentemot hur det ser ut idag. 

Så i den gröna hierarkin kan allén troligtvis placeras överst, tätt följt av enstaka träd och den 

större sammanhängande parkliknande ytan “gröningen”. Därefter kommer stråket, som likt 

gröningen behöver förbättras, men som inte heller ska kompromissas bort. Finns det anta-

gonistiska tendenser eller är de kvävda av ett till synes givet hierarkiskt system? Hur 

behandlas andra grönytor i området? Vi börjar att se till bostadsgårdarna.
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“Idag har gårdsrummen en traditionell karaktär. Här  nns lekytor, gräsytor och en mindre del 

buskage och ett fåtal större träd. Både Törnrosen och Örtagården har gårdar med rik grönska och 

lekmöjligheter för både små och stora barn.” (Planprogrammet, 70)

I planprogrammets nulägesbeskrivning förklaras gårdarna enligt citatet ovan, det är traditio-

nella gårdsrum med rik grönska. Detta kan förstås som ett sätt att fortsätta etablera norm kring 

vilken typ av gårdsrum som är legitima och vilka som faller in under kategorin modernism 

och således utesluts. Också återgivning av dialog och  era andra delar av planprogrammet 

betonar gårdarnas positiva kvaliteter. Det  nns ett tydlig fokus på att gårdarna är välanvända 

men också behovet av upprustning av en del slitna ytor samt att det  nns underlag för ännu 

mer lekmiljöer.

“Äldre och föräldrar (främst kvinnor) ser gärna gårdarna som de viktigaste mötesplatserna. De 

används mycket redan idag.” (Planprogrammet, 44)

Men vid en närmare anblick på hur gårdarna kommer förändras åter nns motsägelsefull-

heter, vilket kan tyda på antagonism och kon ikt. Det  nns en idé om att gårdarna behöver 

förädlas och ges innehåll. Det kan knytas till att bostadsgårdarna i högre grad än enligt de 

tidigare citaten kan förstås som dåligt utnyttjande, på grund av att de är innehållslösa och 

potentiellt även överdimensionerade. Det är alltså ingen uttalad problembild, den berör 

sociala frågor och ett ensidigt bostadsutbud framförallt, men i det formulerade svaret 

(planeringens förändringsförslag)  nns ändå starka tendenser till att en sådan problembild 

outtalat föreligger;

“Förädla bostadsgårdarna genom att minimera mängden outnyttjade ytor och ge dem ett innehåll. 

Detta skapar en aktiverad och mer användbar närmiljö.” (Planprogrammet, 37)
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Alltså, om “svaret” är att minimera mängden outnyttjade ytor och skapa innehåll går det att 

anta att det  nns en idé om att motsatsen är ett problem som hanteras. Det går att tolka som 

ett sätt att konstruera utemiljöerna på ett visst sätt för att motivera en viss lösning, snarare 

än att problembilden presenteras och därefter avvägningar mellan olika planalternativ. Det 

kan förstås som en vilja att kväva antagonistiska tendenser. Faktumet att gårdsytan kraftigt 

reduceras av den föreslagna exploateringen är helt enkelt outtalat. Det behövs inte heller 

uttalas eftersom planeringen positionerar sig mot outnyttjade ytor och avsaknad av innehåll men 

för förädling och användbarhet. Viktigt att notera är också hur det modernistiska konsti-

tutiva yttre också kan tänkas förstås som en kon ikt mellan yta och mängd respektive innehåll 

och användbarhet.

 g. 13 Strukturplanen är hämtad från Planprogrammet (2015) men redigerad genom positions-
markeringarna. 
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Bilden (se  g. 14) visar ett exempel på hur grönyta försvinner till förmån för bebyggelse, 

vilket inte tydliggörs i det skrivna eller illustrerade materialet. Istället vill jag mena att 

planeringen försöker förmedla en bild av att grönska tillförs av den nya bebyggelsen kring de 

öppna gårdarna. På så vis hanteras potentiell antagonism genom att normalisera och etablera 

en särskild diskursiv konstruktion, göra den till den enda möjliga eller tänkbara.

“Delar av den nya bebyggelsen föreslås få privata terrasser i markplan alternativt upphöjda en eller 

två våningar. Dessa terrasser är placerade in mot gårdarna vilket medför ett mervärde till gårdarna 

rent visuellt.” (Planprogrammet, 40)

 g. 14 Fotot (taget från position C) visar hur den öppna strukturen gör att bostadsgården möter cykelbanan 
som skymtas på bildens högra sida, men enligt planförslaget kommer denna grönyta att krympas genom ny 
bebyggelse som delvis sluter till gårdsmiljön och skiljer den från gång- och cykelvägen (utredningsområde för 
biltra k). Foto: författaren. 
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Här sker ett outtalat övervägande mellan att bibehålla yta som idag är ett grönt gårdsrum, 

och att exploatera en sådan yta till förmån för dels bebyggelse och dels privata terrasser. 

Detta presenteras dock inte som ett övervägande utan som ett sätt att tillföra gårdarna ett 

(visuellt) mervärde. Utifrån en sådan konstruktion går det också att dra slutsatser kring 

planeringens konstruktion av det medborgerliga subjektet. Det berör både de nuvarande 

hyresgästerna och de framtida invånarna som ska bo i husen med privata terrasser. Franzén, 

Hertting & Thörn (2016) har kallat sin bok för “Stad till salu” eftersom de menar att en 

genomgående taktik för entreprenörsurbanismen är att sälja staden. Genom försäljningen 

privatiseras det offentliga rummet och just den offentliga karaktären utmanas (Franzén, 

Hertting & Thörn 2016, 39). Ibland  nns det hinder för en direkt reglering av offentliga rum, 

det går inte att hävda att de bara är till för vissa, men det går att använda sig av indirekt 

reglering, exempelvis genom de verktyg som fysisk planering erbjuder (Franzén, Hertting & 

Thörn 2016, 49). Detta sammanfaller alltså återigen med den Foucauldianska principen om 

mjuka taktiker. En tankemodell för att kunna jämföra: att hävda att en del av gårdsrummen 

i gamla Rosengård nu är reserverad mark för en mer välbeställd medelklass att appropriera, 

vore givetvis inte gångbart. Men däremot att exploatera ytan och privatisera en del av det 

offentliga gårdsrummet till privata terrasser kan passera, särskilt om det förmedlas som 

något som gör hela området gott. Det sammanfaller med den entreprenörsurbanistiska idén 

om nedsippringsprincipen (Dannestam 2009, 109), men på en mycket lokal skala. Men det 

är också ett sätt att etablera norm, för att nå effektiv subjektivering som upprätthåller den 

normativa konstruktionen behöver likväl planeringen som invånarna vara överens om att 

utvecklingen är positiv. 

“Den gröna hierarkin” tar alltså vidare form genom att gårdsmiljöerna tar nästa plats på 

skalan, de är välanvända och omtyckta men kommer ändå i stor utsträckning påverkas 

negativt av exploateringen. Det  nns ingen kompensationsmodell för gårdarna, vilket 

troligtvis beror på att det inte etableras någon kon ikt gällande förlust av grönska utan att 
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det snarare konstrueras en bild av att gröna värden tillförs av exploateringen. Det sista steget 

på den gröna hierarkin tillhör dock inte gårdsrummen utan impedimentsytorna. 

För att återknyta till den tidigare uppmärksammade frågan om förnyelseprojektets behov att 

positionera sig gentemot en del av de modernistiska principerna, det konstitutiva yttre, så är 

impedimentsytorna ett tydligt exempel. Impedimentsytor är inte spontant uppkomna utan 

planerade grönytor, ett välfärdens landskap. I planprogrammet konstrueras de på ett tydligt 

sätt som oanvända, eller till och med oanvändbara, och således meningslösa. 

“Impedimentsytor är oftast svårde nierade och dåligt använda och har ingen direkt funktion. Dessa 

ytor kan därför ses som en möjlighet för nya tillägg och förändring av närmiljön i både Törnrosen 

och Örtagården.” (Planprogrammet, 44)

Här  nns ingen kon ikt att dölja, att impedimentsytorna saknar gröna kvalitéer framställs 

som givet och därför kan den typen av grönyta tas i anspråk för ny bebyggelse. Skillnaden 

är alltså att vissa grönytor framträder som existerande och kvalitativa (ibland be ntliga, 

vilka ska skyddas eller kompenseras för, men också nytillkomna genom att planeringen till 

exempel bidrar med “nya” kvalitéer) och andra som icke-existerande för att kunna förbise en 

diskussion kring hur de prioriteras och tillvaratas. Men i dessa ytor, som är icke-kvalitativa, 

krävs inte en konstruktion av grönytorna som icke-existerande utan dess betydelse har 

omförhandlats och den normativa kunskapen säger att de har låg kvalitet och användbarhet, 

således kan de tas i anspråk. Skärbäck et al. (2014, 180) förklarar det som att obebyggda 

områden i direkt anslutning till be ntlig bebyggelse ofta kategoriseras som “not yet built 

land”, alltså ännu obebyggd mark. Detta i jämförelse med en rapport från 1994 som Littke 

(2015, 11308) lyfter, där landskapsarkitekterna Bucht och Persson de nierar grönstruktur 

som all mark som är “not built upon or sealed”, det vill säga inte bebyggd eller hårdgjord. 
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En viktig poäng att lägga till här är dock att det  nns ytterligare en karta (se  g. 15) som inte 

är en del av förslaget utan istället en nulägesbeskrivning. Den presenterar alla impediment-

sytor på allmän plats respektive kvartersmark. Skillnaden mellan denna kartas återgivning av 

grönytor och strukturplanen är därför påtaglig, mängden gröna ytor är stor. Jag menar dock 

att även denna karta kan utgöra ett argument för att en grön hierarki existerar. Eftersom 

detta är en typ av grönyta som så självklart presenteras som undermålig konstrueras dess 

främsta kvalitet som att de utgör en möjlighet till förtätning, vilket talar för att visa upp alla 

möjliga förtätningsytor. Det betyder dock inte att förtätningen enbart sker på dessa ytor 

dock, det  nns många andra grönytor i området (som varken syns på strukturplanen eller 

kartan över impediment) som också tas i anspråk för ny bebyggelse.

 g. 15 Impedimentsytor (Planprogrammet, 70).
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Enligt samma logik konstrueras impedimentsytorna som avskiljer den stora tra kleden 

Amiralsgatan från bebyggelsen i gamla Rosengård som icke-existerande i strukturplanen 

och en förtätningsyta i kartan över impedimenten. Detta är gröna ytor, men i planprogram-

met beskrivs det som att en exploatering av marken mellan be ntlig bebyggelse och Amirals-

gatan skulle vara en positiv förstärkning av gaturummet (Planprogrammet, 23). En möjlig 

alternativ beskrivning av denna mellanrums-mark är grönyta, grönska, grönstråk eller 

gräsmatta. Genom att den istället begreppsliggörs som mark och ett mellanrum stärks incita-

menten för att förtäta på denna mark, om den konstrueras som betydelselös eller till och 

med icke-existerande (ett mellanrum går ju faktiskt att betrakta som ingenting) byggs en 

berättelse om att ytan kan användas till annat. När Löfgren (1997, 69) beskriver mellanrum 

förklarar han dem som vita  äckar, de kan likväl vara platser tömda på innehåll som en 

förbindelseled eller mötesplats. De är både ingemansland och allemansland. På så vis är 

mellanrummen i sig en normbrytande materialitet, som skulle kunna ge förutsättningar för 

normbrytande gruppers användande och appropriering.

 g. 16 Här ses ett exempel på “mellanrummet” mellan bebyggelsen, gamla Rosengård skymtas till vänster i 
bild, och Amiralsgatan till höger.  Foto: författaren.
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Att återgå till temat användning beror på dess centrala roll för att visa hur planeringens 

konstruktion av utemiljöer spiller över på medborgaren, trots att förändringsprojektet 

uttalat fokuserar på utformningen av det fysiska rummet har jag påvisat hur det också bygger 

på en idé om medborgaren som ska nyttja det. Många kvaliteter som verkar tillkomma på 

grund av stadsutvecklingsprojektet kan också tänkas ha funnits där sedan tidigare, men 

paketeras om för att förstås som nya och bättre. Det innebär också konstruktion av ett nytt 

subjekt. Rosengårdsstråket får sin plats i den gröna hierarkin genom att det konstrueras 

som en stor tillgång, så länge förbättringar tillkommer. En sådan utpekad förbättring är att 

stärka platserna i och omkring stråket. Ett exempel är Törnosenplatsen. Detta offentliga rum 

konstrueras i planprogrammet framförallt som någonting nytt, dels som en ny grön mötesplats 

och dels som en be ntlig plats som kan ges ny användning.

“Törnrosplatsen aktiveras och kan bli en ny grön mötesplats på kvartersmark.” 

(Planprogrammet, 36)

“Törnrosenplatsen är ett exempel på be ntlig plats på kvartersmark som kan ges en ny användning 

och öka de gröna kvaliteterna.” (Planprogrammet, 40)

Detta hänger samman med en möjlig förändring av tra kstrukturen som gör att Törnrosen-

platsen kan sträcka sig längre ut mot stråket, där det idag är vändplats för bil. Jag menar 

dock att Törnrosenplatsen skulle kunna förstås som en grön mötesplats redan idag, med 

konst, sittplatser och gröna inslag, även om slitaget är omfattande.

NYA ANVÄNDNINGAR
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 g. 17 Törnrosplatsen har sittplatser men en mycket sliten markyta.  Foto: författaren.

 g. 18 Sittplatser och grusytor på Törnrosplatsen. Foto: författaren.
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Det är en diskursiv konstruktion att denna plats är något som ska bli snarare är någonting 

som är. Medan planeringen talar om nya platser talar invånarna i högre grad om det be ntliga, 

fastän det går att tänka sig att de platser som åsyftas faktiskt är samma. Här går det att dra 

direkta paralleller till en antagonism mellan välfärdsorienterad planering och entreprenörs-

urbanistisk logik. Vad som är imagebyggande och lämpligt för platsmarknadsföring kan 

skilja sig kraftigt från en syn på den bostadsnära offentliga platsen som grundläggande 

välfärd. Det är också sannolikt att det  nns skillnader mellan vilken typ av plats som är 

användbar och tillgänglig för invånarna i jämförelse med vilken typ av offentligt rum som kan 

locka till sig besökare, få förbipasserande att stanna till och så vidare. Det är inte en given 

kon ikt, men det är sannolikt att de diskursiva konstruktionerna resulterar i mycket olika 

rum och materialiteter. 

 g. 19 Törnrosplatsen samt vändplanen för bil. Foto: författaren.
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Dialogarbetet visar en önskan om  er bra samlingsplatser (Planprogrammet, 45) men det 

 nns också ett tydligt fokus på det be ntliga, i jämförelse med planeringens vilja att förändra;

“De som  nns idag behöver förbättras då de är slitna och behöver upprustas. De be ntliga bör 

upprustas före det etableras nya.” (Planprogrammet, 45)

När Treija et al. (2012, 265) beskriver sin studie av förtätning på modernistiskt och socialis-

tiskt planerade innergårdar utifrån ett perspektiv som fångar kon ikten mellan medborgarnas 

önskan om att använda de offentliga grönytorna och planeringens vilja att ta dem i anspråk 

för ny bebyggelse som kan “lyfta” hela området. Invånarna använde inte innergårdarna i det 

be ntliga skicket eftersom de inte stämde överens med de kvalitéer som eftersöks. Studien 

byggs upp av kvantitativ bevisföring genom att medborgarnas önskemål och användning av 

grönytorna sammanfattats statistiskt (Treija et al. 2012, 265). Planprogrammet för Törnrosen 

och del av Örtagården tar inte upp något liknande kvantitativt material men det  nns 

däremot en observationsstudie relaterad till hela projektet Amiralsstaden. Denna använd-

ningsstudie bygger alltså på kvantitativa observationsscheman utifrån förbestämda kriterier 

för användning. Studien undersöker hur offentliga platser i området används (Malmö stad 

2017). I materialet presenteras tre platser som ingår i detta arbetes studieområde; Zlatans 

Tunnel intill den nya stationen, Örtagårdstorget samt Rosens röda matta. Av dessa offentliga 

rum är det enbart Zlatans Tunnel som har en del grönytor. Enligt studien är den främsta 

aktiviteten på platsen att passera eller att rasta hundar, även om det också upptäcktes en 

mindre del andra aktiviteter så som att vila på gräset eller ha picknick (Malmö stad 2017, 21).
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 g. 21 Såhär ser samma yta ut nu efter stationsbygget, hela ytan har hårdgjorts. Foto: författaren.

 g. 20 Såhär återges platserna omkring Zlatans tunnel, inklusive bilden i vänstra hörnet som visar en 
triangelformad grönyta utifrån  ygperspektiv. Denna grönyta har enligt studien använts bland annat för 
hundrastning.Skärmbild  från observationsstudien (Malmö stad, 2017).
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Det  nns alltså en påtaglig förskjutning här i att grönytan hade en användning relaterad till 

de gröna värdena, men att hela ytan ändå hårdgjorts i samband med stationsbygget. Plan-

programmet är skrivet innan användningsstudien producerats men innan stationsbygget 

färdigställdes. Trots det  nns inget resonemang kring skillnader i förhållningssättet till de 

stationsnära grönytorna respektive det faktiska utfallet med hårdgjorda grönytor. Jag menar 

att detta går att koppla till Ghertner (2010) och Valverdes (2011) idéer om normativ estetik. 

Till skillnad från den statistiska undersökningen i Treija et al. (2012) är denna observations-

studie redan från början tydligare inriktad på normativ estetik, trots att undersökningen 

är kvantitativ. De platser som observerats är någon form av uttalat offentliga rum vars 

användning ska kartläggas. Ett alternativ hade kunnat vara att se till exempelvis gräsytor, 

sittplatser, bostadsgårdar och så vidare. Utöver valet att utföra observationsstudien på en 

viss typ av offentliga rum framträder normativ estetik som avgörande även för hur resultatet 

behandlas i planprogrammet. Vad som är “störande”, eller åtminstone föremål för förändring, 

behöver inte nödvändigtvis beläggas enligt en klassisk modernistisk rationalitet utan kan 

baseras på planeringens uppfattning om användningen. Det går dessutom igen i en posi-

tionering mot modernismen. Kanske blir det nya grönytor omkring stationen, eftersom det 

fortfarande är en byggnadsplats idag är det svårt att veta, men om så är fallet betyder det 

fortfarande att nya platser och ny grönska värderas högre än den be ntliga. På så vis samman-

faller den normativa estetiken med positioneringen mot det be ntliga, modernismen och de 

människor som idag lever i området och använder platserna. 

Genom att stadsutvecklingsprojektet i gamla Rosengård bygger på förnyelse och nya använd-

ningar utifrån planeringens de nition av vad som är kvalitativt och välanvänt  nns också ett 

förbiseende av det sociala arv som präglar den be ntliga fysiska miljön som vuxit fram sedan 

1960-talet. Det bygger också på att områdets betydelse (potential) för staden kanske ses 

som viktigare än områdets betydelse för människorna som bor där. Det framgår exempelvis 

genom hur förändringarna av impedimentsytor beskrivs; 
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“De gröna impedimentsytorna bör studeras och få en användning som tillför området något. Denna 

typ av grönytor betraktas ofta som halvprivata av förbipasserande och av de boende uppfattas de 

som halvoffentliga och används därför inte av någon i någon större utsträckning. [...] Dessa ytor bör 

ges en tydligare karaktär och en användning tillsammans med stråken eller verksamheter i bostad-

shusen.” (Planprogrammet, 41)

Impedimentsytorna ska förändras för att användningen ska tillföra området något, i 

jämförelse med att de ska bli mer användbara för medborgarna. För att återkomma till Baeten 

et al. (2017, 6), lägre sociala grupper de nieras ofta utifrån en ram satt av övre akademisk 

medelklass istället för att få existera i sin egen rätt. Att områdets identitet och image 

prioriteras så tydligt kan förstås på ett liknande sätt, en bristande förmåga att se på det 

be ntliga och de be ntliga i sin egen rätt. Men, vad är det som motiverar alla ställnings-

taganden kring utemiljöerna som jag argumenterat för? Varför konstrueras de på just detta 

sätt? I vilken övergripande berättelse ska utemiljöerna infogas? Jag menar att det handlar om 

förtätning som överordnat narrativ.

FÖRTÄTNING SOM HELHETSLÖSNING
Att de be ntliga utemiljöerna konstrueras hierarkiskt och övervägande som betydelselösa, 

undermåliga eller icke-existerande bryter av med det inledande resonemanget om grönytors 

och grönskans betydelse i stadsrummet är sedan länge konsekvent prioriterad. Så, varför 

behöver utemiljöerna konstrueras på detta vis? Jag vill mena att det beror på att det  nns 

en förändring i idéerna bakom planeringens roll och vilka stadsideal planeringen ska verka 

för. Från att planeringen framförallt byggt på en traditionell välfärdsorienterad verksamhet 

har det skett en förskjutning i att planeringen måste ombesörja välfärdsfrågor men att dess 

ideal och framträdande idéer (tydligt präglat av den politik vars beslut styr planeringen 

som offentlig verksamhet) inte bygger på välfärd utan entreprenöriell stadsutveckling. 

Genomgående i konstruktionen av utemiljöerna, det modernistiska “andra” och skillnaderna 

i det medborgerliga subjektet framträder en entreprenörsurbanistisk berättelse.
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Det stadsideal som företräds är förtätning, vilket kan härledas till en “återgång” till den tradi-

tionella staden som har en mycket starkare image och pro lering än den kritiserade modern-

istiska staden. Att modernismen görs till det konstitutiva yttre betyder alltså att diskursen 

formeras utifrån en entreprenörsurbanistisk logik. Genom att förnya gamla Rosengård och 

“göra stad” av ett modernistisk “problemområde” blir planeringen ett verktyg för att hantera 

problematiken. Tillvägagångssättet är så pass subtilt, men effektivt, sätt att medborgarens 

subjektivering och vardag innefattas i en långmäld disciplinering snarare än ett tvång (som 

troligtvis gett upphov till protester). Problembilden respektive planeringens förslag på 

lösning bör inte betraktas som givna eller självklara utan snarare som en normativ berättelse 

som kan relateras till överordnade mål och idéer som politik och planering representerar. 

Förtätningen formuleras som det givna entreprenörsurbanistiska svaret på hur ett “problem-

område” ska förnyas och förbättras. Förtätningsnarrativet är så pass centralt för planeringen 

att det avgör hur grönytorna konstrueras, i jämförelse med att de be ntliga värdena i området 

avgör hur det ska utvecklas eller eventuellt förändras framöver. 

Det övergripande förtätningsnarrativet är inte heller bara implicit och uppmärksammat 

genom min analytiska läsning utan snarare ofta explicit; 

“Förutom att öka tillgängligheten till de större parkrummen utanför planprogramsområdet bör 

gårdsrummen och övrig grönyta på kvartersmark studeras och utvecklas för att få till stånd den 

kvalitetshöjning planprogrammet eftersträvar inom området. Dels på grund av ett be ntligt behov 

av en förädling av gårdsrum och övriga grönytor men även för att delar av be ntligt gårdsrum tas i 

anspråk för ny bebyggelse. En mindre yta kräver en högre intensitet och bättre kvalitetet [sic!] på de 

återstående grönytorna” (Planprogrammet, 40)

Detta är ett av ett fåtal ställen då planprogrammet uttryckligen säger att grönyta tas i anspråk 

för exploateringens skull. Ändå  nns inget behov av att beskriva detta som en prioterings-

fråga eller ens en avvägning eftersom den diskursiva konstruktionen av utemiljöerna 
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bygger på att grönskan kan minska till ytan men samtidigt ökas i kvalitet. Alltså, att det 

inte  nns några motstridigheter i planeringens berättelse om förtätning som den givna 

lösningen. Detta trots att analysen i denna studie visat på antagonistiska tendenser, som 

den dominerande diskursen söker kväva. Att konstruera utemiljöerna som icke-existerande 

eller icke-kvalitativa kan också förstås som ett sätt att hantera grönplanen, som företräder 

ett särskilt kommunalt intresse i form av gröna värden. Dessa ska i det enskilda projektet 

vägas mot andra intressen. Grönplanen pekar ut ett behov av förstärkta grönstruktur i både 

Rosengård och  era andra liknande områden i Malmö (Malmö stad 2003, 41, 126). Kan 

förstärkt grönstruktur, alltså mer grönyta, endast tolkas som ökad yta eller exempelvis som 

ökad intensitet och kvalitet? Att planprogrammet tolkar mer grönyta som bättre grönyta gör att 

det  nns ett behov av att undersöka närmare vilka idéer som ligger bakom vad som anses 

vara kvalitativt eller användbart. 

Stadsmässiga ambitioner och idén om den täta blandstaden har som ovan nämnt en hel 

del saker gemensamt, framförallt att de sammankopplar stadens fysiska utformning och 

dess “atmosfär”. Det gör att planering för stadsmässighet och täthet ofta framstår som en 

totallösning och den enda givna lösningen oavsett problem (Tunström 2009, 86). Stadsmäs-

sighet och täthet kopplas i hög grad samman som ett sätt att genom en viss rumslig utformning 

uppnå en miljö för “stadsliv” (Kristensson 2003, 36). Därmed återkopplas begreppet till vissa 

typer av användningar och exempelvis mångfunktionalitet. Men det handlar också om att 

det skett en glidning i täthetsbegreppet, eller kanske snarare i i rymlighetsbegreppet, som 

tidigare knöts till luft, frihet och generositet men idag ofta representerar innehållslöshet och 

ödslighet (Kristensson, 2003, 24). Relationen med kvalitet och kvantitet blir därför viktigt, 

rymlighetsidealet presenterar kvantitet som en delaspekt av kvalitet (Kristensson 2003, 

20) medan diskursen om “den täta staden” hänvisar till överrymlighet, gleshet och att det 

helt saknas koppling mellan kvantitet och kvalitet. Det betyder att “god utformning” kan 

kompensera för kvantitet, ett ställningstagande som i sig ifrågasätter den tidigare starka 
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ställning som stadsgrönskan haft i den välfärdsorienterade planeringen (Kristensson 2003, 

21). Det handlar helt enkelt om att det övergripande täthetsargumentet överväger alla andra 

parametrar, vilket synliggör behovet av att inte konstruera minskad grönyta som kon ik-

terande med just täthetsidealet. Planprogrammet för Törnrosen och Örtagården presenterar 

istället att;

“Små gröna platser med hög kvalitet och intensitet, tillsammans med det rekreativa gång- och cykel-

stråket mellan de större parkerna utanför området, skapar förutsättningar för målpunkter, möten, 

rekreation och möjligheten att orientera sig lättare.” (Planprogrammet, 9)

Det handlar inte om en avvägning mellan kvantitet och kvalitet, istället är det just små platser 

som bidrar med dessa positiva egenskaper så länge de är intensiva. Just intensitetsbegreppet 

har jag berört tidigare, eftersom Törnrosens rumsliga struktur faktiskt beskrivits som just 

intensiv. Det är tydligt i den diskursiva konstruktionen av intensitet att det anses saknas i 

områdets offentliga grönytor, något som går att lösa genom att förtäta utan att kompromissa 

med några andra (outtalade) kvalitéer. Flera andra citat ur materialet tydliggör hur det går 

att konstruera förslaget som tillförande av grönska;

“Genom  er rekreativa grönytor och mötesplatser med en högre kvalitet skapas större möjligheter 

för områdets barn att vistas i sin närmiljö.” (Planprogrammet, 55)

För att visa på en motvikt till ett sådant påstående är det viktigt att poängtera den uppsjö 

av andra texter som hänvisar till tillräckligt dimensionerade ytor och tra kseparering som 

grundbultar för barns fria tillgång till lek i gröna miljöer (Kristensson 2003, 10; Bostads-

styrelsen 1960, 10, 45). Om det idag inte anses vara en kvalitetsnorm i sig att planera för stora 

grönytor menar Kristensson (2003, 58) att modernismen präglades av synsättet att täthet 

inte är en kvalitetsnorm i sig. Malmö stads grönplan från 2003 poängterar också att barn är 
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den största användargruppen av bostadsnära grönytor. De två framträdande faktorerna som 

behövs för att tillgodose barns behov är dels en tillräcklig storlek för att kunna röra sig fritt 

och dels tillgänglighet (Malmö stad 2003, 3, 11). Det är därför viktigt att det inte  nns några 

större barriärer mellan barn och grönytorna, barn (och äldre) har svårt att ta sig över även 

måttligt tra kerade gator (Malmö stad 2003, 16). Här kan alltså planprogrammet tänkas 

gå emot grönplanen, eftersom grönytor försvinner och  er människor (inklusive barn) ska 

dela på de återstående grönytorna. Dessutom  nns det i planprogrammet en omfattande 

diskussion kring hur tra kstrukturen ska organiseras, där  ertalet förslag bygger på att 

“bryta upp” tra ksepareringen (Planprogrammet, 8, 30). Jag går inte in närmare på detta 

på grund av arbetets omfattning, men det går att identi era en potentiell kon ikt mellan 

grönplanen och planprogrammet även i fråga om barns tillgänglighet, trygghet och säkerhet. 

Min mening är att det dels refererar till en ökad kvalitet på barnens rekreativa ytor och att det 

dels handlar om att inte öppet presentera den avvägning och prioritering som faktiskt görs när 

bostadsnära grönytor försvinner. Men det kan också förstås som att barn också innefattas 

i nya idéer och ideal om det eftersträvansvärda stadslivet. I jämförelse med att barn ska ha 

stora, fria ytor att röra sig på så begränsas de till mindre platser där användningssätt och 

funktion är mer tydligt de nierade. Det kan förstås som att det fysiska rummet idag utgör en 

tydligare ram för hur barn ska leka, medan öppna ode nierade ytor snarare utgör en rumslig 

fond där barnen själva tolkar hur de kan interagera med rummet. 

I avvägningen mellan förtätning och markyta för offentliga rum fokuserar planprogrammet 

på stadens ambition att skapa en tät, grön och hållbar stad (Planprogrammet, 27, 41). Det är det 

övergripande narrativet som i sig kombinerar det täta och gröna på ett självklart vis. I en 

sådan berättelse framgår inte de prioriteringar och avvägningar som oundvikligen har gjorts, 

trots att de kan få långtgående konsekvenser för det be ntliga området och dess invånare. 

Detta kan i hög grad förstås som entreprenöriell stadsutveckling där antagonismen och 

den diskursiva kampen mellan välfärdens landskap och “platsens ekonomi” anses vunnen. 
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De ursprungliga modernistiska välfärdsvärdena konstrueras som det diskursiva yttre, som 

problematiska, oanvända och i stort behov av förändring. Istället är det särskilda platsers 

potential för staden som helhet ur ett perspektiv av mobilitet, integration, “stadsliv” 

och ekonomisk tillväxt som träder fram. I en sådan diskursiv förståelse  nns inte heller 

motsättningen mellan yta för gröna offentliga rum och förtätningen, eftersom förtätningen 

i sig är ett svar på hur området bättre kan uppfylla sin potential, sett ur stadens perspektiv. 

I detta blir det också centralt att se hur beskrivningen av många utemiljöer som undermåliga 

är ett starkt skifte från Malmö stads sida. Både miljonprogrammets utemiljöer i allmänhet 

och just gamla Rosengårds utemiljöer i synnerhet har varit föremål för uppdatering och 

renovering ända sedan 1970-talet (Vidén & Lundahl 1992, 81). Planprogrammet berättar 

att exempelvis bokaler och Rosens röda matta har tillkommit i området men också att 

Rosengårdsstråket stärkts genom att rustas upp i hela sin sträckning från Rosengård 

centrum inklusive en förlängning av stråket österut genom Herrgården (Planprogrammet, 

15). Vidare presenteras området på följande sätt i detaljplanen som möjliggjorde bokalerna; 

“Stadsdelen har idag, delvis på grund av att träd och buskar nyplanterats vid  era tillfällen, 

en relativt uppvuxen och blandad grönska. Längs den cirka 100 meter långa sträcka där den 

tänkta tillbyggnaderna planeras  nns idag en gräsyta med blandad växtlighet på kvarters-

mark. Denna består av prydnadsbuskar och en trädrad av uppvuxen oxel. I samband med 

upprustningen av gatumiljön på 1990-talet planterades de senaste tillskotten av träd inom 

planområdet [...]” (Malmö stad 2007, 4). Det är 1990-talets upprustningar med exempelvis 

nya markbeläggningar, sittplatser, belysning och planteringar som pekas ut som särskilt 

betydelsefulla för kvalitén på området (Malmö stad 2007, 3). Med andra ord  nns det en 

viss motsägelsefullhet i hur grönytorna tidigare beskrivits, som upprustade och uppdaterade 

- i jämförelse med bebyggelsen som i mycket lägre grad prioriterats för renovering och 

upprustning. För att återknyta till den första delen av resultatet, detta talar för att den nu 

framträdande konstruktionen av grönytorna innebär en förändring från tidigare blick på 
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området där be ntliga gröna offentliga värden varit en tydligare prioritet. Det stöttar också 

bilden av att förtätning kräver en annan syn på grönytorna än renoverings- och uppdatering-

sprojekt. Dels att argumentera för en mer omfattande förnyelse, dels att just skifta fokus från 

det be ntliga som har uppdaterats mot det be ntliga som kan konstrueras som otillräckligt 

eller icke-existerande. På så vis  nns det en förklaring till den skiftande synen på huruvida 

de offentliga rummen är uppdaterade och användbara. 

 g. 22 Nyplanterade träd intill bokalerna, som skymtas i bakgrunden. Foto: författaren.
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Vad säger analysarbetet om hur utemiljöerna konstrueras i planeringsprojektet? Hur förhåller 

sig konstruktionen till välfärdsbegreppet? Jag menar att den primära slutsatsen är att ute-

miljöerna konstrueras hierarkiskt samt till stor del som betydelselösa eller icke-existerande. 

Denna marginalisering av välfärdens landskap som diskursivt, materiellt arv springer ur ett 

övergripande narrativ för förtätning och en entreprenöriell stadsutveckling.

ETT ENTREPRENÖRSURBANISTISKT NARRATIV
Den kunskap om rummet som produceras genom planprogrammet kan inte betraktas som 

given eller sann. Genom att narrativet bygger berättelsen om ett område där förtätning och 

förnyelse utifrån “den täta stadens diskurs” är en självklar lösning, kan sådan planering 

genomföras utan transparenta avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen. 

Genom att konstruera (vissa) utemiljöer som meningslösa, icke-existerande, lågkvalitativa 

produceras normativ kunskap om rummet som understödjer “den täta stadens diskurs”. Det 

handlar om att upprätta en skiljelinje mellan den be ntliga grönskan och den nya, betydelse-

fulla grönskan. En sådan konstruktion innebär en problembeskrivning som gör förtätning till 

det självklara svaret. Det bygger på etablerad kunskap om grönska som generellt betydelse-

fullt och något som ska tillvaratas och prioriteras, fastän det dels sällan speci ceras hur 

och dels bygger på en normativ förståelse av vilka utemiljöer som är värdefulla och inte. Det 

görs också genom att det är just de grönytor med modernistisk karaktär som görs till “det 

andra”, vilket spiller över på den be ntliga invånaren och dess sätt att använda utemiljöerna. 

Särskilt de utemiljöer som kategoriseras som oanvända enligt logiken för normativ estetik. 

Framförallt tangerar det “state not seeing” eftersom det bygger på en selektiv process där 

“state” (här förstått som planeringen) nogsamt väljer ut vilken kunskap som produceras. De 

metodiker för “not seeing” som analysarbetet pekar på är att ta fasta på en etablerad kritik 

mot miljonprogrammet för bristfälliga utemiljöer. Utifrån en sådan kontext går det enklare 

att förstå hur be ntliga grönytor i gamla Rosengård kan konstrueras som betydelselösa, 

icke-kvalitativa eller till och med icke-existerande. Det är olika logiker för marginalisering 

DISKUSSION
& SLUTSATSER
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av dem. Det bygger till stor del på den stadsmässiga förebilden där det nuvarande Rosengård 

tack vare förnyelse- och förändringsarbete kan uppnå någon form av tänkt potential. Det 

illustrativa materialet kommunicerar inte på ett transparent sätt hur områdets gröna värden 

ser ut och att grön mark tas i anspråk. Istället framträder en outtalad grön hierarki som bygger 

på att grönytor har olika symbolvärde och möjlighet att  nnas med i gamla Rosengårds nya 

identitet som en del av Amiralsstaden.

Att förtäta välfärdens landskap på ett sätt som kraftigt reducerar be ntliga grönytor under 

parollen att mer grönska tillförs är inte ett sätt att förhålla sig till en oundviklig kontext utan en 

del av en entreprenörsurbanistisk diskurs där kunskapsstaden Malmö materialiseras genom 

progressiva förnyelseprojekt. Tunström (2009, 153) poängterar att entreprenörsurbanism i 

hög grad bygger på att selektivt strukturera berättelsen om staden och dess utveckling på 

ett sätt som framstår som neutralt. Franzén, Hertting & Thörn (2016, 398) beskriver det som 

att det  nns fog för att prata om en rädsla för politisering av partnerskapspolitik och entre-

prenörsurbanism. För att undvika kon ikter formuleras stadsutvecklingsprojekten 

som win-win eller ett nollsummespel. Dannestam (2009, 106) beskriver det som att entre-

prenörsurbanism ofta ses som en oundviklig anpassning till ekonomiska förhållanden 

istället för ett speci kt politiskt projekt. Alltså, att förnyelsen av gamla Rosengård är det 

enda sättet att hantera problem med ojämlika hälsoförhållanden, bristande integration 

och annat som formuleras genom planprogrammets problembild. Således etableras det en 

oundviklig utveckling där medborgaren gör bäst, eller åtminstone enklast, i att följa med. 

Den skiljelinje som konstrueras mellan be ntlig och ny grönska utgör därmed per automatik 

också en skiljelinje mellan den be ntliga Rosengårdsinvånaren och det nya medborgerliga 

subjektet som följer den föreslagna utvecklingen. 

Det  nns antagonistiska tendenser mellan välfärdsorienterade och entreprenörsurbanistiska 

ideal för planeringen, med den övergripande idén om förtätning som särskilt framträdande. 
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Att kategorisera förtätning och förnyelse av gamla Rosengård som ett entreprenörellt stads-

utvecklingsprojekt bygger på en analytisk läsning av materialet där intentioner framgår 

mellan raderna. Det betyder dock inte att välfärdsorienterade ansatser helt saknas, det  nns 

snarare en pågående antagonism mellan idealen. Även om de antagonistiska tendenserna 

ofta kvävs i materialet genom ett neutraliserande språk och illustrativt material. Jag vill 

argumentera för att den entreprenöriella logiken är så pass dominerande att det handlar om 

en förändrad syn på vad välfärd kan vara. Det gör att innebörden av de föreslagna förändring-

arna blir svårtolkad, vad är entreprenöriellt och vad är välfärd? Eller kanske snarare, hur kan 

jag förstå den entreprenörsurbanistiska omförhandlingen av traditionella välfärdsvärden? 

Baeten et al. (2017, 7) pekar på att den tydligt reglerade välfärdsstaten har kolliderat med 

nyliberala doktriner och en “marknadi ering” på ett sätt som gör att de inte står i konkurrens 

med varandra utan istället genomgått en hybridisering där både traditionell

välfärdsreglering och marknadskrafterna verkar gentemot socio-ekonomiskt svaga grupper. 

Lagverket och regleringens uppbyggnad har organiserats kring starka rättigheter för 

hyresgästen gentemot kapitalistiska intressen. Nu nyttjas dessa på nya sätt för att skapa 

ekonomisk tillväxt, exempelvis från renovering av miljonprogrammet (Baeten et al. 2017, 27). 

Utemiljöerna konstrueras som betydelsefulla delvis genom den förtätningspotential som de 

utgör. Alltså, de be ntliga välfärdsvärdena som kan identi eras i analysen skyddas med nya 

motiv. Trots att analysen till en början identi erade en stabil diskurs där grönskan verkar 

ha en stor betydelse även för nutida planering så har bakomliggande motiv och politiska 

idéer förändrats. Därför kan egenskaper som gör utemiljöerna till välfärdens landskap subtilt 

kompromissas bort, för att dess värde inte ligger i just dessa egenskaper. Däremot  nns det 

andra egenskaper hos gröna miljöer som har värde för entreprenörsurbanism, exempelvis 

skillnader mellan ett bostadsnära offentligt rum och en imagebyggande plats som ska locka 

till sig långväga besökare. Marginaliseringen av välfärdsorienterade gröna värden sker 

i en så pass neutral och post-politisk paketering att avvägningen inte framträder. Istället 

konstrueras förståelsen att gröna välfärdsvärden inte bara bevaras utan förstärks och 
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utvecklas - snarare än att de prioriteras bort. Det leder också vidare in i resonemanget om 

grön hierarki, grönskan som välfärdsinslag inte är lika prioriterad men vissa välfärdslandskap 

bevaras på grund av dess potential som en del av en entreprenöriell stadsutveckling. Det kan 

till exempel gälla träd, som stadsmässiga alléer. 

Konstruktionen av utemiljöerna krävs för att bygga upp argumentet att gamla Rosengård 

bör genomgå en omfattande förnyelse. På så vis  nner jag en omvänd kronologi i planer-

ingens berättelse, det verkar sannolikt att förtätningsargumentet föregår analysen av ute-

miljöernas betydelse och kvalitet. Det förstärks av Ghertners (2010) och Valverdes (2011) 

mycket applicerbara idéer om störande element. En impedimentsyta är inte stadsmässig, 

identitetsskapande eller imagebyggande - men en allé är det. Det går att avgöra utan att 

fråga de som använder området, det ligger nämligen outtalat i den normativa estetiken. Det 

 nns en potentiell kon ikt här, exempelvis illustrerad i skillnaderna mellan grönplanen och 

planprogrammet, som inte behöver synliggöras. Dels på grund av “state not seeing”, som 

både producerar och “icke-producerar” kunskap, och dels på grund av ett neutraliserande av 

diskursiv kunskap, exempelvis gällande vilka utemiljöer som är av betydelse och inte.

DEN OUNDVIKLIGT NORMATIVA PLANERINGEN 
Den teoretiska positionering som jag antagit i arbetet bygger bland annat på en de nition 

av planeringsverksamhet som normativ, normerande och disciplinerande. När planeringen 

utformar rummet är det med ett visst medborgerligt subjekt och liv i tanken. En sådan idé 

är särskilt representativ för modernismen, rumslig styrning var en central punkt för den 

moderna välfärdsstaten. Utifrån detta vill jag betona att jag inte angriper min teoretiska 

de nition av planering, eller planeringsverksamheten i sig, genom att diskutera planering 

som en normativ verksamhet. Det betyder inte vara entydigt negativt att planering handlar 

om att föreställa sig livet i det fysiska rummet och utifrån det tänka sig hur det bäst kan 

utformas och organiseras. 



105

Bradley (2009, 253) uttrycker det som att ett normsamhälle har många positiva sidor, att 

människor lär av varandra. Det är dock av stor vikt att normaliseringsprocesser är transpar-

enta och har uttalade mål, eftersom det möjliggör motstånd. Det ligger i normativitetens natur 

att ifrågasättande är svårt, men transparens kan tillgängliggöra granskning och motstånd. 

Bradley (2009, 253) konstaterar att det problematiska med normativitetsprocesser är att 

olika beteenden och människor grupperas och utvärderas från godtyckliga grunder. Att 

det etableras en asymmetri, där “starka” grupper tillåts dominera och utgöra norm. Det 

betyder att lärandet, som skulle kunna vara en mycket positiv del av normsamhället, blir 

ojämlikt och utgår från att dominanta grupper “uppfostrar” svagare grupper, istället för 

ett ömsesidigt utbyte. Genom att jag förstår den be ntliga Rosengårdsinvånaren som “den 

andre” framträder en sådan asymmetri, som dessutom kan tänkas stöttas upp av  era socio-

ekonomiska och politiska kategoriseringar. Det är skevheten i ett sådant förhållande som 

är min främsta kritik mot planeringens berättelse om gamla Rosengård och dess invånare. 

Förändringsambitionerna kritiseras därmed inte per automatik, utan för att de är en del av 

ett större narrativ där gamla Rosengård och medborgarna ska passa in - istället för tvärtom. 

Valverdes (2011) resonemang om hur olika sociala grupper förväntas “tåla” olika typer av 

störande ljudnivåer bygger på en outtalad kategorisering av medborgare. En motsvarande 

situation i gamla Rosengård är att utemiljöerna inte enbart konstrueras som meningslösa 

eller icke-existerande utan också som betydelsefulla och bevarandevärda, men utifrån 

en hierarkisk modell. Det konceptualiseras så enkelt som att den gröna innergården, som 

används av exempelvis äldre och föräldrar med barn, kommer att kraftigt reduceras i storlek. 

Inte bara för att ge plats åt bebyggelse utan för att de nya bostädernas privata terrasser. 

Det producerar inte bara skillnad mellan den privata terrassen och den offentliga gården 

i hierarkin utan också skillnad mellan de medborgare som bor i den nya respektive den 

be ntliga bebyggelsen. På så vis konstrueras subjektet av en starkare medborgare än de som 

bor där idag, vilket oundvikligen relateras till socio-ekonomisk gruppering samt status som 
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konsument. Oavsett om det sker en om yttning inom Rosengård eller, möjligen mer troligt, 

in yttning av nya medborgare så har dessa ekonomiska förutsättningar att bosätta sig i en 

nyproducerad bostadsrätt med terrass. Det betyder också att en entreprenörsurbanistisk 

logik gällande skillnader i in ytande kan få fäste i området. Den nya befolkningen förväntas 

ha någon form av påverkan på den be ntliga, genom nedsippring. Vidare menar Bergström 

(2017, 515-516) att medborgarin ytandet på ett sätt förstärks genom att köpstarka individer 

gör kundval som ger direkta effekter och således en ökad konsumentmakt. Men logiken i 

resonemanget innebär att de individer vars kundval blir av mindre betydelse, på grund av 

dess position som konsumenter, också erfar mindre in ytande. Detta menar jag tyder på 

att risken är stor för att projektet bidrar med just de effekter som lyfts fram som en risk 

av medborgarna, en tydlig skillnad mellan be ntliga och nya invånare. Oavsett om det 

handlar om be ntliga invånare eller nyin yttade är det ett centralt motiv för planeringen att 

konstruera ett nytt medborgerligt subjekt. 

PERIFERI
Gamla Rosengårds tänkta förvandling är en del av det mer omfattande projektet 

Amiralsstaden, med utgångspunkt i omgestaltning av Amiralsgatan samt ett nytt tågstopp 

i och med station Rosengård. När So elunds industriområde blir ett nytt stadsutveckling-

sprojekt och mobiliteten i och omkring gamla Rosengård står i fokus är det ett helt nytt 

sammanhang för området. Tunström (2009, 84-85) menar att planeringen producerar 

dikotomier; tät eller gles respektive stad eller icke-stad. Det möjliggör att platser i staden 

kan karaktäriseras som innerstad respektive förort - ingenting annat. Min mening är att 

gamla Rosengårds präglas av en slags tidig idé av området som perifert, trots ett mycket 

centralt läge. I ett nytt sammanhang som tydligare förstås som innerstad, eller åtminstone 

stad, konstrueras därför nya förväntningar på området och medborgaren. Det kan förstås 

som ett “andre-görande” av modernismen, inklusive en samverkan med modernistiska 

strukturer som materialiseringar av social periferi. Det betyder att den materiella strukturen 

är diskursivt formerad utifrån idéer om vad som är centralt respektive perifert, även om det 
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geogra ska läget (som kanske intuitivt uppfattas som periferins materialisering) likväl kan 

förstås som mycket centralt som utanför centrum. Sambandet mellan diskurs och särskild 

materialitet, som exempelvis Butler (1993), och Tunström (2009) uttrycker på olika vis, är 

således grundläggande för förståelsen av motiven bakom förtätningen av gamla Rosengård. 

En diskursiv omförhandling av områdets sammanhang innebär också nya förväntningar på 

livet som ska levas där och medborgaren, vilket innebär att det  nns nya ideal att material-

isera genom stadsutveckling och förnyelse. Raattamaa (2005, 205) frågar sig; “Hur kommer 

det sig att ‘alla vet’ var centrum ligger? Hur kommer det sig att vi känner igen periferin 

närhelst den sticker upp sitt tryne?” Svaret torde vara att den diskursivt konstruerade pola-

riseringen mellan stad och periferi innebär särskilda rumsliga och materiella uttryck. Det 

är just därför även förståelsen av Rosengård som centrum och/eller periferi kan uppfattas 

genom de föreslagna förändringarna av utemiljöerna.  

Om gamla Rosengård kan uppfattas som perifert  nns också en samverkan med den något 

glesare strukturen med grönytor som inte är privatiserade, stängda eller alltför de nierade. 

Kristensson (2003, 72) pekar på att tolerans för täthet har mycket med människors 

upplevelse att göra. Att bo i centrum medför en större acceptans för potentiell trängsel, 

medan människor längre ut från centrum kan ha en förväntan att inte behöva hantera den 

typen av påfrestningar. Alltså, om gamla Rosengård inte längre uppfattas som perifert ökar 

den tänkta toleransen mot täthet, samtidigt som tätheten i sig kan signalera centrum (och 

stad). Tunström (2009, 159) poängterar att det i stort saknas re ektion kring just trängsel, 

rumsliga kon ikter, buller, exkludering och så vidare i stadskärnan. Det indikerar att det 

 nns en stark normerande blick från innerstaden, om innerstaden görs till norm är dess 

möjliga problematik ändå någon form av normalläge. När allt utanför innerstaden värderas 

utifrån en innerstadsnorm blir problemen per automatik just de saker som skiljer sig från 

en sådan karaktär. Därför är gleshet och svagt de nierade ytor ett större problem än den 

trängsel och begränsning av funktion och deltagande som en mindre (men multifunktionell, 
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kvalitativ, intensiv och så vidare) grönyta kan tänkas innebära. Kristensson (2003, 82-83) 

lyfter solförhållanden, konkurrens om utrymme och  exibilitet som de största skillnaderna 

mellan rymliga modernistiska bostadsgårdar och trånga nittiotalsgårdar. Förutsättning-

arna för en större mängd människor med olika intressen att nyttja gårdarna för aktivt bruk 

minskar alltså om storleken på gården minskar (Kristensson 2003, 438). 

Flera författare tar upp mer oplanerade och oordnade utemiljöer som platser för motstånd 

och utmaning av normer (se exempelvis Björk, Lisberg Jensen & Ouis 2008; Wikström 2017). 

Tunström (2009, 166) citerar Wetterberg för att beskriva periferins potential. Det kan vara 

en plats för rekreation, kultur, konsumtion och naturliv. När trycket på markens användning 

är lägre  nns utrymme för ianspråktagande av platsen som är icke-normativt, oordnat och 

kanske till och med oönskat. Svagare eller avvikande grupper kan appropriera rummet så 

länge det inte  nns allt för starka intressen kring det, då kan det vara en kon iktyta där 

maktperspektivet blir framträdande (Tunström 2009, 166). Viljan att “stadi era” gamla 

Rosengård bygger inte på att den be ntliga bebyggelsen ska rivas eller att de offentliga 

rummen helt ska täppas igen, ingreppen skulle kunna vara mer radikala. Men det  nns nya, 

entreprenörsurbanistiskt betingade, intressen om denna mark som kanske tidigare kunde 

förbises i större utsträckning men nu är så pass central - i konceptuell och materiell mening 

- att det icke-normativa förskjuts från områdets offentliga rum. I de små, intensiva, multi-

funktionella och tydligt planerade gröna rum som föreslås städas dessa intressen bort från 

rummet. Det kan förstås som ett led i gamla Rosengårds nya image, i entreprenörs-

urbanistisk bemärkelse. Är det en given utveckling, en anpassning till nya förhållanden? Eller 

 nns det andra sätt att resonera kring periferi och stad samt således också kring förnyelsen 

av området?
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En central poäng i resonemanget är planeringens tendens att hantera sociala problem-

formuleringar genom rumsliga åtgärder, men det  nns utrymme att argumentera för att 

gamla Rosengårds befolkning inte präglas av sociala problem utan snarare svåra ekonomiska 

förutsättningar. Om planeringen lämnar de områden som handlar om politiska och 

ekonomiska insatser menar jag att det  nns möjligheter att få en annan bild av Rosengårds 

sociala förhållanden. Till exempel att en förändrad demogra sk sammansättning, som förtät-

ningen kan leda till genom förändrad karaktär och införandet av en annan sorts boende-

former, som också kräver andra ekonomiska resurser, inte blir lika centralt för området. 

Istället kan kvalitéer som tillräckliga rekreationsytor och grönska få en mer framträdande 

roll. Jag menar att det  nns anledning att se den entreprenörsurbanistiska diskursen, som 

analysen visar är dominerande, som utformningen av ett visst “stadsliv” som passar in i en 

entreprenöriell stadsutvecklings imagebyggande. Frågan är dock hur tillgängligt ett sådant 

stadsliv är för större delen av den be ntliga befolkningen, även om det presenteras utanför 

dörren? En förändrad demogra sk sammansättning kan bryta sociala mönster men det  nns 

anledning att ifrågasätta vilka effekter det får på de be ntliga invånarna. Grönområden är 

mer “direkt” tillgängliga för alla segment av befolkningen. Det är inte en självklar uppgift 

för planeringen att dessa ska in ueras av “integrerande möten” eller sammankopplas med 

handel och kommers, det måste istället ses som en entreprenörsurbanistisk konstruktion. 

Jag menar inte att planprogrammets intentioner saknar potential att ge reella effekter, men 

däremot att det bör  nnas en diskussion kring dessa effekter och vilka alternativ som går 

att se. Planeringen kan verka för ökade möjligheter till att göra “boendekarriär”, om det är 

en central problemformulering för både invånarna och planeringen, utan handlar om att 

förskjuta den diskursiva konstruktionen av utemiljöerna. Från en yta som framförallt ger 

möjligheter till förtätning till att konstrueras som välfärdens landskap med ett egenvärde 

som gör att exploatering och minskning av dem behandlas som en avvägning och prio-

ritering. 

EN ALTERNATIV KONSTRUKTION 
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En central utgångspunkt för diskussion är därför möjligheten till alternativa konstruktioner 

av välfärdens landskap. Franzén, Hertting & Thörn (2016, 397) uttrycker det såhär; “att direkt 

ifrågasätta och att formulera ett alternativ till rådande politiska visioner och handlingslinjer 

är ett centralt inslag i en demokrati”. Utan att hävda att jag ägnar mig åt demokratiskt för-

bättringsarbete vill jag ändå ta tillfället i akt att resonera kring de konstruktioner, berättelser, 

diskurser som exkluderas av den etablerade kunskap, norm, som planeringen producerar. 

Som analysen för fram  nns det  era tendenser till att området är uppskattat men i behov av 

upprustning. Att planprogrammet ändå för fram en mer omfattande förändring av områdets 

karaktär, identitet, sammanlänkning till omgivningen och så vidare skiljer alltså ut sig. Bristen 

på möjligheter till bostadskarriär inom området framkommer som ett gemensamt önskemål, 

men med utgångspunkten att det är denna problematik samt behovet av upprustning som är 

det primära målet med stadsutvecklingen ter sig ett så omfattande förnyelseprojekt som en 

relativt drastisk åtgärd. Med en sådan utgångspunkt kvarstår faktum att det skulle kunna 

gå att konstruera utemiljöerna som bevarandevärda och prioriterade och istället öppna för 

andra sätt att förändra bostadsbeståndet och hantera sociala frågor. Den springande punkten 

är att narrativet om de betydelselösa utemiljöerna inte är givet eller självklart. Istället skulle 

dess betydelse kunna konstrueras på ett sätt som gör alternativa planeringsprojekt aktuella. 

Ett alternativt narrativ där utemiljöerna spelar en central roll för området går inte heller helt 

självklart emot argumentationen kring behovet av mer intensiva gröna miljöer. Det kan inte 

anses etablerat att en större grönyta per de nition saknar vissa kvalitéer eller potential att 

skapa de platsbildningar som efterfrågas i planprogrammet. Istället skulle kvantitet kunna 

tänkas vara ett sätt att nå kvalitet. Faktum är att en del av den kritik som utgör grunden 

för utemiljöernas låga prioritet (även om prioriteringen får uppfattas mellan raderna då den 

sällan uttalas) är obefogat, miljonprogrammet har kritiserats för bristfälliga utemiljöer men 

det kan inte anses vara en självklarhet att de gröna rum som  nns där idag är så pass brist-

fälliga. Det är en uppvuxen och omfattande grönska i en stad som Malmö, där gröna värden 
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återkommande pekas ut som en bristvara. Det tydliggör ytterligare möjligheten att inte 

använda en polariserande konstruktion av kvalitet och kvantitet utan istället se de uppvuxna 

grönytorna som i allra högsta grad bevarandevärda. De grönytor som inte håller måttet skulle 

i ett sådant resonemang kunna upprustas och intensi eras utan att de minskas i storlek. 

Det skulle betyda en utmaning av förtätning som det givna stadsutvecklingsprojektet. Eller, 

som Raattamaa (2005, 209) uttrycker det, “sprawl säger: centrum är överallt!”. Det  nns 

alternativa sätt att förhålla sig till staden, miljonprogrammet, periferin, medborgaren som 

också tillvaratar det be ntliga välfärdslandskapet på andra sätt.

DET MEDBORGERLIGA SUBJEKTET
En alternativ konstruktion av utemiljöerna som bevarandevärda och prioriterade skulle 

också kunna leda ett förändringsprojekt i gamla Rosengård framåt. En mängd forskning 

som använts i detta arbete har poängterat det offentliga rummets och de gröna värdenas 

betydelse för särskilt socio-ekonomiskt utsatta grupper och trångbodda (jmf Skärbäck 

et al. 2014, Kärrholm & Wirdelöv 2019) vilket betyder att en upprustning av dem skulle 

kunna, exempelvis tillsammans med om- eller tillbyggnation av ett mindre antal lägenheter 

som erbjuder andra upplåtelse- och boendeformer, vara det primära för planeringen. Det 

är en strategi som adresserar sociala utmaningar genom att satsa på de offentliga vardag-

splatser som har stor betydelse för trivsel och tillhörighet samtidigt som områdets be ntliga 

kvalitéer är i centrum för utvecklingen. Det innebär också i förlängningen att det krävs ett 

tydligare tillvaratagande av den kunskap och de idéer som  nns hos Rosengårdsinvånarna, 

för att ta tillvara det be ntliga krävs tillgång till erfarenheter av hur dessa används och 

kan förändras. Säkerligen med relativt små medel, i jämförelse med ett “modellprojekt” för 

omfattande förnyelse. Genom medborgardeltagande  nns det alltså vägar att gå för att möta 

det be ntliga under andra förutsättningar än på det sätt som analysen visar kan tänkas ske i 

planprogrammet. Det handlar också om att utmana en traditionell förståelse av grönska och 

natur, möjligtvis till förmån för att integrera grönska och natur i planering och arkitektur 



112

snarare än att producera och reproducera dikotomin stad/land. Erixon Aalto (2017) för fram 

ett sådant perspektiv som rekommenderas som vidare läsning. Arbetet resonerar dessutom 

generellt kring grönskans och naturens legitimitet, dess allt mer pressade roll i en allt tätare 

stadsbild, vilket krokar i resonemangen som förs fram i mitt analysarbete. 

Hur planeringen värderar grönytor spiller alltså över på de människor som använder dem, 

som jag tidigare argumenterat för. Just gällande grönytor  nns en hel del forskning kring hur 

det upprättas en skiljelinje mellan bra och dålig användning som baseras på vilka grupper 

som är normativa och inneslutna. Löfgren (1997, 67) menar att det blev suspekt att “stå och 

hänga” i exempelvis en park i takt med att stadsrummet blev ett allt större verktyg för disci-

plinering. Björk, Lisberg Jensen & Ouis (2008, 64) menar att parker och grönområden alltid 

har gjort arenor för iscensättande av det borgerliga kärnfamiljsidealet men att etnicitet också 

spelar en viktig roll. Detta utgår alltså från att parkerna manifesterar en “nationell likhet” där 

invandrare som nyttjar offentliga rum på alternativa sätt. Bradley (2009) har fokuserat sin 

studie på hur ekologi, miljö och natur sammankopplas med sociala grupper och identiteter. 

Resultatet visar framförallt att det  nns ett tydligt “svenskt” sätt att vara på, och att etnicitet 

är en mycket mer avgörande faktor än till exempel genus (Bradley 2009, 228). Vidare ställer 

Bradley (2009, 242) frågan om vilka gröna rum som bibehålls och bevaras i förtätningspro-

cesser, och för vem? Det är precis denna avvägning som min studie fokuserar på. Bradley 

(2009, 247) menar att vissa användningar av grönytor går inom ramen för det normala, det 

 nns olika typer av kulturell appropriation där vissa användningar inte accepteras. Utifrån 

förståelsen av ett normsamhälle betyder det att det inte nödvändigtvis är majoriteten av 

befolkningen som sätter ramen för en önskvärd livsstil, ett önskvärt användande (Bradley 

2009, 248). Att min analys bygger på att att de be ntliga nedvärderas kan alltså sammanfalla 

med att de som bor och lever i studieområdet idag representerar lägre socio-ekonomiska 

skikt än de som är tänkta att bo i den nya bebyggelsen. 
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Det  nns ett cirkelresonemang i att de oönskade aktiviteterna sker på en viss typ av platser 

och att båda dessa är föremål för förändringsprojekt. Björk, Lisberg Jensen & Ouis (2008, 66) 

menar att exempelvis ungdomar helst använder oplanerade platser. Detta sammanfaller med 

förorternas “fantasilösa och trista parker, ‘gräsöknar’” som ur ungas perspektiv är perfekta 

platser för det oplanerade och oförutsägbara som lockar. Precis som att det konstitutiva 

yttre bygger på att modernismen och de be ntliga invånarna görs till “det andra”  nns det 

alltså en mer etablerad koppling mellan just modernistiska, öppna strukturer - öppna både 

konceptuellt och i fysisk utformning. Wikström (2017, 81-82) för fram att modernistiska 

områden präglas av spontant utformade stigar som visar på hur människorna som lever där 

påverkar sina utemiljöer. Författaren kallar detta “spontaneous welfare design”, spontan 

välfärdsdesign. Det knyter alltså samman de modernistiska strukturerna med kreativitet 

och möjligheten för invånaren att prägla området. De “tomma, oplanerade” platser som 

modernismen lämnar över till invånarna färdigställs alltså i någon mening av människorna 

som bor där (Wikström 2017, 90-91). Genom att stadsutvecklingsprojektet i gamla 

Rosengård bygger på förnyelse och nya användningar utifrån planeringens de nition av vad 

som är kvalitativt och välanvänt  nns också ett förbiseende av det sociala arv som präglar 

den be ntliga fysiska miljön som vuxit fram sedan 1960-talet.

Planeringens konstruktion av miljonprogrammets välfärdslandskap utgår från ett entre-

prenörsurbanistiskt marginaliserande av de gröna offentliga rummen. Detta görs genom att 

konstruera en skiljelinje mellan ny, kvalitativ grönska och be ntlig, undermålig grönska. 

I illustrationerna konceptualiseras prioriterade utemiljöer med grön färg medan andra 

grönytor ritas i en sorts neutraliserande grå bakgrundsfärg. Den gröna respektive grå färgen 

kan förstås som symboliska för det normativa inne- respektive uteslutande av utemiljöerna, 

med utgångspunkt i förtätningen som ett överordnat narrativ. Gränsdragningen mellan grått 

och grönt spiller också över på medborgaren, där ett nytt medborgerligt subjekt konstrueras 

utifrån förtätning och förnyelse. I denna studie vill jag lyfta en förståelse av den gröna markens 
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marginalisering som en marginalisering av välfärdsvärden. Genom att synliggöra bakom-

liggande motiv grundade i entreprenöriell stadsutveckling är förhoppningen att kunna 

utmana planeringens förståelse av miljonprogramsförtätning och dess konsekvenser för 

området och medborgarna. 

SAMMANFATTNING - SLUTSATSER
Denna studie har undersökt förtätning och förnyelse av de modernistiskt planerade stads-

delarna Törnrosen och del av Örtagården (belägna i miljonprogramsområdet Rosengård i 

Malmö) med ett särskilt fokus på planeringens konstruktion av utemiljöer. Den primära 

slutsatsen är att den gröna marken i området omförhandlas och marginaliseras genom att 

konstrueras som betydelselös, icke-kvalitativ eller icke-existerande. Det görs bland annat 

genom att upprätta en skiljelinje mellan den be ntliga grönskan, som marginaliseras, och ny 

grönska, som prioriteras. Detta har i arbetet förståtts som upprättande av en “grön hierarki”. 

Skillnaden mellan be ntlig och planerad ny grön mark kan förstås i termer av användandet 

av dem, konstruktionen av utemiljöer spiller således över på medborgarna i området. Den 

be ntliga medborgaren marginaliseras till förmån för ett nytt medborgerligt subjekt som 

i större utsträckning går i linje med förtätning och förnyelse. Det kan i sin tur relateras till 

en förståelse av stad och periferi, där inkorporerandet av gamla Rosengård i innerstaden 

innebär nya förväntningar på området och därmed också nya förväntningar på invånarna. 

Konstruktionen av utemiljöerna kan förstås som en del i planeringens övergripande berättelse 

om förtätning som helhetlösning för stadens utveckling. Argumentationen för förtätning är 

delvis uttalad men också delvis neutralt och post-politiskt presenterad, som en given lösning. 

Det kan förstås som en del av en entreprenöriell stadsutveckling där idealen och motiven 

bakom planeringen inte enbart handlar om välfärdsorienterad verksamhet utan också om 

att marknadsföra staden och platser i staden enligt en logik om förnyelse, utveckling och 
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ekonomisk tillväxt. Planering är en normativ verksamhet, vilket gör att bakomliggande 

berättelser och motiv behöver kritiskt granskas. Denna studie vill argumentera för att den 

övergripande berättelsen som planeringen för fram är en entreprenörsurbanistisk sådan. 

Det betyder att förtätningen och förnyelsen av Rosengård producerar normativ kunskap 

som riskerar att inte bara marginalisera den materiella diskursiva arvet av de modernistiska 

utemiljöerna utan också den be ntliga medborgaren. 
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