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Mycket händer i Norra Sorgenfri. Det här arbetet syftar till att sätta omvandlingen 
under lupp och att granska möjligheterna för ett inkluderande stadsliv i området. 
Vissa forskare hävdar att Malmö segregeras och att fler malmöbor lever i en mar-
ginalposition. Avsikterna med omvandlingen är goda och det verkar på planer och 
program som att stadsdelen kan bli ett område för hela Malmö. Det är dock viktigt 
att diskutera hur området skulle kunna fungera som mötesplats och boendemiljö. 
Målet med arbetet är att undersöka hur värdena mångfald, goda mötesplatser och 
inkludering hanteras i planarbetet. Går det att se ifall planer och program för Norra 
Sorgenfri kommer att främja ett inkluderande, mångfaldigt stadsliv? 

Metoden kvalitativ innehållsanalys har använts för att se tendenser i hur staden 
hanterar dessa ämnen. Textstycken har lyfts ut ur de plandokument som granskats 
och kokats ner till kortare formuleringar. För att undersöka vad planerna kan berät-
ta om stadsomvandlingen formulerades teman. Målet var att kunna dra slutsatser 
om planernas innehåll på ett sätt som ser förbi vackra ord och visionära fraser. 

I granskningen av visionsdokumentet framkom tendenser på att boendesegrega-
tion i staden inte behöver hanteras i området. Boendesegregation är en naturlig 
process och det verkliga problemet är istället bristen på möten. Norra Sorgenfri ska 
byggas som en funktionsblandad innerstad och innerstaden betraktas i planarbetet 
som den främsta mötesplatsen. Det socialt blandade boende ges låg status i planer 
och program. Planprogrammet ger en bild av att området byggs för resursstarka 
grupper. Området kan bli en ”livsstilsstadsdel” med spektakulära boendeformer. 
Området ska bli en framgångsrik mötesplats genom en blandning av funktioner, 
platser och aktörer. Det här perspektivet tyder på att det planeras för en innerstad 
där människor från olika socioekonomiska grupper ska mötas, inte bo tillsammans. 

Slutsatsen av detta är att området verkar byggas för en mångfald i besökare och 
verksamheter men inte en mångfald av boende. Det socialt blandade boendet har 
en låg prioritetering i program och planer. Området kan ha möjlighet att inkludera 
alla malmöbor som besökare men inte som boende. 

Arbetet är ett kandidatarbete på 15 högskolepoäng, på utbildningen fysisk planer-
ing. Det har skrivits under våren 2014 vid Blekinge tekniska högskola.

26/5 2014, Karlskrona

Erik Melin

Sammanfattning

Sammanfattning
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1. Inledning

1.2 Syfte
Syftet med kandidatarbetet är att granska Malmö stads implementering av visions-
målen från Vision Norra Sorgenfri (2006) i efterföljande program och planer. Syftet 
är också att granska hur de värderingar som presenteras i visionsdokumentet han-
teras i efterföljande planer och program.

Det övergripande syftet är att genom granskningen ta reda på ifall den framtida 
stadsdelen skulle kunna möjliggöra ett inkluderande stadsliv. Sannolikheten för 
inkludering diskuteras med utgångspunkt i följande urbanteoretiska begrepp: of-
fentliga rum, möten, mångfald, offentlighet, social blandning, och gentrifiering. 

1.1 Bakgrund
Norra Sorgenfri står inför stor förändring. Området ska omvandlas från industri-
mark till ett funktionsblandat stadsområde och ambitionerna för omvandlingen 
är höga. Norra Sorgenfri ska bli en plats där många olika malmöbor rör sig, le-
ver, verkar och möts. Kärnvärden för omvandlingen är variation, småskalighet och 
mångfald och det planeras för en mångfald av verksamheter, besökare, boende och 
aktörer. 

Malmö stad strävar efter att stadsdelen ska vara för alla, en stadsdel som inklud-
erar stadens olika grupper (PLAN 2-3 2010:18). Detta kan ha sin förklaring i att 
Malmö ofta är omskrivet som en plats där segregation och exkludering är utbredda 
fenomen (Salonen 2012:9). Avsikterna med projektet är goda men det är viktigt att 
granska ifall stadsdelen har möjlighet att bli ett en plats för alla. Har de värden som 
presenteras i visionen en chans att få fäste i den framtida stadsdelen? Det är svårt 
att uppskatta de exakta möjligheterna för detta men det går att ställa frågor om hur 
inkludering och mångfald hanteras i planarbetet.

Erik Melin - Kandidatuppsats

Hur ska vi förändra våra städer för att bättre passa dagens behov? Under industri-
alismen var kraven på staden annorlunda och mark som då användes för fabrik-
er och industrier behöver idag fungera som stadsdelar där vi kan ströva, bo och 
konsumera. Norra Sorgenfri i Malmö är ett exempel på en plats i staden som har 
spelat ut sin roll som industrimark och nu måste transformeras till ett område som 
rymmer blandstad. Hur kan marken i Sorgenfri användas för att bidra till att fler 
Malmöbor får parker, bostäder och platser för stadsliv? Och hur kan viktiga värden 

1.3 Problembeskrivning
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1.4 Forskningsfrågor
Följande forskningsfrågor ska besvaras i uppsatsen:

• Hur hanteras frågor om inkludering, möten och mångfald i planarbetet?
• Har visionen för omvandlingen av Norra Sorgenfri möjlighet att förverkligas?
• Rättar sig planer och program efter visionsmålen?

Inledning

1.5 Avgränsning
Teoretisk avgränsning: fokus kommer inte att ligga på alla delar av visionen för 
Norra Sorgenfri. Istället faller det på de delar som handlar om inkludering, inte-
gration och byggandet av en mångfaldig stadsdel där möten mellan olika samhälls-
grupper kan äga rum. 

Dokumentavgränsning: de planer och program som granskas är utvalda för att de 
är relevanta, styrande dokument och alla program och dialoger för stadsomvan-
dlingen kommer inte att granskas i detta arbete. 

Fysisk avgränsning: Kvarteret Spårvägen kommer att ges större utrymme än övri-
ga kvarter i området. Granskningen av detta kvarter är mer omfattande då det 
finns en detaljplan för kvarteret. I ett detaljplanelagt område är det lättare att dra 
slutsatser kring konsekvenserna av planarbetet och därför är det mer relevant för 
frågeställningen att fokusera på detta kvarter. 

som inkludering, mångfald och ett vitalt offentligt liv tas tillvara i stadsomvan-
dlingsarbetet? 

Arbetet ska ta reda på ifall omvandlingen i Norra Sorgenfri skulle kunna bidra till 
inkludering, mångfald och ett offentligt liv där olikheter kan mötas. Inkludering 
och mångfald skulle kunna mätas i möjligheten för stadsdelen att fungera som en 
mötesplats för Malmöbor som lever i andra stadsdelar, en mötesplats för alla i det 
mångkulturella Malmö. Eller ännu bättre en stadsdel som byggs så att en blandad 
befolkning, som representerar stadens etniska och kulturella sammansättning, har 
möjlighet att bo i området. 
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2. Metod

2.1 Val av Metod
Forskningsmetoden som kommer att användas är kvalitativ innehållsanalys. In-
nehållsanalysen är en metod som hjälper forskaren att analysera innehållet i olika 
typer av material. En kvantitativ innehållsanalys innebär att forskaren bryter ner 
en text i mindre enheter för att sedan utarbeta relevanta kategorier för analysen 
av dessa data (Denscombe 2009:307). Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 
forskning ligger i valet av analysenhet. Den kvantitativa forskningen ser siffror som 
den centrala analysenheten och den kvalitativa forskningen tenderar att uppfatta 
ord och bilder som den centrala enheten. Forskningsmetoden kan beskriva inne-
hållet i en källa (Denscombe 2009:320-321). 

Innehållsanalysen kan beskrivas som en metod som studerar i vilken utsträckning 
ett visst ämne förekommer i texter. Detta kan visa på hur ämnet värderas och säga 
någonting om samhällets syn på ämnet i stort (Bergström & Boréus 2012). Metoden 
kan vara lämplig att använda för att belysa hur Malmö stad hanterar inkludering, 
möten och mångfald i planeringen. Då visioner är handlingar som genomsyras 
av den kommunala politiken kan detta innehållet behöva granskas. Genom en 
granskning kan underliggande värderingar och ställningstaganden synliggöras. 
Målet är att metoden kan underlätta en granskning av dokumentets underliggande 
betydelser.  

2.1 Metodkritik
En fördel med kvalitativ innehållsanalys som forskningsmetod är att de teorier 
som denna typ av forskning genererar kan sägas vara väl förankrade i verkligheten 
(Denscombe 2009:398). En annan fördel med metoden är att den typ av forskning 
som utförs med metoden hanterar komplexa sociala situationer på ett bra sätt. Med 
metoden ger täta beskrivningar av ett område (Denscombe 2009:398). En tredje 
fördel med metoden är att den genom sitt upplägg kan visa på tvetydigheter som 
existerar inom ett ämne eller forskningsområde. Samtidigt kan forskningsmetoden 
tillåta alternativa förklaringar (Denscombe 2009:298).

En nackdel med metoden är att forskningen som utförs blir en sorts tolkning av 
verkligheten. Denna tolkning kan lätt kopplas till forskarens personliga övertygelse. 
Detta beskrivs ofta som forskarens ”jag”. Forskarens övertygelse, bakgrund och per-
sonlighet kan påverka resultatet i innehållsanalysen och göra resultatet tvivelaktigt. 
Det finns en risk att arbetet blir ett sätt att driva en tes (Denscombe 2009:298). För 
att klargöra vem som skrivit arbetet så följer en kortfattad beskrivning av vilka 
förutfattade meningar som riskerar att följa med in i arbetet. 

Innan arbetet inleddes var min syn på stadsomvandlingen i Norra Sorgenfri att pro-

Metod
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jektet verkade lovande. Däremot anade jag innan jag började att ett visionsdokument 
ofta ligger långt ifrån verkligheten. Finns det verkligen chans att alla drömmar från 
visionen får plats i det byggda området? Jag hade en känsla av att ord som mångfald 
och möten är ord som lätt kastas runt vid visionsarbete, någonting även jag kanske är 
skyldig till. Därför ville jag granska hur dessa mål tog en mer konkret gestalt i planer 
och program.  

En andra nackdel med metoden är att betydelser kan lyftas ur sin egentliga kon-
text (Denscombe 2009:400). I arbetet lyfts textavsnittet ut och analyseras. Dessa 
avsnitt ska läsas och förstås i sitt sammanhang och när de tas ur sammanhanget 
kan väsentlig information om kontexten försvinna. Det finns också en risk att ur-
valet är godtyckligt. Forskningsfrågorna formulerades innan texterna började anal-
yseras. Därför skulle den första läsningen kunna färgas av ord och antaganden i 
problemformuleringen.  

En tredje nackdel med metoden är att förklaringarna som utvecklas riskerar att bli 
förenklade. Risken att data som passar in i forskarens tes får större utrymme än 
sådant som inte passar in gör att slutresultatet riskerar att bli mindre vetenskapligt 
(Denscombe 2009:400). I sammanfattning kan följande konstateras: det finns en 
risk att undersökningen ger en förenklad bild av verkligheten, att urvalet som 
granskas ger en godtycklig bild av omvandlingen och att tolkningen av data är fär-
gade av personliga åsikter.    

2.3 Val av empiriskt material
Det empiriska material som kommer att granskas är tre kommunala plandoku-
ment från Malmö stad: 

• Vision Norra Sorgenfri (2006)
• Planprogram - Norra Sorgenfri (2008) 
• Detaljplan för kvarteret Spårvägen (Dp nr: 5102, 2013)

Den första forskningsfrågan (Hur hanteras frågor om inkludering, möten och 
mångfald i planarbetet?) behandlar värden och kvalitéer som är svåra att mäta 
kvantitativt. Synen på mångfald, möten och inkludering kan istället granskas i do-
kumenten genom en kvalitativ analys. Det dokument som kan ge en bild av hur 
planförfattare, politiker och andra inblandade aktörer ser på dessa tre begrepp är 
visionsdokumentet. Det är här riktlinjer och huvuddrag presenteras och antagligen 
i visionen som projektets värderingar introduceras. Med anledning av detta valdes 
visionsdokumentet som empiriskt material för att kunna besvara den första forsk-
ningsfrågan. 

Den andra forskningsfrågan avser besvara huruvida visionen har möjlighet att 
förverkligas. Denna del kommer inte kunna besvaras med vetenskaplig säkerhet, 

Metod
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2.4 Tillvägagångssätt
När kvalitativ innehållsanalys används ska det empiriska materialet delas in i kod-
er, kategorier och begrepp (Denscombe 2009:369). Tillvägagångssättet kan se ut på 
följande sätt: (1) Föreberedelse av data, (2) Förtrogenhet med data, (3), tolkning av 
data (utveckling av koder, kategorier och begrepp), (4) verifiering av data och (5) 
presentation av data. 

Tillvägagångssättet från Denscombe kompletteras med ett tillvägagångssätt från 
Graneheim & Lundman (2004). Deras förslag kompletterar steg 3 hos Denscombe. 
Arbetet med innehållsanalysen följer Denscombes tillvägagångssätt men inspireras 
av hur koder och kategorier kan utformas, genom Graneheim & Lundman. Enligt 
dessa författare ska en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utföras ge-
nom att: (1) lyfta ut de meningsbärande enheterna i texten, (2) kondensera dessa 
enheter, (3) kategorisera och gruppera de kondenserade enheterna och (4) formul-
era en kategori. Sista steget (5) består i att formulera teman där den underliggande 
meningen framgår.

av flera anledningar. Projektet kan byta riktning och ekonomi och avtal med bygg-
herrar och fastighetsägare kan hindra Malmö stad från att driva igenom sin vi-
sion. Det är omöjligt att avgöra vad den färdiga stadsdelen kommer att innebära 
för mångfalden i staden. Möjligheterna för att visionen ska kunna förverkligas blir 
således snarare en diskussion om ett möjligt scenario snarare än skarpa slutsatser. 

Det är lättare att dra slutsatser om hur visionsarbetet implementeras i efterföljande 
planer och program. Därför används detaljplanen för kvarteret Spårvägen och 
planprogramet. Genom att jämföra vision – planprogram – detaljplan kan slutsats-
er dras om planarbetets konsekvenser.
 
De dokument som används är kommunala plandokument. Skriftliga källors va-
liditet är någonting som måste bevisas och inte kan tolkas ordagrant. Fyra grund-
kriterier kan användas för att testa en källas validitet (Denscombe 2009:301). (1) 
Autenticitet? Är källan äkta? De dokument som använts har laddats ner från Malmö 
stads hemsida. Denna sida måste tolkas som en ursprunglig källa. Utgivaren är tro-
värdig och det borde dokumenten också vara. (2) Trovärdighet?  Är det fritt från 
förutfattade meningar och fel? Det finns en politisk övertygelse bakom alla kom-
munala beslut. Dessa skrivs i syfte att beslutsfattare vill genomföra förändringar. 
Syftet med dessa dokument är politiken. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet bildar majoritet i Malmö (Malmö stad 2014:2) och detta bör påverka 
innehållet. (3) Representativitet? Är dokumentet typiskt för sitt slag. Dokument-
en bedöms ha hög representativitet då plandokument ofta utformas på ett likartat 
sätt. (4) Innebörd? Är innebörden tydlig? Finns det undermeningar? Källorna har 
underliggande meningar. Stadsbyggnadsideal och politisk övertygelse är troligen 
starkt representerade i texterna och planförslagen.  

Metod
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I detta avsnitt sammanfattas begrepp och teorier som kan kopplas till frågeställnin-
gen.  Begreppen som refereras i översikten är: inkludering, integration/segregation, 
offentliga rum/platser, möten/mötesplatser, mångfald, offentligt liv, social bland-
ning och gentrifiering. 

3. Forskningsöversikt

3.2 Avsnittets disposition
Forskningsöversikten är indelad i två avsnitt baserade på genom vilken vetenskaplig 
disciplin den utvalda forskningen studerar ämnet. I det första avsnittet (3.3) presen-
teras lösningar och perspektiv från samhällsvetenskapen, ofta sociologin. Avsnit-
tet kallas för sociala perspektiv. I det andra avsnittet (3.4) presenteras lösningar 
och perspektiv som har en fysisk karaktär. Dessa perspektiv kommer oftare från 
arkitekter, planerare och övriga praktiker. Detta avsnitt kallas för fysiska perspektiv. 

3.3 Sociala perspektiv

3.3.1 Segregation

Den svenska forskningen gällande begreppsparet inkludering och exkludering kan, 
och bör, kopplas till forskning om segregation. Inom detta kunskapsfält har bland 
andra Eva Öresjö (1996) diskuterat segregationen i Svenska miljonprogram. Öresjö 
(1996:34) menar att vi står inför ett stort problem med segregation då våra miljon-
program inte bara ligger utkanten av staden, rent geografiskt, utan många boende i 
dessa områden även lever i utkanten av samhället. 

Bilden av miljonprogramsområden som Öresjö (1996) målade upp för snart 20 år 
sedan är fortfarande aktuell. I Tapio Salonens rapport för Kommissionen för ett 
socialt hållbart Malmö (2012) framkommer att den fysiska segregationen, base-
rad på inkomstojämlikheter, har ökat de senaste åren (Salonen 2012:62). Salonen 
(2012:61) menar att inkomstojämlikheten ”… driver på bostadssegregationen i en 
stad som Malmö.” och att allt fler Malmöbor lever i inkomstfattigdom vilket minskar 
möjligheten för social sammanhållning. Detta kan leda till att spänningarna mellan 
olika grupper ökar, som i fallet med upproren i LA (Sandercock 1998:16). 

Rapporteringen om miljonprogrammen skapar också en bild av förorten som en 
otrygg och ogästvänlig plats trots att verkligheten sällan är så förenklad (Tunström 

3.1 Begrepp och definitioner

Forskningsöversikt
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“ Allt fler Malmöbor verkar förpassas till en marginalposition som förblir 
i det dolda för omgivningen. Likaså har inkomstojämlikheten tagit ytter-
ligare fart under de senaste åren och allt fler lever i inkomstfattigdom och 
beroende av riktade hjälpinsatser för att klara livets nödvändiga. Detta 
skapar förstärkta skillnader i grundläggande levnadsvillkor och utmanar 
den sociala sammanhållningen i en så tät och nära stad som Malmö. ” 
(Salonen 2012:62)

” … den ökade bostads-segregationen mätt i hushållsinkomster mellan 
områden … kan förklaras av den allmänna inkomstojämlikhetens ökning 
i en stad som Malmö, hänsyn tagen till förändringar av såväl hushållsin-
komsters förändringar inom och mellan områden de aktuella åren. Detta 
resultat är empiriskt starkt signifikant och pekar på att större uppmärk-
samhet bör fästas på den allmänna inkomstojämlikhetens utveckling och 
att det ojämlika boendet snarare får tolkas som en mellanliggande faktor 
som på sin höjd kan mildra eller förstärka generella ojämlikhetsmönster i 
det svenska samhället. Det är inte socioekonomiska fördelningsmekanis-
mer i hur vi bor som driver fram ett mer ojämlikt samhälle.” (Salonen 
2012:61)

Sociala perspektiv

2009:78). Diskursen om förorten reproducerar bilder av miljonprogramsområden 
som ogästvänliga och problemfyllda (Tunström 2009). Salonen menar att rubriker-
na om Malmö, där skjutningar och boendemisär prytt förstasidorna kan förklaras 
av att allt fler Malmöbor lever i utkanten av samhället: 

Om man förstår Tunström (2009:57-60) så förstärks dessa skillnader genom di-
skursen om förorten. Miljonprogrammen används som problembild och ställs 
emot kvarterstadens ideal. Miljonprogramsstaden är funktionsseparerad och frag-
menterad och saknar kontinuitet och historia. Den rationalistiska planeringens 
ideal får stå som exempel för det problematiska medan kvarterstaden får företräda 
det nya (egentligen gamla), det rätta och det mänskliga. Tunström menar att det 
handlar om att även begreppsligt konstruera en plats som ”en del av staden” eller 
inte. Bostadsområdet är inte en del av staden men kvarteret eller stadsdelen är det 
(Tunström 2009:57-60). Språkligt uttrycks idealet och motbilden genom laddade 
värdeord. Det kan exempelvis handla om en distinktion mellan orden park och 
grönområde där parken är en positiv del av den täta staden medan grönområde, 
med ordledet område som bas, signalerar funktionsuppdelning och därigenom 
dålig modernistisk planering (Tunström 2009:95). 

Salonen (2012) lyfter fram att det är inkomstojämlikhet som är det största proble-
met i ett ojämlikt samhälle. Boendet är en mellanliggande faktor som spelar min-
dre roll:
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3.3.2 En inkluderande stad

Inkludering är ett centralt begrepp i detta kandidatarbete, ett begrepp vars be-
tydelse inte är given. Många svenska forskare som skriver om offentliga rum och 
mötesplatser använder inte begreppet inkludering, i betydelsen, ett inkluderande 
stadsliv (Wikström & Olsson 2010; red. Nylund 2007). Vanligare är att motsat-
sordet exkludering används för att beskriva hotet om att det offentliga rummets 
minskade öppenhet (Wikström & Olsson 2010; Regionplanekontoret SLL 2010). 
Ofta handlar det då om riskerna att vissa offentliga rum ska inskränka rätten till 
närvaro för vissa grupper i samhället (Regionplanekontoret SLL 2010:34). Inom 
forskningen om social blandning verkar begreppet ha fått större fäste. Törnquist 
skriver om inkludering på följande vis:

Forskningsöversikt

Det råder delade meningar om huruvida boendesegregation är enbart negativ eller 
om det kan finnas vissa positiva aspekter. Multietniska grannskap kan ge vissa för-
delar för etniska minoriteter (Lilja & Pemer 2010:30) men dessa nätverks öppen-
het är beroende av ifall nätverket verkar för eller emot integration. Arnstberg & 
Bergström (2010:86) menar att segregation är en naturlig process och att den kan 
vara bra på ett individuellt plan genom att ge stöd, affärsmöjligheter mm, men är 
negativ på ett samhälleligt plan. 

Vi har i det föregående identifierat ett antal frågor som är viktiga för mö-
jligheten att göra något åt problemet med segregation i nya stadsområden 
och istället skapa förutsättningar för inkludering och social blandning. 
(Törnquist 2012:32)

I kontexten som Törnquist forskar i är begreppet använt för att beskriva alla män-
niskors tillträde till stadens bostadsmarknad och möjligheten att välja bostadsom-
råde. Boverket skriver i Socialt hållbar stadsutveckling om social inkludering:

Översiktsplanen ska visa hur stadens delar bättre kan länkas samman där 
så behövs, vilket är betydelsefullt för att bidra till social inkludering. Att 
skapa stråk som knyter samman stadens olika delar kan öka rörelser mel-
lan olika stadsdelar och inspirera människor att röra sig över gränser av 
olika slag såväl fysiska som mentala barriärer. (Boverket 2010:111)

Salonen (2010:64) framhåller att det krävs ”En långsiktig handlingsplan … för en 
inkluderande stadsutveckling med mål att drastiskt minska bostads-segregation och 
åtskillnad mellan grupper och områden.”. Inkludering definieras i detta arbete en-
ligt ovan nämnda idéer. 1. Ett inkluderande offentligt rum är icke exkluderande. 
2. Inkludering är valfriheten i att kunna välja bostad och bostadsområde. 3. In-
kludering är social inkludering kopplad till rörlighet och möjligheten att fysiskt 
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3.3.3 Det kommersiella och det demokratiska rummet

Många författare, bland andra Ganetz (2005) och Zukin (1998), skriver om det 
kommersiella rummets dubbla egenskaper. Trots att köpcentra och handelsom-
råden drivs ur ett vinstperspektiv och erbjuder ett begränsat handlingsutrymme 
så kan dessa kommersiella rum ändå skapa möjligheter för offentligt liv och vara 
en plats av frihet för vissa. Zukin (1998: 830) framhåller att köpcentra kan vara en 
frizon för tonåringar. Samma fenomen framhålls av (Ganetz 2005:37) som visar att 
köpcentrumet varit en fristad för kvinnor och under vissa delar av historien deras 
enda offentliga rum. Även Catarina Listerborn talar om att man inte ska vara för 
snabb med att avfärda vissa platser som viktiga offentliga rum bara för att de är av 
en kommersiell karaktär (Listerborn 2005:382). 

Tägil och Werne (2007:59) skriver om mötes- och demonstrationsfriheten i Per-
iferin i Centrum. Författarna menar att flera ytterstadstorg i Stockholms förorter 
har en inglasad, halvoffentlig struktur och inte bör betraktas som offentliga rum. 
Dessa ska istället ses som privatiserade offentliga rum, menar författarna (Tägil 
& Werne 2007:59), som flaggar för att det privatiserade rummets offentlighet in-
skränker invånarnas demokratiska möjligheter. I en galleria får vi exempelvis inte 
demonstrera och vår närvaro i rummet bygger i stor utsträckning på vår konsum-
tionskraft. Det finns en risk att resurssvaga grupper diskrimineras eller utesluts på 
dessa grunder eller då de inte uppvisar ett ”anständigt beteende” (Zukin 2010:182).

Sociala perspektiv

förflytta sig i staden. 4. Inkludering är en bred offentlighet som innefattar många 
befolkningsgrupper.

Hur uppnås då en inkluderande stadsutveckling? Madanipour menar att en bra 
offentlig plats tillåter alla samhällsgrupper att ta plats att utveckla sina specifika 
identiteter (Madanipour 2004:285). Detta skulle kunna tolkas som en sorts mö-
jlighet till representation där många olika grupper anser att de kan göra anspråk på 
det offentliga rummet. Nylund red. (2007:246) bidrar till detta synsätt och menar 
att små appropriationer kan ge ett utrymme för representation av kulturella och 
sociala identiteter.

Riskerna för exkludering och segregation i våra städer verkar vara ett kännbart hot 
men Catarina Listerborn (2005:382) framhåller att det offentliga rummet är mer 
inkluderande, för fler grupper och stadsbor, än det någonsin tidigare varit. När 
vissa platser avfärdas som exkluderande för vissa kan det i själva verket innebära 
en inkludering för ett större flertal andra. Listerborn menar att exempelvis, en up-
prustning av en plats kan utesluta vissa grupper, såsom hemlösa, men å andra sidan 
ge tillträde till det offentliga rummet för en stor andel andra invånare som gamla, 
tonåringar och kvinnor (Listerborn 2005:382,383). Dessa vågar nu besöka en tryg-
gare om än mer tillrättalagd plats. 
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Sharon Zukin skriver om inkludering och det offentliga rummet i bland annat Na-
ken stad (2010). Hon diskuterar hur det offentliga rummet bär på en inneboende 
paradox där det privatägda rummet är både uteslutande och inkluderande på en och 
samma gång. Förslaget är en sorts nya demokratiska rum. Zukin (2010:201) föreslår 
att detta demokratiska rum ska vara inkluderande för alla och samtidigt ge utrym-
me för representation. Det ska heller inte vara exkluderande som den kommersiella 
platsen. Och inte representera makt som den statligt ägda platsen vid Ground zero 
i New York (2010:200). Det ska dock tilläggas att hon menar att det kommersiella 
rummet ofta är mer tillgängligt för en bred allmänhet. Men det stänger ute vissa av 
de grupper som önskar besöka platsen. Här ser Listerborn (2005) och Zukin (2010) 
gemensamt både för- och nackdelar med privata rum. Även Zukin framhåller att 
demonstrationsfriheten inskränks i ett kommersiellt rum samt att vissa ”oönskade” 
stadsbor, som hemlösa- och utslagna individer, nekas tillträde till platsen. 

Det demokratiska rummet som Zukin skriver om ”uppmuntrar ett kollektivt ans-
varstagande” (Zukin 2010:200) och banar väg för små verksamheter snarare än sto-
ra kedjor.  Ett exempel kommer från en latinamerikansk matmarknad i Red Hook, 
Brooklyn, dit alla möjliga människor kommer för att testa ”food truck”-köket på 
platsen (Zukin 2010:204-240). Försäljarna samarbetar och sköter renhållningen av 
platsen. De för vidare den tradition som skapats av immigranter under 1970-talet 
och fram till 2007 drevs marknaden på samma sätt som för 30 år sedan. Trots annat 
anspråk på marken och krav från myndigheter så lyckades matförsäljarna bli kvar 
på platsen och driva sin matmarknad som en demokratisk offentlig plats (Zukin 
2010:232-233). Matmarknaden hade stora problem med hälsovårdsmyndigheter-
nas stränga regler för matservering och tvingades ändra försäljningen och utseen-
det på marknaden. Idag arbetar arkitekter och försäljare tillsammans för att åter-
skapa den känsla som först fanns i Red Hook. Lyckas detta, menar Zukin, kan den 
latinamerikanska matmarknaden fortsätta vara ett autentiskt inslag i New York. 
Men framförallt, ett demokratiskt, offentligt rum (Zukin 2010:240). 

3.3.4 Självorganisering

Ett liknande exempel på folkliga aktioner som i någon mån bryter mot myn-
digheternas avsikter finns i Olssons avhandling (2008) där hon diskuterar hur själ-
vorganisering sker i Rinkeby. Självorganisering förklarar Olsson (2008:219) som 
”… aktiviteter och verksamheter som initierats och förverkligats underifrån, dvs. 
av stadens invånare själv.” Ett av exemplen på ett sådant initiativ är småbutikerna 
i Rinkeby som anordnas i miljonprogramsbyggnader som ursprungligen inte var 
avsedda för sådana verksamheter. Dessa butiker är exempel på hur initiativ från 
invånare i staden kan bredda sättet vi tror oss kunna använda offentliga platser och 
privata byggnader. Butikerna visar hur självorganisering kan skapa underlag för 
verksamheter, nästan helt utan myndigheternas inblandning. Olsson skriver även 
om dessa småbutiker i Nylund (red. 2007:246) och menar att dessa appropriationer 
är små och succesiva men att de kan ge ett utrymme för representation av kulturella 
och sociala identiteter. 

Forskningsöversikt
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3.3.5 Möten i staden

I kunskapsöversikten Stadens möjligheter poängterar Wikström och Olsson 
(2010:86) att det är i det offentliga rummet som demokratiska yttringar, offentlig 
kultur och möten uppstår.  Vikten av att skapa offentliga rum som möjliggör för 
möten är av största vikt enligt många av de forskare som behandlar ämnet (Sennett 
1990; Nylund red. 2007; Wikström & Olsson 2010). 

Sennetts (1990) texter behandlar stadsliv och mötet med det annorlunda, eller 
den andre. Han menar att det är i det offentliga rummet som vi lär oss att hantera 
olikheter och komplexitet, någonting som är nödvändigt för att kunna leva i den 
moderna staden. Han försöker tolka hur vår ovilja att mötas i det offentliga rum-
met har uppstått och vilka förklaringar det finns till att vi bygger neutrala städer 
som inte inbjuder till möten. Sennett argumenterar för att mötet med den andre är 
livsviktigt för att samhället ska fungera och presenterar begreppet Narrative Space 
(Sennett 1990:190). Narrative Space kan förstås som en sorts konstinspirerad ur-
banteori där romanens uppbyggnad, och sätt att se på händelseförlopp i tid och 
rum, används för att belysa hur man kan planera för spännande städer där olikheter 
möts istället för separeras (Sennett 1990). För att utveckla ett narrativt rum som 
möjliggör för möten måste en dialog om vem vi är och vad vi representerar föras. 
Detta görs med fördel i stadens olika gränszoner. Gränszonerna är de rum där olika 
samhällsgrupper och identiteter möts. Hela Sennetts ide bygger på motståndet i 
gränstrakterna mellan områden och samhällsgrupper och ska man tro författaren 
så är bristen på möten det största problemet vi står inför i dagens städer. 

Arnstberg & Bergström (2010:86-88) menar att städer av idag är ” en samling sepa-
rata enheter” där människorna ur olika samhällsgrupper ofta strävar efter att hålla 
ett avstånd till varandra. Denna uppdelning har flera negativa konsekvenser men 
de verkliga problemen uppstår när olika samhällsgrupper aldrig möts. Då uppstår 
en tanke om ett ”vi” och ett ”dom” som kan få förödande konsekvenser för indi-
vider och för samhället. Risken finns att klyftor mellan klasser, livsstilar och etnic-
iteter uppstår och i förlängningen finns en risk för klass- och raskrig (Sandercock 
1998:16). Upproren i Los Angeles under 1990-talet eller nu senare i London 2011 
är exempel på hur utanförskap manifesterats i våld och uppror. Samma sak hände i 
en svensk kontext så sent som 2013, i flera förorter i Stockholm.
 
När möten i staden diskuteras måste ordet mötesplatser användas för att vidga per-
spektivet på möten i staden. Möten leder tankarna till en sorts oplanerade möten 
i stadsrummet medan mötesplatser ger bilder av mer organiserade möten som de 
som sker i föreningslokaler och på idrottsplatser. I Regionplanekontoret Stock-
holms läns landstings skrift Mötesplatser i Stockholmsregionen (2010) undersöks 
den roll mötesplatser spelar för sammanhållningen i Stockholm. I intervjuer med 
Stockholmsregionens olika stadsbyggnadskontor upptäcktes att många olika typer 
av platser var viktiga mötesplatser för Stockholmarna (Regionplanekontoret SLL 
2010:43). Exempel på sådana är institutioner (t.ex. bibliotek, kommunhus, gym-

Sociala perspektiv



16

nasium, kulturhus), konferens- och arbetsområden, centrumanläggningar, kollek-
tivtrafiknoder, parker och naturområden, idrottsplatser, gatumiljöer, stadsmiljöer 
(t ex stråk, hamn, centrala gågator). Regionplanekontoret lyfter också fram ovän-
tade mötesplatser som restauranger och lokala miljöer (t.ex. trapphuset, tvättstu-
gan, lokal park, platser i bostadsområden). Dessa mötesplatser och gemensamma 
stadsmiljöer är viktiga för en stads sammanhållning och ger en bred ingång till 
begreppet möten. Och kanske lyfts blicken från enbart stadens gator och torg till 
mer oväntade mötesplatser.

I Nylund (red.) skriver Nylund själv om De religiösa samfundens betydelse i Stock-
holmsförorterna Skärholmen och Rinkeby. Här upplever många Rinkebybor att det 
saknas plats för religiösa samfund att praktisera sin religion.

3.3.6 Mångfald

I Towards Cosmopolis beskriver Leonie Sandercock (1998:14) hur det moderna 
samhället behöver hantera olikheter och verkligheter av olika slag. Sandercocks 
förslag är utopin Cosmopolis. Hon menar att vi står inför en rad nya utmaningar 
som kommit med att samhället, under det förra århundradet, hastigt har föränd-
rats (Sandercock 1998:14). Sandercock ställer upp tre viktiga förändringar som vi 
måste förhålla oss till i den moderna planeringen. Den första utmaningen är att vi 
lever i en migrationens tidsålder där sociala, demografiska och ekonomiska struk-
turer förändras i snabb takt (Sandercock 1998:15). Hon visar på att det postmoder-
na stadslandskapet är en plats där skillnader ställs mot varandra. Ofta i kamp mot 
varandra som i fallet med LA-upproren i början av 90-talet (Sandercock 1998:16). 
Planerare i 2000-talets städer måste därför inneha en multikulturell förståelse för 
att kunna hantera sådana motsättningar (Sandercock 1998:16). Den andra ut-
maningen är ursprungsbefolkningarnas uppvaknande. Detta är dock ett problem 
som inte rör Sverige i samma utsträckning som Sandercocks hemland Australien. 
Den tredje utmaningen är att vi står inför att hantera krav från minoritetsgrupper 

Forskningsöversikt

”Alltför sällan utsträcks intresset för det offentliga rummet till att om-
fatta föreningslokaler, vilket kan tyckas förvånande i betraktande av att 
förutsättningarna för en vital och bred offentlighet, som innefattar många 
olika befolkningsgrupper, tycks vara existensen av en mångfald deloffent-
ligheter. ” (Nylund 2007:378)

Deloffentligheter är här ett begrepp som beskriver halvoffentliga rum som exem-
pelvis förenings- och församlingslokaler och Nylund (2007:376) betonar vikten 
av att inkludera deloffentligheter i diskussionen om det offentliga rummet. Hon 
menar att de är viktiga diskussionsforum för olika samhällsgrupper att diskutera 
sina specifika intressen för att sedan ge sig ut i offentligheten och manifestera dessa. 
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och kvinnor. Ett intersektionellt perspektiv lyfter fram röster från ”underjorden” 
och ger röst åt grupper som handikappade, kvinnor och HBT-personer (Sander-
cock 1998:18). Detta är olikheter som måste hanteras för att vi ska planera för ett 
samhälle med ”multiförtecken”, menar Sandercock (1998:20). 

Sennett (1990:202) presenterar en princip som han kallar för Overlay. Den kan 
tolkas som ett sorts lapptäcke av kultur, klass och etnicitet. Eller som en ”över-
läggning” av kulturella fenomen eller etniska grupper. Alla lever sida vid sida och 
flyr inte från ett sammanhang om konflikt uppstår. Ett exempel på detta är den 
”överläggning” av turkisk-, tysk-och HBT-kultur som konstituerar Oranien Strasse 
i Berlin. I centrala Kreuzberg löper denna café- och restauranggata. Den innehåller 
både turkiska delikatessbutiker, tyskadominerade kaféer och HBT-orienterade 
verksamheter som regnbågskaféer och -klubbar. Gatan är ett bra exempel på det 
som Sennett beskriver som overlay. Här överläggs skillnader snarare än separeras. 
Oranien Strasse är en gata som drar folk från hela Berlin och som ger utrymme för 
mer än en grupp att skriva berättelsen om platsen. 

3.3.7 Social blandning

Arnstberg & Bergström (2010:51) menar att det inte är rimligt att tala om bost-
adstyper för att urskilja mönster och kategorier i staden. Istället bör en indelning 
i livsstilar göras. De kategorier författarna lyfter fram är: villafamiljen (eget hus i 
förorten), hyresgästen i förort (migranter och arbetslösa är markanta inslag), inner-
stadsbefolkningen (singelboende och urbefolkning), urbana barnfamiljen (centra-
la stadsdelar i barnvänliga områden), fjärrboende och långpendling (storstadsnära 
med höga kommunikationskostnader och låga boendekostnader) och institutions-
boendet (social housing och andra typer av vård- och institutionsboenden). Kan 
dessa kategorier beskriva vilka grupper som får tillgång till stadens olika rum och 
delar? En sådan här indelning visar på segregation och inte social blandning, menar 
Arnstberg & Bergström (2010:55). 

3.3.8 Gentrifiering

Sharon Zukin beskriver i Naken stad (2010) vad gentrifieringen av New Yorks olika 
stadsdelar fått för inverkan på stadens geografi, dess verksamheter och invånare. 
Gentrifiering är en förändringsprocess som många nedgångna stadsdelar runt om 
i världen genomgått. Ordet kännetecknar att ett slitet område med billiga hyror 
attraherar en kreativ grupp människor som höjer statusen på området. Detta höjer 
i sin tur hyror och ökar markpriser. Invånarsammansättningen byts ut och stads-
delen blir sedan succesivt rikare och rikare. Ofta drivs den ursprungliga arbetark-
lassen ut ur området och ersätts av en välbeställd medelklass och överklass (Zukin 
2010:19-53). 

Sociala perspektiv
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Loretta Lees (2008) menar att nya stadsdelar ofta byggs för rika och välbeställda 
där gentrifieringen har blivit ett verktyg för beslutsfattare att påskynda en stadsdels 
vitalisering. Det handlar om ekonomi snarare än om sätt att få beslutsfattare att 
möjliggöra för möten mellan stadens olika samhällsgrupper. En hip stadsdel med 
hög andel kulturkonsumtion- och produktion är alltså ingen garant för att möten 
mellan människor uppstår. 

Ordet gentrifiering kommer från engelskan ”gentry” som betyder herrskapsklass. 
Denna process är i många stadsdelar kopplad till ett områdes ursprungliga ar-
betarcharm som blir en del i skapandet av en den nya rika - men autentisk stads-
delen (Zukin 2010:27). Exempel på sådana stadsdelar är Nørrebro i Köpenhamn, 
Prenzlauer Berg i Berlin och Soho i New York. Processerna har skett på en rad 
platser i staden New York och sker fortfarande i områden runt om stadskärnan. 
Gentrifieringsprocessen förlöper även i många stadsdelar i Sverige. Lilja & Pemer 
(2010:30) menar att segregationen delvis kan förklaras i termer av innerstad – 
förort och gentrifieringprocesser:

Forskningsöversikt

”Det tredje grundläggande förändringen är gentrifieringen av innerstäder-
na dvs. den sociala uppgradering som skett där. Det senaste decenniet har 
segregationen fördjupats särskilt mellan innerstäderna och förorterna. 
Hela Stockholms innerstad bebos idag av en avsevärt större andel högin-
komsttagare än vid mitten av 1980-talet. I början av 1970-talet var nära 
hälften av områdena i innerstaden av låginkomstkaraktär.” (Lilja & Pemer 
2012:3-4) 

Norra Sorgenfri är ett exempel på hur en sådan process antagligen kommer att 
tränga ut mindre verksamheter ur området när byggandet väl tar fart. I Norra Sor-
genfri finns idag ett rikt utbud av kultur- och konstnärsverksamheter (Plan 2/3 
2010:20) som kommer få konkurrera med ekonomiskt starkare verksamheter och 
funktioner. Kulturverksamheterna kanske dock inte är de verkliga förlorarna. Del-
vis vill staden Malmö behålla Norra Sorgenfris kultur- och konstnärsverksamheter 
och samtidigt är kulturproduktionen en viktig del i gentrifieringsprocessen (Zukin 
2010:295). De verkliga förlorarna blir troligare mindre verksamheter som inte har 
hög status i ett område som gentrifieras. 

Kulturen kommer som nämnt troligen att ges plats i Norra Sorgenfri då Malmö 
stad lanserar kulturproduktionen i området som en stor tillgång både för staden 
och för Norra Sorgenfri (Plan 2/3 2010:20). Detta kan förklaras med förhålland-
et mellan kulturproduktion och gentrifiering. Nästan alla gentrifieringsprocesser 
inleds med att konstnärer och andra kreativa aktörer flyttar in ett område pga. de 
billiga hyrorna och tillgången på lokaler som lämpar sig för konstnärlig verksam-
het. Ett vanligt steg i processen är sedan att det existerande verksamhetsutbudet 
sedan byts ut, ofta genom att Cafélivet eller ”Lattekulturen” gör entré i området. 
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Någonstans långt fram i tiden finns det heller inte plats för dessa utan endast de 
stora kedjorna får plats i områdets byggnader. Processen kan ske på olika sätt men 
dessa faser, som handlar om att ett områdes prisnivåer höjs genom att nytt kapital 
gör entré sammanfattar vad gentrifieringsprocessen ”tar bort ifrån och lägger till” 
en stadsdel (Zukin 2010).

Zukin visar på att fastighetsmarknaden och myndigheter båda tjänar på kulturen. 
Det hon kallar Destination Kultur är en ” … generell modell för en stads nystarter 
inom postindustriell produktion och nöjesindustrin.” (Zukin 2010:295). Gentri-
fieringen innebär en social nystart som tar avstamp i ett ruffigt ursprung och ex-
emplen på dessa är många. New York, London, Shanghai, Berlin, Köpenhamn och 
Paris är exempel på städer som använt kultur- och konstnärsverksamheter som 
ett sätt att saluföra sin stad som autentisk och unik. Till och med den kinesiska 
regeringen har släppt fram ett konstnärsnav i Shanghai där regeringskritisk konst 
skapas och ställs ut inför en världspublik, precis som i västvärldens städer (Zukin 
2010:299). 

I slutsatsen av Naken stad lyfter Zukin (2010: 285) fram sociologen Leslie Sklair ord 
för att förklara förhållandet mellan kulturproduktionen och makten förhåller sig:

”… kulturen är det ”lim” som förenar statlig makt och finanskapital; det är 
uppenbart att dagens maktteknologi, via mediernas bilder och konsumen-
ternas preferenser, har fått fäste i våra individuella begär och övertygat oss 
om att konsumtionen av den autentiska staden bara har med estetik att 
göra, inte med makt.”

Det autentiska, är enligt Zukin, alltså ett maktmedel. Kulturkonsumtionen upprät-
thåller marknadens makt och passar in i städers varumärkesbyggande och tillväx-
tretorik (Zukin 2010: 287). Men hon ställer sig frågan om detta verkligen borgar för 
unika stadsmiljöer då samma formel upprepas överallt? 

Vad finns det då en stad kan göra för att inte gå i autenticitetsfällan menar Zukin? 
Istället för att underkasta sig gentrifieringen och blint använda sig av retoriken 
kring autenticiteten (estetiken, kulturproduktionen & stadsbrandingen) borde sta-
den istället använda en retorik som ”… knyter den social strävan efter rötter och det 
ekonomiska målet med stabila hyror till autenticitetens kulturella makt.” (Zukin 
2010:305). 

Lina Olsson (2008) talar om hur kreativa aktiviteter inte förekommer enbart hos 
den kreativa klassen, ett begrepp som myntades av Florida (2001/2006). Detta kan 
kopplas till diskussionen om gentrifiering och autenticitet och visar att det finns 
alternativ till en ”klassisk gentrifieringsprocess”. 
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3.4.1 Segregation

I rapporten Boendesegregation – orsaker och mekanismer (2010) skriver forskarna 
Elisabeth Lilja och Mats Pemer om planering för integration. Förslagen i rapporten 
är bland andra en diversifierad lägenhetsfördelning, blandade upplåtelseform-
er och goda mötesplatser. Sådant skapar underlag för integration (Lilja & Pemer 
2010:45-46). Andra viktiga aspekter för att motverka segregation är skapandet av 
god kollektivtrafik och barriäröverbryggande åtgärder. Med detta menas att bar-
riärer i den byggda strukturen ska överbryggas för att bättre knyta samman stadens 
olika delar (Lilja & Pemer 2010:46). 

Arnstberg & Bergström (2010:87) gör en indelning i segregation som funktionell 
och social och bland andra Nylund (red. 2007) talar om en fysisk/geografisk seg-
regation. Den sociala segregationen diskuteras i avsnitt (3.3.1) och följande stycke 
behandlar den geografiska och den funktionella segregationen. 

Miljonprogramsförorterna i svenska städer är geografiskt segregerade. De ligger 
ofta åtskilda från andra bostadsområden och kan ses som en sorts enklaver i stad-
slandskapet. Denna geografi skapar långa och svårforcerade avstånd (Wikström 
2007:117). Isoleringen är ett resultat av den modernistiska planeringprincipen där 
zonering, SCAFT-planering och ”luftiga” lösningar förordades (Arnstberg & Berg-
ström 2010:87). Det största problemet med dessa stadsdelars fysiska struktur är en-
ligt Wikström deras insularitet (Wikström 2007:117). Miljonprogramsområdena är 
ofta utplacerade som öar i stadens ytterområden och svårigheten att röra sig mellan 
sådana områden är ofta stor. Detta har att göra med de trafikstrukturer som omger 
dem. För att ta sig till andra områden måste motorvägar eller andra trafikleder kor-
sas till fots och på cykel. Dessa trafikleder är ofta riskabla eller rent av farliga att be-
träda vilket leder till att rörelser utanför området nästan uteslutande sker med buss 
eller bil. Det här rörelsemönstret ”kringgår en direkt interaktion med livet i de be-
byggelseenklaver där människor bor, studerar eller arbetar” (Wikström 2007:139). 

Den geografiska segregationen handlar om att många miljonprogram inte är kop-
plade till stadens övriga delar. Riskerna med dåliga kopplingar mellan stadsdelar 
är att människor inte interagerar med de som bor i närliggande områden. Forsk-
ningen pekar mot att den geografiska segregationen föder den sociala (Arnstberg 
& Bergström 2010:87). Är ett område isolerat så verkar den sociala segregationen 
få större chans att rota sig. Arnstberg & Bergström (2010:88) menar att detta är ett 
skäl till att städer inte bör har några större avstånd mellan områden. 

Miljonprogrammet är också funktionellt segregerat med sin övervägande del 
bostäder och låga del handel och service. Detta anses ofta skapa ett ”dött” om-
råde där gator och torg är tomma under många av dygnets timmar (Arnstberg 

3.4 Fysiska perspektiv

Forskningsöversikt
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& Bergström 2010:88). Funktionsseparering är en viktig princip för våra svenska 
miljonprogramsförorter som planerades för blott en livsform, den urbane arbetar-
en och dess boende (Tägil & Werne 2007:23). Det är dock inte bara ett ensidigt 
bostadsområde som skapar ett ensidig stadsliv. Ett funktionssegregerat område kan 
också uppvisa en motsatt funktionsuppsättning mot den vi ser i miljonprogramen. 
Effekterna kan dock bli desamma. I exempelvis ett område med största delen kon-
tor kan gator och torg bli helt folktomma när arbetsdagen är slut. Det här kan leda 
till otrygghet och att människor blir ovilliga att röra sig i området under kvällen 
(Arnstberg & Bergström 2010:88). Miljonprogrammets områden exemplifierar hur 
ett bostadsområde utan verksamheter ofta isolerar de boende i området från sta-
dens övriga invånare (Arnstberg & Bergström 2010:89). Bristen på möten som kan 
uppstå kring handel, service eller arbete verkar vara ett problem som funktionsse-
pareringen förstärker. 

3.4.2 Det kommersiella rummet

Forskningen visar att en ny stadsplaneringsideologi tagit form. Den kan beskrivas 
som att det ”urbana i stigande grad knyts till och blir en integrerad del av själ-
va marknadsideologin” (Nylund red. 2007:18). Detta är någonting som går igen i 
många texter om offentliga platser men detta är inte odelat negativt. Många forskare 
menar att det finns utrymme för offentligt liv i flera kommersiella rum (Zukin 1998; 
Zukin 2010; Listerborn 2006; Ganetz 2005). Schönning Sörensen menar dock att 
för att marknadsstaden ska bli en verklig mötesplats så måste kommersen komplet-
teras med kyrkor, moskéer och kulturinrättningar (Nylund red. 2007:18). 

Fysiska perspektiv

3.4.3 Möten i staden

Sennett (1990:196) menar att stadsplaneraren ska skapa svaga gränser mellan 
områden där olika befolkningsgrupper lever. Dessa svaga gränser korsas lättare 
och möjliggör för möten med den andre. Sennett exemplifierar en stark gräns i  
trafikleden. Starka gränser separerar områden från varandra medan svaga gränser 
knyter ihop staden. 
 
Boverket (2010) redogör i skriften Socialt hållbar utveckling för hur miljonpro-
grammen ofta kritiserats för att inte vara byggda för möten:

”I synnerhet ansågs vissa miljonprogramsområden inte leva upp till 
kraven på en tillfredställande utemiljö eller att de saknade ”skådeplats” för 
spontana möten grannar emellan.” (Boverket 2010:25).
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I Stadens möjligheter refererar författarna (2010:94-96) till sociologen Zygmunt 
Baumans fyra typer av icke-rum, en kategorisering som visar vilka typer av rum 
som försvårar för möten mellan främlingar. Den första kategorin är emiska platser 
(emic places) som är ogästvänliga, öppna ytor som kännetecknas av att människor 
snabbt kommer till platsen och sedan försvinner igen. Ett emiskt rum kan vara en 
tunnelbaneuppgång där människor snabbt ”väller igenom” rummet. Platsen kän-
netecknas av en frånvaro av möten. Den andra kategorin rum är fagiska platser (fagic 
places) som kännetecknas av konsumtion. Här är stadsborna kunder och konsum-
erar sida vid sida i en synbar gemenskap. Men istället för att mötas menar Bauman 
(Wikström & Olsson 2010:94) att skillnaderna upphävs och direkta möten uteblir. 
Detta skulle kunna kopplas till Sennetts (1990) idé om att möten uppstår genom 
någon typ av motstånd som gör att vi ser den andre. I den fagiska platsen saknas 
detta motstånd. När individualiteten upplöses blir vi en konsumerande gemenskap 
som plattar ut våra olikheter. Den tredje platsen är icke-platser (non-places) och är 
tillskillnad från de emiska platserna rum där vi befinner oss under längre tider. Här 
”sätts våra liv på hold” och vi tvingas underordna oss ett konformt beteende som 
gör att vi inte har behov att mötas och agera på ett avancerat socialt vis. Reglerna är 
lättförståliga och få till antalet just för att vi ska slippa mötas. Den sista platsen är 
tomrummen som är överblivna, icke-tolkade eller oplanerade ytor i staden. Kanske 
kan rest-ytor, parkeringar och liknande fogas in i denna kategori. Tomrummen är 
meningslösa och representerar ingen grupp och just därför behöver vi inte förhålla 
oss till främlingar i den kategorin av rum (Wikström & Olsson 2010:95). 

Författarna framhåller att Baumans rumsliga kategorier kan fungera som bevis på 
att det inte räcker med att offentliga platser frekventeras för att möten ska uppstå. 
För att olika befolkningsgrupper verkligen ska mötas krävs offentliga rum med 
egenskaper och möjliga användningar som får oss att uppmärksamma varandra 
(Wikström & Olsson 2010:96; Sennett 1990). 

Parker och grönområden är offentliga rum och viktiga platser för möten. Genom 
placeringen av dessa kan planeringen motverka segregation (Arnstberg & Berg-
ström 2010). Grönskan har potential att möjliggöra för möten. Enligt författarna 
ska grönområden inte ligga mellan områden, som de ofta gör, och utgöra en gräns. 
Då rör sig inte invånarna i staden genom nya områden för att komma till dessa 
parker. Gröningar och parker ska istället ligga inom en avgränsad stadsdel för att 
få boende från olika områden att mötas. Möten sker inte bara då invånarna nyttjar 
parkerna för rekreation och fritidsaktiviteter, utan även på väg till och från dessa 
aktiviteter (Arnstberg & Bergström 2010:89).

Forskningsöversikt
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3.4.4 Mångfald

Sandercocks teori är postmodern och behandlar mångfald i staden. Hon kritiserar 
modernismens kunskapssyn och ”top-down perspektiv”. Hon beskriver sitt planer-
ingsperspektiv som en sorts radikal eller rebellisk planering med ett bredare synsätt 
på planerarens roll (Sandercock 1998:204). Planeraren bör ha en mångfaldsorien-
terad syn på kunskap och drivas av etik (Sandercock 1998:204). I dagens samhällen 
är det inte längre relevant att tala om det allmänna intresset menar Sandercock 
(1998:206). Istället ska planeraren tänka i banor av ”… multiple publics, or for a 
heterogeneous public.” (Sandercock 1998:206). Detta skulle kunna översättas till att 
dagens planerare ska hantera ett flertal allmänintressen för en blandad befolkning. 

Det finns tre principer som sammanfattar Sandercocks (1998) förslag till planerin-
gen. Dessa motsätter sig modernismens rationella ideal och istället för den ratio-
nellt planerade staden föreslår hon en minnets, lustens och själens stad. Hon fram-
håller att planeraren måste tillåta en varierad stad där olika typer av rum erbjuds; 
diversity of places (Sandercock 1998:214). 

Minnets stad, The city of memory, (Sandercock 1998:207) är det första begreppet 
som författaren presenterar. Detta kan sammanfattas i att planeraren ska sträva eft-
er att bevara minnen i staden. Sociala och politiska händelser får plats som minnen 
istället för att utraderas och ersättas av nya (Sandercock 1998:210). Lustens eller 
åtråns stad, The city of desire är det andra begreppet. Vi vill som invånare i staden ta 
del i gatans spektakel och därför måste planeringen tillåta personlighet, drömmar 
och önskningar som en del i stadsbyggandet. Sandercock menar att städer som 
Paris och New York är attraktiva då de bär på en dröm om spänning och möten. 
Detta måste tas tillvara i planeringen (1998:212). Det tredje begreppet är själens 
stad, The city of spirit, som är en plats för eftertanke (Sandercock 1998:213). Plane-
raren ska lämna plats för själsligt liv och tillåta appropriation av vissa platser för att 
skapa en själens plats. Den moderna stadens själsliga platser är inte bara knutna till 
religionen och dess byggnader utan kan ses som en stad som lämnar plats för efter-
tanke och självreflektion. Eller ett glapp i stadens buller och spektakel som tillåter 
invånarna att stanna upp och reflektera (Sandercock 1998:214). 

Fysiska perspektiv

3.4.5 Social blandning

I Nederländerna är den främsta metoden för att hindra segregation och social 
homogenitet Social housing. Genom att, vid nya bostadsprojekt, ställa krav på att 
minst 30 % av bostäderna ska vara så kallad social housing tar kommunen grepp 
om segregationen. Vidare ska 30 % vara hyresreglerade bostäder och resterande 
fritt vald upplåtelseform och hyresnivå. Detta är beslut som måste regleras på cen-
tral nivå och det finns saker som tyder på att våra svenska möjligheter att styra up-
plåtelseform är små i förhållande till länder som Holland och England (Arnstberg 
& Bergström 2010; Törnquist 2012). 
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”Det viktigaste verktyget mot segregation är därför funktionsintegrering, 
så finmaskig som möjligt.” (Arnstberg 2010: 241)

Forskningsöversikt

Lilja & Pemer menar att, för att skapa integration, måste bostadsbyggandet diversi-
fieras i grannskap med låginkomsttagare och öppna för överkomliga bostäder där 
höginkomsttagare bor: 

”Studien visar på starka skäl att stödja blandade grannskap – men inte ge-
nom att hindra människor att välja bostadsområde, utan först och främst 
genom att fortsätta den aktuella politiken att diversifiera bostadsbyggan-
det i grannskap med många låginkomsttagare och etniska minoriteter. Ett 
annat sätt kan vara att öppna grannskap och stadsområden för låginkom-
sttagare genom att bygga ekonomiskt överkomliga bostäder där.” (Lilja & 
Pemer 2012:32)

I forskningsrapporten Ett socialt blandat boende i Göteborg undersöker Anders 
Törnquist (2012) hur Göteborg Stad kan hitta nya verktyg för att skapa socialt blan-
dade stadsdelar i omvandlingsområden. Rapporten är en kunskapsöversikt med 
syftet ”undersöka förutsättningarna för ett inkluderande boende i nybyggda om-
råden i Göteborg” (Törnquist 2012:5). 

En kommunal modell som skulle kunna fungera för att skapa ett socialt blandat bo-
ende är att tillåta nya organisationsformer. Törnquist ger exempel på hur nonprofit 
-företag ofta driver social housing ute i Europa: 

”Gemensamt för alla de organisationer inom Social Housing som vi har 
stött på har varit att de är non profit-företag även om de haft olika namn 
och organisationsformer. Så ser det inte ut i Sverige på bostadssidan. All-
männyttan som ibland lite felaktigt brukar beskrivas som Social Housing 
är inte non profit enligt lagstiftningen utan ska istället drivas affärsmässigt, 
d.v.s. arbeta för vinst. Samtidigt finns klara paralleller med situationen för 
de nonprofitföretag vi beskrivit i Europa.” (Törnquist 2012:31-32)  

I Tyskland skapas social blandning inte genom statliga subventioner och krav på 
prisvariation i bostadsutbudet utan genom funktionsblandning på husnivå (Arn-
stberg & Bergström 2010). Författarna menar att dagens urbana trend är en frag-
mentering av staden. Vi umgås ofta på en plats, arbetar på en annan och handlar på 
ytterligare en. Det är därför viktigt att skapa stadsdelar där husen attraherar både 
boende och arbetande (locals & professionals). Detta skapar en levande stadsmiljö 
och bidrar till den sociala blandingen och mångfalden i staden (Arnstberg 2010: 
241). 
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Ett exempel på en alternativ förvaltningsform som möjliggör gräsrotsinitiativ kom-
mer från Arnstberg & Bergström (2010: 109). Författarna beskriver ett kvarter som 
förvaltas och ägs av ett bostadskooperativ. Aktivitetsgruppen CSCB i London star-
tades som en lokal opinion mot en stadsomvandling som skulle leda till att billiga 
bostäder ersattes av kontorshus. Aktionen blev till en förening som idag driver ett 
urbant stadsdels-kooperativ som ansvarar för hela områdets handel, service och 
bostäder. Detta föddes ur ett underifrån-initiativ och är idag en gångbar förvalt-
ningsform i den moderna storstaden London (Arnstberg & Bergström 2010:109).

Blandade upplåtelseformer kan vara en metod för att åstadkomma social bland-
ning (Törnquist 2012:22) Detta är den väg som Sverige har valt för att råda bot 
på segregationsproblemen. Social housing är ett alternativ som oftare ses som ett 
alternativ till blandande upplåtelseformer och som visat sig fungerar bra i många 
europeiska länder. Med social housing åstadkoms en marknadshyra som ligger un-
der det privata beståndet och som kan ge resurssvaga grupper en chans att bostätta 
sig på adresser som idag är reserverade höginkomsttagare. Detta skulle exempelvis 
kunna råda bot på en exklusivisering och segregering av innerstäderna i Sveriges 
städer (Törnquist 2012:22). 

Social housing skulle kunna översättas med allmännyttiga bostäder men känneteck-
nas av andra egenskaper som gör att det skiljer sig från vår svenska allmännytta. 
Skillnaderna ligger i bl.a. i regler och lagar och hur denna ”allmännytta” drivs av 
icke-vinstdrivande företag. Det är en insats riktad mot vissa grupper (resurssvaga) 
som funkar fördelande gentemot vissa grupper. Vår svenska allmännytta har inga 
sådana regler (Törnquist 2012:10-11) 

Det krävs att staten fattar beslut om social housing (Törnquist 2012:14). En förklar-
ing till att vi i Sverige inte bygger sådana bostäder kan finnas i vårt förhållande till 
modernismens planering och våra svenska miljonprogram. Rapporten visar dock 
på att i många länder runt om i Europa så skapas billiga bostäder som tillgodoser 
befolkningens behov, i tider av bostadsbrist och en ökad segregering av bostads-
marknaden:

Fysiska perspektiv

”Social Housing har ofta en negativ klang för en svensk, förbundet med 
storskaliga, dåligt fungerande områden byggda under 60- och 70-talen 
med mycket social problematik, byggda vid samma tid och på samma sätt 
som stora delar av det svenska miljonprogrammet. Det Social Housing 
som byggs idag är något helt annat och fjärmar sig mycket medvetet från
storskaligheten och betongen och skapar med kvalitet, design, småska-
lighet och blandning ett icke-kommersiellt alternativ som blandas med 
den övriga bostadsmarknaden.” (Törnquist 2012:11)
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3.4.6 Variation i stadsrummet

Sennett (1990) ställer upp en rad principer för hur planeringen kan skapa varia-
tion i stadsrummet. Två av Sennetts principer är beginning & origin. Origin kan 
ses som ett förslag till hur vi ska tillåta platser och rum att utvecklas med hjälp av 
invånarna i staden. Orgin är sorts linjär berättelse i stadsrummet, en berättelse där 
händelseförloppet kan spåras tillbaka till sitt ursprung. En plats som är för tydlig 
i sin utformning lämnar inget utrymme för besökare att själva ta del i berättelsen 
om platsen. Sennett kontrasterar begreppet till beginning. En beginning är en sorts 
oförklarad rörelse framåt som uppkommer då det saknas information om hän-
delseförloppet. Sennett menar att litteraturen skapar en beginning genom att en 
scen som saknar förklaring målas upp. Läsaren accepterar detta för att bevara spän-
ning. Översatt till planering så förordar Sennett stadsbyggnadslösningar som kan 
varieras i användning och som erbjuder invånarna möjligheten att själva upptäcka 
nya sätt att använda det offentliga rummet. 

I en funktionsblandad tät stad är bottenvåningar ofta inte ansedda som bra bost-
adsvåningar, folk känner sig otrygga och anser sig ha för mycket insyn i sina lä-
genheter (Arnstberg & Bergström 2010:244). Detta kräver därför offentliga bot-
tenvåningar som inrymmer annat än bostäder. Handel eller service är ett alternativ 
men verksamheterna kräver en tät stad för att kunna drivas. 

I de projekt som Arnstberg & Bergström (2010:244) har granskat är blandtrafik 
och tillgänglighet för allmänheten viktiga komponenter för social blandning. 
Grindsamhällen och trafikseparering är ovanliga i de projekt Arnstberg lyfter fram 
och dessa modeller anser författarna inte fungera bra (Arnstberg & Bergström 
2010:244).

Tanken på en sorts ekonomisk inkludering är någonting som Arnstberg & Berg-
ström (2010) även diskuterar. De framhåller skäl till att vi kan behöva billiga 
bostäder för grupper som studenter, konstnärer och unga entreprenörer (2010: 49). 
Dessa grupper skulle kunna ges större utrymme att skaffa sig en bostad genom 
avkall på byggnormer. Författarna lyfter fram att det ibland kan finnas en poäng 
med att bygga billiga bostäder, eller bostäder där standarden är lägre än genomsnit-
tet, för att inkludera dessa grupper på bostadsmarknaden. Genom någonting som 
skulle kunna beskrivas som ett ”bashem” erbjuds skulle bostadsbristen kunna avh-
jälpas för dessa grupper. Denna idé skulle kunna beskrivas som ett sätt att bygga för 
alla genom att utesluta vissa.  

“Bostad för alla” diskuteras i Öresjö (1996), som menar att det finns tendenser till 
att samhällsproblemet med segregation inte går att bygga bort då det som byggs 
nytt ofta är exklusivt och att nyproduktion snarare förstärker polariseringen och 
exkluderingen (1996:35).

Forskningsöversikt
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Arnstberg & Bergström (2010:3) menar att många städer idag står med nerslitna, 
tomma industriområden i centrala lägen. Dessa behöver restaureras och ges ny an-
vändning för att städerna ska kunna blomstra. Att fylla igen luckorna från tidigare 
årtionde är stadsplaneringens viktigaste uppgift. 

För att få variation i stadsrummet används i Holland principen att många arkitek-
ter ska vara involverade när ett nytt område planeras och ritas (Arnstberg & Berg-
ström 2010:121). I Sverige är det ofta ett kontor som ritar både stadsplan och om-
rådets hus. Detta kan hindra att små kontor får chansen att bidra vilket kan leda till 
att den visuella vitaliteten och variationen går förlorad, framförallt i stora stadsby-
ggnadsprojekt (Arnstberg & Bergström 2010:121). 

Arnstberg & Bergström (2010:244) menar att vid nybygge krävs en hantering av 
arvet från platsen, det redan existerande; ”… det som upplevs som äkta i en stad, 
spåren från tidigare liv och kultur.”  Därför är återbrukandet av byggnader som re-
dan står på platsen viktigt. Det kan vara slussar, kraftstationer eller verkstadshallar. 
Även den gamla planens kommunikationsstråk bör bevaras för att platsen inte ska 
dräneras på själ, menar Arnstberg & Bergström (2010:244). Detta förhållningssätt 
till bevarande delas av Sandercock (1998:210) som förespråkar att bevarandet av 
platsens historia är vägen mot skapandet av mänskliga städer. 

Fysiska perspektiv
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Många forskare skriver om staden som mötesplats och om rätten till staden. Rätten 
till staden handlar ofta om möjligheten för invånarna i staden att delta i stadslivet 
och att representera sin kultur och livsstil i det offentliga rummet. 

Segregation och integration är centrala begrepp i diskussionen om inkludering. 
Forskningen visar att det finns behov av satsningar på en inkluderande stadsut-
veckling i Malmö då staden är delad. Problem kan uppstå när olika samhällsgrup-
per aldrig möts vilket ställer höga krav på det offentliga rummet som, då boende-
segregationen idag är stor, är den plats där möten fortfarande uppstår. Begreppet 
den andre blir ett inslag i debatten om det främmande i staden. Vi utvecklar strat-
egier för att undvika varandra och vissa typer av rum underlättar för möten och 
andra försvårar för dem. Det som skrämmer, splittrar i förlängningen, också en 
stad och dess invånare. Trots kunskap om ökad segregation och polarisering så 
visar forskningen inte på någon förbättring. Samhällsutvecklingen går mot en ökad 
polarisering, där människor skiljs åt snarare än möts, och att detta är någonting 
som bör tas på största allvar. 

Den postmoderna staden måste hantera olikheter och en delad stad är ett exempel 
på en stad som inte kunnat hantera de demografiska förändringar som skett under 
slutet på förra århundradet. Forskningsöversikten berör miljonprogrammen mot 
bakgrund av en postmodern- och modernistisk planeringskontext. Det svenska 
miljonprogrammet lyfts i forskningen om stadsbyggnad ofta fram som en faktor 
för segregation. Dessa funktionsseparerade enklaver är fysiskt segregerade vilket 
visat sig ge negativa effekter för den sociala integrationen. Samtidigt som miljon-
programmen kritiseras på planeringsgrunder så visar forskningen att många euro-
peiska länder hanterar bostadsbrist och inkomstskillnader genom bostadssociala 
satsningar, såsom social housing. En satsning som påminner om rekordårens bost-
adsbyggande. 

Marknadsstaden visar sig vara någonting som kommit för att stanna och idag 
finns det nästan ett likhetstecken mellan urbanitet och marknadsideologi, menar 
somliga. Det finns därför ett behov av en ny demokratisk plats där appropriation 
och kulturell representation kan säkerställa visionen om allas rätt till staden. Vissa 
forskare menar att ett sätt att uppnå detta är genom att låta mänskliga berättelser 
och stadens historia bli en del utav stadslandskapet. Detta kan åstadkommas ge-
nom att planering och arkitektur alltid arbetar i en kontext- snarare än emot som 
ofta är fallet. 

Staden huserar idag inte bara grupper indelade i klass och etnicitet utan också olika 
grupper baserade på livsstilar. Detta är ett begrepp som bör användas för att förstå 
stadsutveckling och kravet på nya boendeformer. Gentrifieringen är ett exempel 
på hur klass, kultur och livsstil avgör stadens utveckling. Städer av idag tävlar i ett 
globalt ”race” om invånare och investeringar där autenticitet blivit en konkurrens-

3.5 Sammanfattning av forskningen

Forskningsöversikt
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fördel. Forskningen om gentrifiering visar att det finns ett behov av gräsrotsinitiativ 
i denna tävling om finanskapital och att städer bör se upp med att se kulturproduk-
tion som ett helt igenom folkligt uttryck. 

Sammanfattning av forskningen
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4. Innehållsanalys
Bakgrunden till stadsomvandlingen i Norra Sorgenfri kommer att sammanfattas i 
avsnittet med samma namn. Sedan analyseras respektive plandokument i avsnitten 
som följer. 

4.1 Bakgrund
Arbetet med omvandlingen av området inleddes med att stadsbyggnadsnämnden 
den 12/8 2004 gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra en översyn av Sorgen-
fri industriområde. Projektetet skulle utreda ifall det vore möjligt att planera för 
blandad stadsbebyggelse på den gamla industrimarken i östra Malmö. Sedan dess 
har arbetet fortskridit och idag finns en rad program och planer för Norra Sorgen-
fri. En detaljplan för kvarteret Spårvägen i innerstaden (Dp nr: 5102) vann laga 
kraft i slutet av 2013 och blir den första etappen i byggandet av den nya stadsdelen. 
Kärnvärden för stadsomvandlingen i Norra Sorgenfri är småskalighet, variation 
och mångfald (Malmö stad 2008:4).

Hela området är ca 45 hektar stort varav ca 36 ha är kvartersmark och 38 priva-
ta fastighetsägare äger marken i området (Malmö stad 2008:16). Det planeras för 
5000 nya boende och 2500 nya arbeten i området. Kommunens markinnehav är 
lågt och det är också en anledning till att utvecklingen av området inte har skett 
tidigare. Den kommunala marken uppgår till ca 1/5 av ytan inom området. Den 
största delen av kommunens mark finns i kvarteret Spårvägen och detta är en trolig 
anledning till byggandet inleds i just detta kvarter (Malmö stad 2008:16). 

Det går att se bristen, av kommunal mark i området på två sätt. Å ena sidan ger 
det kommunen begränsat handlingsutrymme i styrningen av projektet. Eftersom 
att det handlar om många olika fastighetsägare finns ingen gemensam aktör som 
kan garantera att omvandlingen kommer att bli av. Det finns en svårighet för fas-
tighetsägarna att lita på att de andra inblandade följer upp satsningen (Larberg 
2012) och forsätter att bygga ut området. Å andra sidan gör blandningen av ak-
törer att projektet bibehåller sin småskalighet. Med många olika aktörer är chansen 
för unicitet och variation i utformning och verksamheter större. Det fanns till och 
med ett skede i processen då området uppmärksammades och började få positiva 
reaktioner och en chans till att ”ro projektet i land” valdes bort. En stor byggherre 
ville gå in och köpa upp hälften av marken i Norra Sorgenfri. Men staden sa nej 
och hänvisade till kärnvärdet för omvandlingen (Larberg 2012). Två av områdets 
nyckelvärden är just småskalighet och variation (Malmö stad 2014) och det finns 
en antydan i historien ovan att kommunen menar allvar på dessa punkter. 

Under 1800-talet var Norra Sorgenfri i Malmö ett område för odling. Skiftet från 
jordbruk till industri inföll under slutet av 1800-talet (Malmö Stad 2008:73). 

Innehållsanalys
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I stadsplanen från 1903 anges området som fabriksområde och den centrala gatan, 
Industrigatan, fick i detta skede sitt namn. I mitten av 1900-talet var området ett 
av Malmös största industriområde och fortfarande finns cirka 2100 arbetsplatser i 
Norra Sorgenfri (Malmö Stad 2008:73).

Illustration 1: Flygbild över Norra Sorgenfris industriområde med St. Pauli norra kyrkogård i 
förgrunden. Malmö Stad (2014) 

Under arbetet med planer och program har Malmö stad valt att satsa på tillfälliga 
evenemang för att öka medvetenheten kring stadsdelen. Denna satsning går under 
namnet Kulturkartan och avsikten med projektet är att ge Malmöborna utrymme 
att anordna kulturevents i området (Malmö stad 2014). 

”Målet är att skapa en levande stadsdel som karakteriseras av gemenskap, 
delaktighet, tillgänglighet och tillåtande. Genom att tillsammans med 
kulturaktörer och fastighetsägare initiera temporära, innovativa och spän-
nande aktiviteter skapas medvetenhet kring området.” (Malmö stad 2014)

Bakgrund
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Utvecklingen av Norra Sorgenfri inleds med byggandet av kvarteret Spårvägen och 
upprustningen av Industrigatan. Industrigatan är den planerade huvudgatan och 
stråket ska knyta samman östra Malmö med centrum. Byggstarten för kvarteret 
Spårvägen beräknas till våren 2015 (Malmö Stad 2014). 

Illustration 2: Malmö Stads (2014) vision för framtidens Industrigatan. 
Illustration Mandaworks.

De kommunala dokument som kommer att granskas är: Vision Norra Sorgenfri 
(2006), Planprogram Norra Sorgenfri (2008) samt detaljplanen för kvarteret Spårvä-
gen (Dp nr: 5102-2013). 

Innehållsanalys
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Visionen föreskriver sju principer för stadsbyggnad som redovisas nedan (Malmö 
stad 2006:6). De principer som är relevanta för arbetet står bredvid hela cirklar.

” ... att ge många byggherrar möjligheten att tillsammans skapa en levande 
stadsmiljö! - inte att några få byggherrar dominerar. ”

” ... att tänka småskaliga ekonomiska, ekologiska och sociala lösningar! - 
inte att tänka storskaliga ekonomiskt lönsamma lösningar ”

” Visionen är att bygga genuin och integrerande innerstad i modern tap-
pning utifrån människans behov av stimulans, variation och avskildhet! 
- inte att bygga stora avskilda bostadskomplex eller enklaver. ” 

1.

2.

3.

” ... att genom variation ge många människor möjligheten att få känna 
sig hemmahörande i området! - inte att skapa en ny stadsdel för några få 
förunnade. ” 

4.

” ... att använda beprövade metoder för gott stadsbyggande! - inte att hitta 
nya stadsbyggnadslösningar. ” 5.

” ... att skapa gator vars utformning låter höras om sig! - inte att skapa de 
effektivaste trafiklederna.”6.

“ ... att skapa nya byggnader och funktioner jämte det som finns i området 
idag! - inte att ta bort de verksamheter som finns kvar eller göra något helt 
nytt från noll. ” 

7.

Om principerna överförs till stadsbyggnadsteoretiska termer kan visionen läsas 
som följande: (1) En icke-modernistisk kvartersstad. (2) Att många byggherrar är 
inblandade i arbetet så att variation i arkitektur och offentlig plats skapas. (3) En 
hållbar stadsdel. (4) En inkluderande stadsdel. (5) En stadsdel som skapas utav 
beprövad praktik istället för oprövade stadsbyggnadsidéer. (6) Ett område som 
stadsplaneras - inte trafikplaneras. (7) En stadsdel som skapas i en existerande 
kontext där verksamheter, arkitektur och kulturarv kan behållas för skapande av 
en platsidentitet. Malmö stad föreslår en stadsdel som byggs utifrån kontinuitet, 
inte fragmentering. Stadsdelen ska bygga vidare på områdets historia och nutida 
kvaliteter.

4.2 Visionens huvuddrag

Visionens huvuddrag
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4.3 Visionsdokument
Vision Norra Sorgenfri (2006) är ett visionsdokument som ställer upp riktlinjer för 
omvandlingen. Visionsarbetet inleddes med en workshop där representanter från 
staden, från politiskt håll och arbetsgruppen för projektet, deltog. För att skapa 
breda perspektiv på stadsomvandlingen deltog andra aktörer med perspektiv från 
kultursektorn och forskarvärlden (Malmö stad 2006:2,3). 

4.3.1 Textanalys

Tillvägagångssättet i följande innehållsanalys är hämtat från Graneheim & Lund-
man (2004). Arbetet följer deras beskrivning av hur en kvalitativ innehållsanalys 
kan utföras. 

Arbetet med att analysera visionen utfördes genom att: (1) lyfta ut de menings-
bärande enheterna i texten, (2) kondensera dessa enheter, (3) kategorisera och 
gruppera de kondenserade enheterna och (4) formulera en kategori. Sista steget 
(5) är att formulera teman där den underliggande meningen framgår. De viktiga 
kategorier som lyfts fram i analysen sammanfattas i nedanstående figur och bildar 
fyra övergripande teman. Dessa teman ger en bild av hur planförfattarna hanterar, 
de för arbetet, relevanta begreppen.

Olikheter är en naturlig 
del av stadslivet 

Innerstaden som 
integrationsområde

Stråket som mötesplats

Mötesplatser kan byggas

Inkludering
1

Underifrån-perspektiv 
uppmuntras

Stark kontroll 
uppmuntras

Långsam stadsbyggnad
förordas

Planerings-
perspektiv

2

Visionsdokument
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Bevara kultur och  
platsidentitet

Billiga lokaler är bra
för kulturen

HUT och kreativa 
verksamheter som 
konkurrensfördel

Gentrifiering
4

Illustration 3: Kategorierna, som är texten i boxar, är utdrag från texten. Dessa är indelade i 
samlande perspektiv som utgör teman för innehållsanalysen. 
HUT = Hållbar utveckling

Kategorierna från innehållsanalysen kan delas in i teman som går att koppla till 
forskningsöversiktens begrepp. De är fyra till antalet och sammanfattar kategorier-
na från visionsdokumentet (2006). Dessa teman ses i illustration 3 och är: inklud-
ering, planeringsperspektiv, perspektiv på offentliga rum och gentrifiering. 
  
Det första temat (inkludering) handlar om olikheter, på vilken områdesnivå inte-
gration bör behandlas - innerstad- eller bostadsområde, stråket som mötesplats 
samt hur en mötesplats konstrueras. Den första kategorin signalerar att planförfat-
tarna ser segregation och olikheter som en naturlig del av livet i staden. Segregation 
betraktas som en naturlig process. 

”Det är inget bekymmer att vi bor på olika håll i staden. Vad skulle man 
uppnå, egentligen, om man bodde tillsammans? Har vi en föreställning 
om att vi borde vara lika varandra? Däremot är gated communities, 
slutna bostadsenklaver, ett problem. Grinden i sig symboliserar att 
en grupp människor valt att leva utanför det övriga samhället.” (citat 
från Per Svensson under föresläsning inför arbetet med Vision Norra 
Sorgenfri 2006:3) 

Innerstaden betraktas som det område i staden som har verklig potential att 
motverka segregation och som kan skapa gemenskap i Malmö. Det är här stadens 
olikheter kan mötas och det är genom att planera innerstaden på ett sätt som främ-
jar möten som socialt hållbar utveckling uppnås. 

Inkluderande rum är 
demokratiska rum

Kommersiella rum är 
inkluderande rum

Privat offentlighet ges 
offentlig status

Perspektiv på 
offentliga rum

3

InnehållsanalysInnehållsanalys
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”Innerstaden kan sägas vara den mest jämlika platsen i staden medan 
våra renodlade bostadsområden ofta fungerar segregerande. Genom 
att skapa mer och bättre innerstad kan detta bidra till en långsiktig 
hållbar utveckling avseende integrationsfrågor.” (Malmö stad 2006:5)

Stråket spelar en viktig roll i texten och beskriver hur planförfattarna ser på mö-
jligheten till integration genom skapandet av ett centralt stråk som möjliggör för 
möten.  

”Industrigatan och andra stråk i området fungerar dels som rörelsestråk 
mellan områden och dels som stadsrum där man kan stå och hänga, 
där man kan mötas och där man har en del av sitt ’vardagsrum’.” 
(Malmö stad 2006:12)

Perspektivet på mötesplatser är sådant att dessa kan byggas, anordnas eller kon-
strueras - i motsats till att möten uppstår om förutsättningarna är de rätta. Nedan-
stående citat tyder på att planförfattarna ser mötesplatsen som en offentlig plats likt 
en gata eller ett torg och inte utvidgar begreppet till andra typer av platser som kan 
ses som viktiga mötesplatser för stadens invånare.   

”I området skapas allmänna och lokala mötesplatser, definierade stråk, 
nya gröna miljöer och samband, bättre kommunikationer, förnyad 
bebyggelse samt ett varierat bostadsutbud.” (Malmö stad 2006:8)

Det andra temat är planeringsperspektiv och handlar om de synsätt som ska ge-
nomsyra planeringen av området. Temat berör också frågor om topp- eller bot-
tenstyrd planering. Är stadens utveckling någonting som bör komma under- eller 
ovanifrån? En av kategorierna visar att underifrånperspektiv uppmuntras och att 
aktiviteter, arkitektur och attraktioner inom området ska vara folkliga snarare än 
extravaganta och detaljstyrda. 

”Det kommer att ta tid att planera hela området från väster till öster 
men vi menar att för Industrigatan, som är ett viktigt stråk genom 
området, skall det göras en särskilt detaljplan alternativt stråkplan.” 
(Malmö stad 2006:18)

”Med attraktion menar vi för Sorgenfris del att de skall vara folkliga 
snarare än finkulturella, ha en bred acceptans och förankring. Attrak-
tionerna skall inte vara alltför spektakulära eller vända sig till för 
få besökare. Vi vill ha ett turkiskt badhus snarare än ett operahus.” 
(Malmö stad 2006:10)

Visionsdokument
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”Att ungdomar använder de avrivna tomterna för att bygga skate-
boardramper är idag en attraktion. Det finns flera avrivna tomter som 
borde få liknande spontanutveckling. Allt måste inte planeras i detalj.” 
(Malmö stad 2006:10)

Samtidigt förordar visionen en stark kommunal kontroll genom användandet av 
planmonopolet och genom mark- och exploateringsavtal. 

”Det är nödvändigt att kommunen använder sitt planmonopol och 
sina mark- och exploateringsavtal för att säkerställa intentioner och 
mål för utveckling och utformning av Norra Sorgenfri innerstadsmiljö.” 
(Malmö stad 2006:18)

En långsam stadsbyggnad förordas för stadsomvandlingen i Norra Sorgenfri. Detta 
skapar variation och blandade boende- och verksamhetsstrukturer, menar planför-
fattarna. Detta kopplas sedan till den övergripande visionen om att Norra Sorgenfri 
ska bli en stadsdel för alla. 

”En långsam omvandling av Norra Sorgenfri till en innerstadsmiljö är 
en fördel, för att stadsdelen skall få många arkitektoniska uttryck och 
en blandad boende- och verksamhetsstruktur.” (Malmö stad 2006:18)

Det tredje temat är perspektiv på offentliga rum och visar vilken status planförfattar-
na tillskriver olika typer av offentliga rum. I visionsdokumentet ges privata/offent-
liga lokaler, som kaféer och butiker, offentlig status. Det offentliga rummet är plats-
er för alla, såsom torg och gator. I visionen likställs de ”offentliga bottenvåningarna” 
med det offentliga rummet, eller betraktas som en utsträckning av detta. 

”Samspelet mellan storskaligt/småskaligt och offentligt/privat är my-
cket viktigt för planeringen av området. I första hand är det gatulivet, 
de större stråken med verksamheter i bottenvåningarna, som skall vara 
offentligt.” (Malmö stad 2006:13)

”Området är uppbyggt med ett nät av stråk och platser. Stråken plane-
ras tidigt och blir ryggrader i området genom att husen kommer nära 
inpå gaturummet och har offentliga bottenvåningar med en stor bredd 
av funktioner och prislägen.” (Malmö stad 2006:12)

Innehållsanalys
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Det kommersiella rummet har i visionen potential att fungera som en mötesplats 
för olika befolkningsgrupper: 

”Innerstaden bör rymma funktioner som attraherar många olika män-
niskor till samma områden och platser. Ett kommersiellt utbud samt 
attraktioner är viktiga ingredienser. Även funktioner som kan fungera 
som bryggor mellan olika människor.” (Malmö stad 2006:3)

Perspektivet på det offentliga rummet är att det ska vara tillgängligt för alla och att 
mötes- och samtalsfrihet ska råda här. 

”Tillgängligheten till det offentliga rummet är grundläggande för den 
demokratiska staden. De offentliga torgen och gatorna tillhör oss alla 
och ger möjlighet till möten och samtal.” (Malmö stad 2006:10)

Det fjärde temat som skapades ur arbetet med att analysera innehållet av dokumen-
tet Vision Norra Sorgenfri (2006) är gentrifiering. Detta tema sammanfattar tankar 
och idéer om variation, hållbar utveckling, planering för verksamheter av olika slag 
och bevarande av kultur- och platsidentitet. Hållbar utveckling och kreativa nä-
ringar ses som konkurrensfördelar för det nya Norra Sorgenfri: 

”Malmö är idag nationellt och även internationellt känt för projekt 
inom ekologiskt hållbar stad och byggande. Norra Sorgenfri kan bli 
det område där Malmö inför framtiden etablerar sig som ledande inom 
socialt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling.” (Malmö stad 2006:18)

“… Florida, (…), menar att kreativa människor föredrar spännande, 
mångsidiga städer där alla människor kan känna sig hemma. De vill 
ha tillgång till ett myllrande nattliv, teatrar och konstgallerier men 
också till forskningscenter, invandrarbutiker och annorlunda affärer.” 
(Malmö stad 2006:3)

Billiga lokaler i Norra Sorgenfri är bra för kulturen och skapar ett mångfaldigt om-
råde. Planförfattarna förklarar tillgången på kultur i området med att det varit ett 
industriområde och att tillgången på billiga lokaler därför varit stor. Staden bör 
fortsatt erbjuda billiga lokaler för att en mångfald av verksamheter ska kunna fin-
nas i det framtida området. 

”I flera av de äldre industribyggnaderna pågår det nya verksamheter 
t ex förenings-, konstnärs-, och småföretagarverksamheter. Denna 
brokighet är en stor tillgång för området och de billiga äldre lokalerna 
möjliggör detta.” (Malmö stad 2006:9)

Visionsdokument
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”I de f.d. industrilokalerna i området bedrivs det nya verksamheter, t ex 
konstnärsverksamheter vilket gör området mer diversifierat.” (Malmö 
stad 2006:5) 

Äldre platsidentitet och byggnader med höga kulturvärden ska behållas. Detta 
skapar en levande historia. En variation i verksamheter, funktioner och arkitektur 
tillfredsställer många människor och skapar i förlängningen mångfald. 

”Genom att behålla gamla hus och ev. ge dem nya funktioner får områ-
det en levande historia och dessa byggnader kan inordnas i det nya. En 
variation av byggnader, verksamhetslokaler, funktioner och hustyper 
gör att många människor kan få sina behov tillfredsställda.” (Malmö 
stad 2006:9)

4.3.2 Sammanfattning

I visionsdokumentet finns tendenser till att planförfattarna ser segregation som en 
naturlig process. Följande diskussion härrör från projektets inledande workshop 
där ett speciellt citat lyfts fram i dokumentet. Det antyds i detta citat att segregation 
inte nödvändigtvis är ett problem utan att problemen uppstår när vissa grupper 
stänger ute sig själv från stadens gemenskap genom grindar och slutna bostadsom-
råden. Denna avskärmning är negativ, menar personen bakom citatet. 

Bostadssegregationen får en neutral status genom konstaterandet att ”… våra reno-
dlade bostadsområden ofta fungerar segregerande” (Malmö stad 2006:5). Det finns 
en antydan till att planförfattarna ser den sociala segregationen som det verkliga 
problemet. Detta kan utläsas i synen på innerstaden. Lösningen på social segrega-
tion är genom möten och gemenskap och detta anordnas i innerstaden. Innersta-
den är den plats som främst ska utgöra mötesplats för olika grupper och betraktas 
i texten som den mest jämlika platsen. Detta på grund av dess blandning av funk-
tioner och aktiviteter. Ger planförfattarna upp tanken på att motverka boendeseg-
regation i Norra Sorgenfri genom att konstatera att området kommer bli en ny in-
nerstad? Behöver segregation inte hanteras i det nya Norra Sorgenfri? Det finns en 
tendens till att segregationsfrågan hanteras genom att konstatera att det som byggs 
är innerstad och därmed säkras integration. Det innerstadsområde som byggs är 
också ett bostadsområde och frågan om vem som kommer bo i Norra Sorgenfri 
och hur denna sammansättning kan komma att se ut är högst relevant. 

Textens innehåll tyder på att möten kan planeras fram. Mötesplatser kan, enligt 
planförfattarna, konstrueras fysiskt genom att torg och stråk byggs. Det sägs in-
genting om vad som krävs, vid sidan om torget för att ett verkligt möte ska uppstå. 
Det offentliga livet antas uppstå av sig själv i det offentliga rummet. En varierad 
småskalig stad i bebyggelse, funktion och verksamheter – skapar mångfald. Detta 
kan sägas vara förslaget för hur möten uppstår. 
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Möten sker enligt planförfattarna på kommersiella platser, i innerstaden och i stråk 
– rum där vi rör oss mellan aktiviteter och där vi handlar. Platser för möten inom 
området kan konstrueras i s.k. ”offentliga bottenvåningar”. Dessa ges i texten status 
som offentliga rum genom antagandet att: privata offentliga rum kan ses som en 
förlängning av det offentliga rummet. Huruvida dessa bör ses som verkligt offentli-
ga rum (som inte exkluderar eller inskränker demokratiska rättigheter) diskuteras 
inte. En plats som är tillgänglig för alla är ett demokratiskt rum, enligt planförfat-
tarna - en plats för möten och utbyten. Visionen säkerställer tillgången på inklud-
erande mötesplatser genom ”offentliga bottenvåningar”. Kan ett kommersiellt rum 
verkligen erkännas som ett rum för alla? Är ett privatägt rum ett offentligt rum? 

Områdets omvandling ska genomsyras av bevarande snarare än ersättning. Detta 
ska ske i en långsam stadsbyggnadsprocess där underifrånperspektiv och ovan-
ifrånperspektiv blandas. Både ett underifrånperspektiv och en stark kommunal 
kontroll uppmuntras. Kommunal kontroll ska säkerställa att visionen genomförs 
men vissa spontana aktiviteter förespråkas. Exempelvis ska de avrivna tomterna 
där skateboardramper anlagts få vara kvar. Det finns en viss otydlighet i vilka ini-
tiativ ska bör komma uppifrån respektive nerifrån. Långsam uppbyggnad är en för-
del för området. Hur byggs någonting långsamt? Ett förslag på hur någonting byggs 
upp över tid är att initiativen kommer underifrån, genom folkliga initiativ (Zukin 
2010). Folkliga attraktioner och användningar ska ges utrymme i den nya stadsdel-
en. Kulturen samt platsens identitet ska bevaras och billiga lokaler är ett måste för 
att kulturen och lokala verksamheter ska kunna frodas och stanna kvar på platsen. 
Här finns ett tydligt besked om hur en stark lokal kultur möjliggörs. 

Hållbar utveckling och kreativa verksamheter betraktas som en konkurrensfördel 
för området och för Malmö. Den hållbara utvecklingen används främst som mark-
nadsföring för Malmöregionen medan kulturen ges en roll som medel för möten 
och mångfald. Det finns dock en otydlighet i vissa formuleringar om vem områdets 
kulturverksamheter gynnar. Exempelvis genom att kulturverksamheter beskrivs 
som en brokig tillgång (Malmö stad 2006:9) I dessa fall finns en antydan till att 
kultur och hållbar utveckling ger bra underlag för framtida investeringar i området. 
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Planprogram Norra Sorgenfri (2008) togs fram med visionen (Malmö stad 2006) 
som grund. Programmet ska styra kommande detaljplanering och försäkra att 
kvaliteter från visionen tas tillvara vid framtida exploatering (Malmö stad 2008:9). 

I programmet anges en rad ”nycklar” som ska säkerställa att visionen förverkligas. 
“Nycklarna” behandlar hur det offentliga livet ska föras in i området genom exem-
pelvis offentliga bottenvåningar. De berör fastighetsstorlekar och funktionsbland-
ning där små fastigheter föreslås. Området ska bli funktionsblandat med ett inte-
grerat gatunät och fungera som ett stråk mellan centrum och östra Malmö. Inom 
området ska offentliga platser kopplas samman och många byggherrar, arkitekter, 
fastighetsägare, förvaltare och målgrupper ska ”bygga” området.  Slutligen anger 
programmet att området ska kännetecknas av offentliga aktiviteter och attraktion-
er och att området ska planeras genom en bred planeringsprocess (Malmö stad 
2008:6).

4.4 Planprogram

4.4.1 Textanalys

Analysens upplägg är detsamma som för visionen, se föregående avsnitt (4.3.1). 
Målet är att kunna utläsa vilka tendenser det finns i dokumentet och dessa ten-
denser presenteras nedan genom fyra teman som framkom i analysen.

Gentrifiering
1 Kultur & 

småföretagande
2

Floskler
3

Intim innerstad
4

Illustration 4: Samlande perspektiv som bildar teman i innehållsanalysen av planprogrammet. 
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Det första temat som identifierades är gentrifiering. Planförfattarna önskar ”locka” 
olika malmöbor att, bo i och besöka, området. Det finns i texterna ett uttalat mål 
om att området ska bli en del av innerstaden. Det finns en tendens i texten till att 
Norra Sorgenfri ska bli en trendig stadsdel, en ”livsstilsstadsdel”. Detta ord kan 
beskrivas genom det frekventa användandet av ord som ”målgruppstänkande”, 
”attrahera”, ”locka” och ”livsstilsboende”.

Ett av målen för området är variation och detta uppnås genom att attraktioner 
och bostäder ska locka människor med olika livsstil. Livsstilen blir här ett sätt att 
skapa en kulturellt attraktiv och spännande stadsdel:

”I utformningen av varje exploatering ska hänsyn tas till ett målgrup-
pstänkande med mål att attrahera malmöbor av olika livsstil, ålder, 
kön och bakgrund.” (Malmö stad 2008:22) 

”Grundtanken är att locka ett brett spektra av aktörer, boende och 
besökare. Varje exploatering ska innehålla en variation i boende- och 
lägenhetstyper, för att tillgodose olika målgrupper.” (Malmö stad 
2008:37)

Ordet ”loft living” dyker upp i texten. Detta signalerar att de bostäder som byggs 
blir exklusiva. I området ska bostäder som lockar människor med olika identitet 
byggas. Norra Sorgenfri ska bli intressant att bo i och detta åstadkoms med nya 
bostadsformer såsom råa industrilokaler och town houses som innehåller både 
bostäder och verksamheter (Malmö stad 2008:18). 

”För att uppnå variationsrikedom är det viktigt att göra det intressant 
för människor med olika livsstil att bo här. En blandning av bostäder 
av olika karaktär och storlek, samt olika upplåtelseformer, gör området 
attraktivt för både unga och gamla, ensamhushåll och barnfamiljer. 
Det är också viktigt att skapa lokaler i olika storlekar och för olika typer 
av verksamheter. (Malmö stad 2008:12)”

Det finns en generell övervikt av formuleringar som innehåller ordet ”locka”. Som 
ett företag lockar kunder ska stadsdelen locka besökare och boende. Det är dock 
mindre tydligt vem det är som ska lockas till området. Det föreskrivs ett boende av 
olika karaktär, upplåtelseform och storlek som passar unga, gamla, ensamhushåll 
och barnfamiljer. 

”En grundläggande idé för området är att skapa en blandning av funk-
tioner, platser, aktörer och processer, och på så sätt ge möjligheter för 
många malmöbor och besökare att mötas i Norra Sorgenfri.” (Malmö 
stad 2008:7)
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Genom att skapa en blandning av funktioner, platser och aktörer skapas möjligheter 
för möten. Det här perspektivet tyder på att det planeras för en innerstad där män-
niskor med olika socioekonomiska status ska mötas, inte bo tillsammans. 

”Norra Sorgenfri kommer att koppla centrum med östra Malmö och 
bebyggas med en stadsmiljö som lockar människor från hela staden. 
Norra Sorgenfri ska vara unikt i all enkelhet, inte spektakulärt, utan 
genuint av god kvalité och stadsbyggnadstradition, utformat med män-
niskan i centrum.” (Malmö stad 2008:10)

Olika prisklasser av boende betonas i någon mån genom följande citat. Här nämns 
prisnivåer och storlekar på bostäder som ett komplement till attraktiva platser och 
aktiviteter. 

”Det är viktigt att skapa attraktiva platser och aktiviteter som lockar 
människor från hela Malmö. Förutom olika aktiviteter är det viktigt att 
det i området finns bostäder och lokaler av olika storlek och prisklass.” 
(Malmö stad 2008:22)

Det finns inget behov av att bygga speciellt mycket hyresrätter då dessa finns i 
närliggande områden, menar planförfattarna. Planprogrammet föreskriver att 
kvartersbebyggelse med lägenheter ska innehålla 20 % hyresrätter beräknat på fas-
tighetens totala bruttoarea (Malmö stad 2008:37). Området antas bereda bostäder 
för cirka 5000 nya boende och detta skulle innebära att 1000 malmöbor får tillgång 
till nya hyresätter. Det finns däremot en brist på ägande.

”I existerande bostadsområden kring Norra Sorgenfri är kombina-
tionen av hyresrätter och bostadsrätter varierande med en generell 
övervikt för hyresrätter. Det finns därmed varken behov av att kom-
plettera speciellt med vare sig det ena eller det andra. Däremot finns 
det brist på eget ägande - till exempel stadsradhus kan därför vara en 
intressant boendeform.” (Malmö stad 2008:37)

Det andra temat är Planprogrammets fokus på verksamheter av olika slag. Detta 
kan delas in i två delar, den ena lyfter kulturella verksamheter och den andra före-
språkar planering för småföretagnade. Det finns en generell tilltro till att kulturen 
som redan finns inom området ska leva kvar och berika platsen:

”Områdets historia är identitetsskapande och bör lyftas fram. Kon-
stnärliga och kreativa verksamheter och etableringar bör stödjas.” 
(Malmö stad 2008:13)
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”Kreativa verksamheter i området skapar attraktionspunkter samt 
påverkar områdets image och attraktivitet som framtida verksamhets- 
och boendemiljö.” (Malmö stad 2008:13) 

I programmet tar planförfattarna upp frågan om hur en prisnivåhöjning som resul-
tat av en framtida gentrifieringsprocess skulle kunna missgynna redan existerande 
verksamheter.

”När området exploateras finns risk att de hyror som idag är låga stiger 
så att det blir svårt för vissa verksamheter att finnas kvar. Samtidigt 
skulle detta riskera att innebära att mycket av områdets ”själ” försvin-
ner. Strategier för hur och var sådana verksamheter kan finnas kvar i ett 
långsiktigt perspektiv bör tas fram.” (Malmö stad 2008:66)

Mindre verksamhetslokaler som gynnar småföretagande är en viktig del i texten. 
Dessa finns idag inom området och ska bevaras och ges chans att utvecklas. 

”Flera forskare inom ekonomi talar idag om en samhällsutveckling 
där småföretagare och deras kreativitet och flexibilitet blir allt mer 
betydelsefull. Det är vår tids utmaning att utveckla, ta tillvara och 
uppmuntra människors kreativitet, men det råder idag brist på lokaler 
och stadsmiljö till varierad hyresnivå. Här kan Norra Sorgenfri spela 
en viktig roll. Området skulle kunna bli en unik stadsdel i Malmö gen-
om att erbjuda möjligheter för fortsatt småföretagande i olika former. 
Hyreskostnaden kan hållas nere till exempel genom att råa lokaler 
tillhandahålls där hyresgästen själv svarar för inredning etc.” (Malmö 
stad 2008:19)

Ett fokus på småskalighet ska skapa verksamheter med lokal anknytning. Dessa 
ges värde och föreskrivs inte få ersättas med bostäder. Förslag på hur området kan 
gynna småföretagande ges och vikten av att tillhandahålla dessa små verksamhet-
slokaler ligger i fokus.

”Fokus ska vara på att tillhandahålla lokaler av mindre storlek för att 
uppmuntra till småföretagande och verksamheter av stor bredd och 
med lokal anknytning. Lokaler får ej omvandlas till bostäder.” (Malmö 
stad 2008:16)
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Småskalighet är ledordet och småskalighet ger i förlängningen variation och mång-
fald. 

”Kärnvärden vid områdets utveckling är mångfald, småskalighet och 
variation. En omvandling till små fastigheter inom varje nytt kvarter är 
centralt för att förverkliga dessa kärnvärden. Detsamma gäller ett rikt 
offentligt liv med butiker, caféer och olika verksamheter i fastigheternas 
bottenvåningar.” (Malmö stad 2008:4)

Malmö stad har utarbetat en rad strategier för att få igenom sin vision för området 
i framtida planer. Detta tema signalerar en styrande planering som förespråkar kul-
turella- och andra (små) verksamheter. 

”För att uppnå visionen för Norra Sorgenfri är det viktigt att plan-
programmets höga ambitioner finns med i detaljplanering och genom-
förande av VARJE exploateringsprojekt inom området!” (Malmö stad 
2008:62)

”Exploateringstalen har tagits fram utifrån förutsättningen att sådana 
kvaliteter och kärnvärden som anses viktiga för hela områdets utveck-
ling, såsom små fastigheter, offentliga bottenvåningar och viss andel 
hyresrätt, ska genomföras. Därför har de ekonomiska konsekvenserna 
av detta vad gäller byggrättsvärden, merkostnader etc. beaktats vid 
beräkningen av exploateringstalen. Ett villkor för den höga exploat-
eringsgraden är således att kärnvärdena genomförs.” (Malmö stad 
2008:40)

Det tredje temat handlar om uttalanden och visioner i planprogrammet som inte 
följs upp av praktiska förslag eller analyseras vidare. Dessa skulle kunna beskrivas 
som floskler eller tomma ord. Inom temat finns exempel på hur det offentliga rum-
met ska vara tillgängligt:

”Det offentliga rummet ska vara inbjudande och tydligt signalera att 
det är allmän platsmark, och det ska naturligtvis vara tillgänglighet-
sanpassat.” (Malmö stad 2008:35)

”Norra Sorgenfri ska vara ett område som är tillgängligt för alla. Det 
ska vara möjligt att röra sig längs huvudstråken och på mindre gator 
genom kvarteren. För att säkerställa områdets tillgängliga karaktär bör 
de flesta gator ligga på allmänplatsmark.” (Malmö stad 2008:26)
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Vidare finns en brist på tankar som rör Norra Sorgenfri i en bredare kontext. Fram-
förallt som stadsdel i Malmö. Det förekommer visserligen på vissa ställen i texten 
och beskrivs framförallt i kartmaterialet under kopplingar och stråk (Malmö stad 
2008:69).

”Planeringen för Malmö handlar framöver i stor utsträckning om att 
förtäta staden, om att överbrygga barriärer och länka samman stadens 
delområden.” (Malmö stad 2008:68)

”Möjligheten att i direkt anslutning till planområdet knyta samman ett 
grönt stråk mellan innerstaden och Bulltofta rekreationsområde blir en 
avgörande faktor i omvandlingen av Norra Sorgenfri från barriär till 
länk.” (Malmö stad 2008:34)

Det offentliga livet ges ett mindre utrymme i planprogrammet:

”Möjligheten till och ytor för fritidsverksamheter är viktigt för många 
malmöbor, och kan bidra till ett rikt offentligt liv i området Norra 
Sorgenfri. En fritidsanläggning föreslås till kv Ugnen eller Tangenten…” 
(Malmö stad 2008:23)

Det fjärde temat sammanfattar planprogrammets tankar om vilken typ av stad 
Norra Sorgenfri ska bli. Detta tema går under namnet imtim innerstad. Planpro-
grammet föreskriver intimitet, små kvarter där grannar ser varandra. 

”Människor som bor i promenadvänliga områden känner sina grannar 
bättre, litar mer på människor i området och engagerar sig mer politiskt 
och socialt.” (Malmö stad 2008:32)

Kvartersstaden, eller en innerstad med sluten kvartersstruktur föreslås:

”Området präglas av omslutna gator genom att husfasaderna placeras 
ända ut mot och längs alla gator i området. Privata gårdar är placerade 
på insidan av kvarteren och får ej överbyggas. Entréer för varje fas-
tighet både från gata och gård ger en känsla av trygghet i området samt 
liv åt gaturummen.” (Malmö stad 2008:38)
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Illustration 5: Norra Sorgenfri Planprogram (Malmö stadsbyggnadskontor 2008:25). Kartan 
redogör för det framtida områdets kvarters- och gatustruktur och använding.

Den småskaliga kvarterstrukturen ska skapa en bredd av aktörer som engagerar 
sig i omvandlingen. Det föreslås ett horisontellt intryck snarare än ett vertikalt och 
besökare och boende ska uppmuntras att dröja kvar på gatorna genom att husen 
erbjuder sittmöjligheter i fasader. 

”Planprogrammet förutsätter en maximal fastighets- och byggnads-
bredd mot gata/plats på 18 m för bostadsrättsfastigheter och 25 m för 
fastigheter som upplåts med hyresrätt. Fastigheternas storlek fastställs 
när detaljplaner och fastighetsplaner tas fram.” (Malmö stad 2008:37)

”Husen i Norra Sorgenfri ska genom utformningen av fasaderna ge 
sittmöjlighet åt allmänheten.” (Malmö stad 2008:38)
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4.4.2 Sammanfattning

Det finns tendenser i texten som tyder på att området ska attrahera en viss mål-
grupp. Planförfattarna önskar ”locka” olika malmöbor att dels, bo i och dels besö-
ka, området. Tendenserna till detta finns i valet av ord som ofta är av reklammässig 
karaktär. Texten innehåller ordval som tyder på att Norra Sorgenfris karaktär ska 
bli den av en trendig stadsdel, en ”livsstilsstadsdel”.  I alla fall gällande boendet i 
området. 

Ordet ”livsstilsstadsdel” kan förklaras genom det frekventa användandet av ord 
som ”målgruppstänkande”, ”attrahera”, ”locka” och ”livsstilsboende”. Gentrifiering, 
såsom Lees (2008) beskriver fenomenet, kan förklara hur politiker och planerare 
- medvetet eller omedvetet, använder processen som ett verktyg för att snabbt vi-
talisera en stadsdel.

Livsstilen blir här ett sätt att skapa en kulturellt attraktiv och spännande stadsdel. 
Ord som ”loft living” dyker upp i texten och denna boendeform lämpar sig väl för 
området, menar planförfattarna (Malmö stad 2008:18). Loft living kan översättas 
till ett boende i en rå industrilokal där verksamheter och bostad är anpassnings-
bara och kan kombineras i en och samma hus. Loft living bär också på en annan 
berättelse. Ordet berättar om gentrifiering och om konst som vara i stadens omvan-
dlingsarbete (Zukin & Braslow 2011). Sharon Zukin skriver om loft living i boken 
med samma namn. I Zukins hemstad New York blev dessa industrilokaler, ”lofts”, 
en symbol för hur kulturproducenter, konstnärer, sakta byttes ut mot kulturkonsu-
menter. Under 70-talet, i SoHo i New York hade många konstnärer och gallerister 
kombinerade arbets- och bostadslokaler i nergångna industribyggnader. Dessa var 
rymliga och lämpade sig väl för konstnärlig verksamhet. Dessa egenskaper visade 
sig gångbara för att vitalisera stadsdelar och många beslutsfattare har runt om i 
världen ansträngt sig för att skapa en sådan utveckling på konstgjord väg (Zukin & 
Braslow 2011). 

” … its success encouraged local governments to seek the expansion of 
low-key, small-scale spaces for creative production, often in live-work 
locations.” (Zukin & Braslow 2011:132)

Ofta blev utgången att dessa kreativa bostads-/verksamhetsområden lockade till 
sig investerare och köpstarka hyresgäster som tvingade bort konstnärer och urbe-
folkningen från området. Zukin menar att denna ”konstnärs-gentrifiering” har en 
tydlig dramaturgi som upprepats i många europeiska städer. Det börjar med att 
plats bereds åt konstverksamheter och sedan ersätts dessa kreativa verksamheter 
av exklusiv konsumtion. Zukin & Braslow (2011) beskriver det som en varnande 
berättelse för hur det som först ser ut som urban kreativitet snabbt blir någonting 
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annat. Detta är någonting att fundera över för Malmö stad. Ska den folkliga stads-
delen Norra Sorgenfri byggas såhär?  

Det föreskrivs i planprogrammet att olika boendeformer, upplåtelseform och bost-
adsstorlekar som tilltalar olika målgrupper. Trots detta är exemplen i texten oftare 
”Loft living ”och ”råa industrilokaler” än social housing. Detta kanske kan säga 
någonting om vilken samhällsgrupp som avses som hyresgäster. Det är en kapi-
talstark grupp som prioriteras i planprogramet, i alla fall med avseende på det fokus 
de individuellt anpassade bostäderna ges. Avsikten i texten verkar dock vara att alla 
ska få tillträde till platsen som besökare. Det föreskrivs dock billigare bostäder och 
det är möjligt att de mer ”unika” bostadsexemplen tar större plats i ett planprogram 
än vad de faktisk kommer att göra i praktiken.

Genom att skapa en blandning av funktioner, platser och aktörer skapas möjligheter 
för möten. Det här perspektivet tyder på att det planeras för en innerstad där män-
niskor från olika socioekonomiska grupper ska mötas, inte bo tillsammans. 

Samtidigt som texten signalerar att området ska locka kapitalstarka grupper som 
boende så finns en annan tendens gällande området framtida verksamheter. Här 
ligger fokus snarare på småföretag och småskalig, lokal verksamhet än på större 
företag och produktionsanläggningar. Det finns en generell tilltro till att kultur och 
verksamheter som redan finns inom området ska leva kvar och berika platsen.  

I programmet tar planförfattarna upp frågan om hur en prishöjning i området 
skulle påverka små verksamheter negativt. Det krävs åtgärder för att en gentrifi-
eringsprocess inte ska stöta bort dessa. Mindre verksamhetslokaler som gynnar 
småföretagande ges utrymme i texten. Och nya småskaliga lokala verksamheter 
ska ges plats i Norra Sorgenfri. Småskalig verksamhet har ett värde och föreskrivs 
inte få ersättas med bostäder. Förslag på hur området kan gynna småföretagande 
ges och vikten av att tillhandahålla dessa små verksamhetslokaler ligger i fokus. 
Visionen om småskalighet ska åstadkommas genom stark kommunal planering. 

I texten finns tecken på tomma ord. Det offentliga rummet beskrivs i planprogram-
met som platser som ska vara tillgängliga för allmänheten. Det offentliga rummet 
ges ett litet utrymme i planprogrammet. Detta kan ha att göra med att ett särskilt 
gestaltningsprogram för allmän platsmark togs fram i samband med det övergri-
pande programmet. 
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4.5 Detaljplan för kvarteret Spårvägen
Detaljplanen för kvarteret spårvägen vann laga kraft i stadbyggnadsnämnden 26/11 
2013 och planprogram och vision ligger till grund för detaljplanen. Den innefat-
tar planhandlingarna: plankarta, planbeskrivning, illustrationsplan och ett gransk-
ningsutlåtande. Detaljplanen analyseras inte innehållsmässigt utan sammanfattas 
bara i detta avsnitt. I diskussionen följer en jämförelse mellan visionsdokumentet, 
planprogrammet och detaljplanen för att kunna besvara frågeställningen. 

4.5.1 Planförslaget

Planförslaget syftar till att ”möjliggöra ny kvartersstad för en blandning av bostäder, 
skola, förskola, idrott, kulturinkubator, kontor och centrumfunktioner.” Planen 
möjliggör för 715 bostäder, varav 250 av dessa avses bli bostadsrätter och 380 
hyresrätter. Exploateringen regleras genom våningshöjder mellan 1-6 våningar och 
en största storlek för fastigheter. Ett tjugotal radhus i form av äganderätter eller 
bostadsrätter tillåts också. Övriga bostäder är ca 15 LSS-bostäder. Många av bost-
adshusen föreskriver centrumändamål i bottenplan. Detta regleras genom olika 
planbestämmelser med centrumfunktion som möjligt funktionsalternativ till krav 
på att lokaler för minst 2 lokaler/fastighet ska finnas. Vissa fastigheter ska även 
innehålla skol- och förskoleverksamhet. Upplåtelseformerna kan inte regleras i en 
detaljplan utan regleras i det markanvisningsavtal som Malmö stad och framtida 
byggherrar kommer att teckna (Malmö stad 2013:2). 

Gatustrukturen i området föreslås genom planbeskrivningen vara ett finmaskigt 
nät av allmänna gator och den regleras i plankartan. Planförslaget föreskriver tre 
nya offentliga torg och två parker. Kvarterstrukturen kännetecknas av knäckta ga-
tor som ger utrymme för platsbildningar och grönska och är delvis ett resultat av 
en studie över områdets mikroklimat. Detta kan uppmuntra att människor stannar 
lite längre på gatorna som erbjuder skugga/sol och intima rumsbildningar (Malmö 
stad 2013:10). 

Planprogrammet anger riktlinjer för arkitektur och husens bottenvåningar. Det 
föreskrivs att arkitekturen ska kännetecknas av stor variationsrikedom och att om-
rådet ska vara ”förankrat i sin historia, men samtidigt ge utrymme för arkitektonis-
ka uttryck”. Fasaderna ska vara smala och alla fastigheter bör ha väl utformade de-
taljer. Fasadmaterial regleras genom planbestämmelse. Bottenvåningar ska enligt 
planbeskrivningen vara omtänksamt utformade och alltid erbjuda verksamhetslo-
kaler i stråk, gathörn och vid platsbildningar. Bottenvåningarna ska vara inriktade 
på att tillhandahålla små lokaler för lokala verksamheter och detaljplanen öppnar 
för en flexibel användning genom speciella krav på våningshöjder samt bjälklag 
som ansluter till gatunivå. Flertalet bestämmelser för utformning av husens botten-
våningar reglerar hur dessa ska se ut. Bottenvåningarna bör bidra till det offentliga 
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livet och alla fasader i området ska ”aktivera gatan” och verksamhetslokaler får ej 
omvandlas till bostäder (Malmö stad 2013:4-5) 

Planprogrammet delar in existerande bebyggelse i tre kategorier av bevarandevärde. 
Alla byggnader i området har någon bevarandevärd kvalitet och bussgaragets äldre 
del ska behållas och omvandlas till en ny mötesplats med torg och anslutande park-
er. Detta regleras genom bestämmelser om varsamhet för befintlig bebyggelse. 

Inne i ett avlagt bussgarage ska en typ av kulturinkubator anordnas. Kreativa nä-
ringar ska kunna ha sin verksamhet här. Det föreslås att lokaler kan användas för 
föreningsverksamhet och verksamheter av privat- och allmän karaktär. Det ska 
fungera som en arena där: ”gamla och unga, kvinnor och män som representan-
ter för olika kulturintressen och olika kulturer i det mångkulturella Malmö möts.” 
(Malmö stad 2013:17).
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5. Diskussion

I detta avsnitt diskuteras texterna i förhållande till forskningsöversikten. Förhop-
pningsvis ger det svar på hur inkludering, möten och mångfald behandlas i planar-
betet.  De dokument som har analyserats är visionsdokumentet, planprogrammet 
samt den första detaljplanen för kvarteret Spårvägen. Inledningsvis förs en diskus-
sion om hur de, för arbetet, centrala begreppen hanteras i dokumentet Vision Norra 
Sorgenfri. 

5.1.1 Segregation

I texten lyfts åsikten att boendesegregation är oundviklig. Vissa delar av texten ty-
der på att den rentav inte är ett problem. Hur förhåller sig forskningen till boen-
desegregation? Salonen (2012:61-62) menar att boendesegregationen inte är det 
största problemet i ett ojämlikt samhälle. Den fysiska segregationen har ökat under 
de senaste åren och inkomst är den främsta faktorn vid vårt boende. Den fysiska 
segregationen styrs, om vi ska tro Salonen, alltså av socioekonomiska faktorer. Men 
om vi bor på olika platser för att vi har olika mycket pengar så måste väl boendeseg-
regationen ses som ett problem. Eller i alla fall ett ”problem i problemet”? Genom 
att hantera boendet borde man kunna kringgå andra orättvisor i samhället. Kan 
Malmö stad komma till rätta med boendesegregationen så borde inkomstskillnad-
erna i staden få mindre nedbrytande effekter för samhället.  På så sätt tas ett grepp 
om bostadsutvecklingen.
 
Det råder delade meningar om huruvida boendesegregation enbart är negativ eller 
om den har några positiva sidor. Exempelvis (Lilja & Pemer 2010:30) lyfter fram 
att etniskt homogena grannskap kan ge ekonomiska och sociala fördelar för et-
niska minoriteter. Det borde dock vara möjligt att skapa stadsdelar som är mul-
tietniska och integrerade, där där människor från olika kulturer bor tillsammans, 
som samtidigt har dessa fördelar. Varför sträva efter det minsta? Det lutar åt att 
nackdelarna är fler än fördelarna. Citatet om segregation som en ofrånkomlighet 
ger den absolut första inblicken i projektet. Det är väsentligt att fråga sig ifall detta 
förhållningssätt är lämpligt i en segregerad stad som Malmö där exkludering är en 
del av vardagen för många. 

Norra Sorgenfri ska bli en ny funktionsblandad innerstad. Det finns tendenser i 
texten på att segregationen i staden inte behöver hanteras i projektet. Eftersom att 
området ska bli en tät innerstad behandlas risken för att området blir homogent 
inte tillräcklig. Möten kommer ändå att ske i innerstadsområdet, verkar vara den 
bärande tanken bakom det här resonemangen. Det som glöms bort med detta pers-

5.1 Granskning av visionsdokument
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pektiv är att det byggs bostäder för 5000 Malmöbor i Norra Sorgenfri. Därför borde 
det finnas större beredskap för att hantera frågan om social blandning. Det förelig-
ger stora risker att boendet i området blir homogent (Öresjö 1996; Lilja & Pemer 
2012). Räcker det med att konstatera att området blir en funktionsblandad inners-
tad utan att diskutera vem som kommer att kunna bo i området? Social blandning 
nämns inte alls i visionsdokumentet. Det hade varit lämpligt att diskutera hur en 
mångfald i boende kan åstadkommas.

5.1.2 En inkluderande stad

Gated communities, eller grindsamhällen, framställs i texten som någonting neg-
ativt.  I forskningsöversikten finns flera exempel på varför slutna samhällen är just 
negativa. Det verkar som att visionen föreskriver ett öppet samhälle, där rörelsefri-
het och tillgång till staden är viktiga element. Etnologen & arkitekten, Arnstberg 
& Bergström (2010:244) har genom att granska europeisk planering kunnat kon-
statera att grindsamhällen är ovanliga i de projekt de studerat. Kanske finns det en 
samsyn i Europeisk planering om att grindsamhällen motverkar ett demokratiskt 
samhälle. Grindsamhället kan kopplas till Sennetts (1990) teori om hur mötet med 
den andre ständigt motarbetas i stadsrummet. Vår ovilja att mötas tar i exemplet 
slutna kvarter/områden eller grindsamhällen en fysisk form och exkludering är ett 
begrepp som ofta berörs i diskursen om det offentliga rummet. Ofta handlar det 
om riskerna att vissa typer av offentliga platser ska inskränka rätten till närvaro för 
somliga av stadens invånare (Regionplanekontoret SLL 2010:34). Det finns med 
andra ord en demokratisk rättighet att fritt kunna röra sig i staden. En rättighet  
som inskränks av grindsamhällen. 

5.1.3 Det kommersiella rummets möjligheter

En fråga som väcks i läsandet av visionen är ifall möten kan ske i kommersiella rum. 
Enligt Bauman så sker möten inte i kommersiella rum. Många författare, bland an-
dra Ganetz (2005) och Zukin (1998), skriver å andra sidan om det kommersiella 
rummets dubbla egenskaper. Detta rum kan delvis inskränka vissa demokratiska 
rättigheter och samtidigt vara mer tillgängligt för en större allmänhet än ett offen-
tligt rum. Zukin (2010) beskriver detta som ”det offentliga rummets inneboende 
paradox” (se s. 14). Det finns alltså bevis för att kommersiella, eller privata rum, 
kan betraktas som offentliga rum och borde således kunna vara en plats där möten 
äger rum, i alla fall för en bredare allmänhet. 

Innehållsanalysen visade att de ”offentliga bottenvåningarna” gavs status som of-
fentliga rum. Är detta ett korrekt antagande? Tägil och Werne (2007:59) menar 
att många kommersiella rum bör betraktas som halvoffentliga rum därför att de 
inskränker invånarnas demokratiska möjligheter och rättigheter. I en galleria får 
vi exempelvis inte demonstrera och vår närvaro i det privata rummet bygger i stor 
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utsträckning på vår konsumtionskraft och sociala status. Dessa offentliga botten-
våningar kan inte ses som offentliga rum i meningen demokratiska rum. Ingen 
förväntar sig säkerligen att få demonstrera på en cykelverkstad men det finns 
en risk att exkludering sker i dessa bottenvåningar. Ett exkluderande rum är ett 
odemokratiskt rum. Många forskare menar att det finns utrymme för offentligt liv 
i flera kommersiella rum (Zukin 1998; Zukin 2010; Listerborn 2006; Ganetz 2005) 
och det är troligt att dessa bottenvåningar bidrar till det offentliga livet i området. 
De är tillgängliga för det största flertalet, möten kan ske och de bidrar till det offen-
tliga livet men de är inte ett demokratiskt rum och kan därför inte betraktas som 
sanna offentliga rum. Det är mer träffande att använda termen halvoffentliga rum 
för att beskriva de “offentliga bottenvåningarnas” kvaliteter. 

Att planprogramet fokuserar på handel och kommers som katalysator för möten är 
inte konstigt. Forskningen visar att en ny stadsplaneringsideologi tagit form. Den-
na beskriver Schönning Sörensen (2007:18) som en sammansmältning av stadsliv 
och marknadsideologi (se s. 21). Författaren menar dock att för att marknadssta-
den ska bli en verklig mötesplats så måste kommersen kompletteras med kyrkor, 
moskéer och kulturinrättningar (Nylund red. 2007:18). Det finns inga planerade 
församlingslokaler i området men kulturen ges en stor plats i planerna. Detta skulle 
kunna ses som en svaghet om man ska tro Sandercock (1998) som menar att plane-
raren måste inneha en multikulturell förståelse för att kunna hantera motsättningar 
i staden. Huruvida en församlingslokal hade behövts i området är en fråga som 
inte kan besvaras i detta arbetet. Heller inte om religiösa motsättningar är ett ett 
problem i staden. 

5.1.4 Innerstaden

I texten finns exempel på hur innerstaden ses som stadens främsta mötesplats, den 
plats där olikheter kan mötas. Innerstaden beskrivs som den främsta arenan för 
integration genom att vara brytpunkten mellan olika befolkningsgrupper. Löser 
innerstaden sådana problem och kan den sociala segregationen mildras genom att 
olika befolkningsgrupper möts i innerstaden? Tendensen i svenska städer är att 
innerstadsstadsdelar idag har en avsevärt högre andel höginkomsttagare än under 
1980-talet (Lilja & Pemer 2013:3-4). Detta visar på att boendesegregationen ökar 
mellan inner- och ytterområden i staden. Det är möjligt att möten i innerstaden 
möjliggör integration men boendeintegrationen lär inte ske i innerstaden. 

Möten som en viktig faktor för ökad integration är en idé som många urbanforskare 
framhåller (Sennett 1990; Nylund red. 2007; Wikström & Olsson 2010). Sennett 
menar att i mötet med olikheter sker en dialog om vem vi är och vad vi represen-
terar. Detta görs enligt Sennett i stadens gränszoner. Gränszonerna är de rum där 
olika samhällsgrupper och identiteter möts. Hela Sennetts idé bygger på motstån-
det i gränstrakterna mellan områden och samhällsgrupper och ska man tro honom 
så borde innerstaden, med sin blandning av funktioner och besökare, kunna ses 
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som en sådan gränszon. Forskningen pekar alltså mot att olikheter kan mötas i 
innerstaden och att denna del av staden kan vara en mötesplats för olika grupper. 
Men alla platser i innerstaden kan dock inte betraktas som verkliga mötesplatser. 
Även om vi ser varandra är det inte säkert att vi interagerar. För att avgöra om fak-
tiska möten kan uppstå i innerstaden kan Baumans teori om icke-rum användas:

1. Emiska platser: tunnelbaneuppgångar & monumentala platser
2. Fagiska platser: gallerior, köpcentrum & butiker
3. Icke-platser: vänthallar på flygplatser, hotell, motorvägar & kollektivtrafik
4. Tomrum: restytor, platser som är ointressanta, upplevs som farliga, vita 
fläckar på vår mentala stadskarta. (ref. i Wikström & Olsson 2010:94-96)

Många av de platser som Bauman (ref. i Wikström & Olsson 2010:94-96) menar 
försvårar för möten finns representerade i innerstaden. Tunnelbaneuppgångar, rum 
för konsumtion, kollektivtrafiken och stadens tomrum (icke-planerade ytor eller 
hål i vår mentala stadskarta), finns alla representerade på denna plats.  Stora delar 
av innerstaden utgörs av kollektivtrafiken och dess närliggande rum. Många platser 
är också avsedda för konsumtion, vilket är en viktig del av innerstaden. Dock bör 
det göras en distinktion mellan en köpgata (konsumtionsstråk) och en galleria som 
visserligen också kan ge plats för offentligt liv (Ganetz 2005; Listerborn 2005). Gen-
om att kategorisera platserna i innerstaden kan en bedömning göras med avseende 
på hur stor chans faktiska möten har att äga rum i innerstaden. Detta skulle kräva 
en studie i sig men tendensen är att det är svårt att betrakta hela innerstaden som 
en plats där verkliga möten äger rum. 

Innerstaden framhålls i texten som den mest jämlika platsen. Stämmer det? Wik-
ström och Olsson (2010:86) poängterar att det är i det offentliga rummet som 
demokratiska yttringar, offentlig kultur och möten uppstår. Det finns gott om of-
fentliga platser i innerstaden, kanske mer än i mer renodlade bostads eller verk-
samhetsområden, men offentliga rum finns i hela staden. Om innerstaden är den 
mest jämlika platsen kan diskuteras. Det finns utrymme för möten och ett blandat 
folkliv i innerstaden men det borde vara detsamma för alla stadens offentliga plats-
er. Innerstaden kan ha en samlande funktion. Ofta sker större demonstrationer och 
manifestationer i innerstaden och i det avseendet finns det en demokratisk aspekt 
av stadslivet. Det är dock svårt att säga om den är mer jämlik än andra platser.  
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5.1.5 Möten i staden

Kan möten planeras fram genom skapandet av torg och stråk? Det finns antagli-
gen principer och praktiska lösningar som är bättre än andra, som att exempelvis 
bygga tillgängliga rum snarare än slutna eller skapa svaga gränser istället för starka. 
Texten lyfter fram att stråk och platser bör utformas för möten men det ges lite 
utrymme för mötesplatser som inte är offentliga rum. Nylund (2007:378) menar att 
en bred offentlighet som innefattar många befolkningsgrupper (ett inkluderande 
stadsliv) är beroende av en mångfald av deloffentligheter. Med deloffentligheter 
menar Nylund förenings- och verksamhetsaktiviteter i nära anslutning till offentli-
ga platser (se s. 16). Planeringen får inte glömma att skapa utrymmen och lokaler 
för olika ”slutna” sällskap för att skapa en vital och bred offentlighet. Regionplane-
kontoret SLL (2010:43) lyfter fram att begreppet mötesplatser måste breddas till att 
innefatta platser i staden som bibliotek, skolor, ungdomshus och restauranger m.fl. 

5.1.6 Stråket som mötesplats

I texten finns exempel på antaganden om att verkliga möten uppstår i stråk. In-
dustrigatan-stråket beskrivs som en framtida mötesplats eller som ett vardagsrum 
där invånarna i området ska kunna stanna till och känna sig som hemma. Stråket 
ska ha en innerstadskvalité och bestå av offentliga platser och byggnader med 
verksamheter mot gatan. Kan stråket fungera som en mötesplats? Likt föregående 
diskussion om kategorier av icke-rum skulle stråket kunna anlyseras genom Bau-
mans teori.

Det kommersiella rummet beskrivs av Bauman som ett rum som upphäver skill-
naden mellan oss besökare och gör oss alla till en enhetlig grupp kunder. Detta 
stråk kanske inte får samma kvaliteter som exempelvis en galleria men det finns 
en chans att industrigatan-stråket blir en plats som kombinerar kvalitéerna av ett 
kommersiellt rum med ett rum som man förflyttar sig igenom relativt fort. Risken 
finns att stråket snarare blir ett transportrum än en plats att dröja sig kvar på. Det 
finns givetvis goda exempel på stråk med ett vitalt gatuliv - som exempelvis Ströget 
- som inte ska glömmas bort. Detta är dock bara spekulationer och chanserna för 
detta går inte att uppskatta innan stråk och område står klart. Det som kan sägas är 
att stråket tillskrivs väldigt stora möjligheter och bilden av stråket bör nyanseras.
  
Ett stråk kan dock fungera bra på andra sätt. Boverket (2010:111) menar att ett 
stråk som knyter samman stadens olika delar och ökar rörelser mellan olika stads-
delar kan inspirera människor att bryta barriärer, såväl mentala som fysiska. På så 
sätt kan stråket genom industrigatan knyta samman Malmö och inspirera till och 
möjliggöra möten mellan olika befolkningsgrupper. Stråket kanske inte främst bör 
ses som en mötesplats utan som en länk mellan stadens olika delar - en länk mellan 
mötesplatser. Sennett (1990:196) menar att stadsplaneraren ska skapa svaga gräns-
er mellan områden där olika befolkningsgrupper lever och att dessa svaga gränser 
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möjliggör för möten med den andre. Svaga gränser korsas lättare och kanske kan 
stråkplaneringen ses som ett exempel på hur dessa svaga gränser kan konstrueras. 

5.1.7 Planeringsperspektiv

I texten föreskrivs i vissa fall planering ”underifrån”, såsom spontan användning 
av avrivna platser, och i andra fall planering “uppifrån” genom en stark kommu-
nal kontroll. Kommunen uppmuntras att utöva sin makt för att säkra att visionen 
genomförs vid markanvisning och exploatering. Finns det några fördelar med 
spontana aktiviteter som initieras på gräsrotsnivå? Lämpar sig en stark myndighet-
sutövning i andra fall? 
 
Olsson (2008:219) beskriver självorganisering som: ”… aktiviteter och verksam-
heter som initierats och förverkligats underifrån … ”. Gräsrotsinitiativen hos Ols-
son är exempel på hur appropriering av bottenvåningar i Miljonprogramsbygg-
nader kan ge uttryck för en grupps identitet. En sådan självorganisering kan vara 
ett alternativ för grupper som inte kan ta plats i staden på ett konventionellt, eller 
lagligt, sätt. Planering som initieras underifrån borde, om man ska tro Olsson, gy-
nna underrepresenterade grupper. Appropriering, att göra anspråk på en plats, kan 
ge utrymme för vissa grupper att ta plats i staden på ett sätt som kan vara svårt att 
initiera uppifrån.
 
Visionen föreskriver folkliga attraktioner och aktiviteter snarare än exklusiva. 
Hellre ett turkiskt badhus än ett operahus är devisen för området. Gynnar detta 
perspektiv en utveckling som inte exkluderar utan inkluderar? Blir området till-
gängligt för fler människor med ett perspektiv som detta? Lina Olsson (2008) ta-
lar om hur kreativa aktiviteter inte förekommer enbart hos den kreativa klassen. 
Detta kan styrka varför det är klokt att satsa på folkliga aktiviteter i området. Det 
skulle kunna vara en bra metod för att garantera att många malmöbor känner sig 
hemmahörande i området. Sandercocks (1998:14) postmoderna planeringsteori 
kritiserar modernismens kunskapssyn och ”uppifrån perspektiv”. Enligt henne är 
underifrån-perspektivet, de ohördas röst, det vi planerare borde lyssna till. Det är 
genom att skaffa sig förståelse för den mängd olika verkligheter som finns i staden 
som vi kan planera för mångfald (1998:14-20). Detta ger ytterligare stöd för en 
planering som uppmuntrar “underifrån”-perspektiv och aktiviteter som tilltalar en 
bred publik.

Det är möjligt att ett system som Social housing skulle kunna skapa goda 
förutsättningar för ett socialt blandat boende i Norra Sorgenfri. Ett sådant initiativ 
skulle behöva initieras uppifrån. För att möjliggöra för ett inkluderande stadsliv 
kanske ett under- och ovanifrån-perspektiv måste blandas? 
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5.1.8 Platsens historia

Det finns ett stort fokus på bevarande i stadsomvandlingsprojektet. Är det viktigt 
att områdets verksamheter kan stanna kvar? Är det viktigt att lokal kultur tas till-
vara? Är platsens historia viktig vid en stadsomvandling? För en planerare idag är 
det sannolika svaret, ja. Funktionalistisk planering har inte haft detta perspektiv 
och en av de författare som kritiserar historielös planering är Sandercock. Minnets 
stad, The city of memory, är en av författarens principer (Sandercock 1998:207). 
Den går ut på att planering och arkitektur ska söka bevara minnen i staden. Sociala 
och politiska händelser ska få plats som minnen i staden istället för att utraderas 
och ersättas av nya (Sandercock 1998:210). 

Sennett (1990) talar för att samma perspektiv ska antas när staden förändras och 
byggs om. Förändringen i sig är inget problem, menar Sennett men förändringar 
ska ske genom att nya tillskott till staden staplas på varandra istället för att de rader-
ar ut varandra. Arnstberg & Bergström (2010:244) är av samma uppfattning. Vid 
nybygge krävs en hantering av arvet från platsen där det som upplevs som äkta i en 
stad bör bevaras.  Med detta perspektiv är återbrukandet av byggnader som redan 
står på platsen viktigt. Arnstberg & Bergström (2010:244) ger exempel på typer av 
viktiga symboler som bör bevaras för att platsen inte ska dräneras på sin själ. Detta 
är någonting som planerarna tagit fasta på i Norra Sorgenfri. Många av de hus som 
har ett kulturhistoriskt värde eller som bara utgör en del av platsens identitet ska 
bevaras. De små verksamheterna, kulturen, de symbolladdade byggnaderna och de 
spontana appropriationerna. Allt detta berättar en historia om platsen och ska få 
plats i det nya Norra Sorgenfri. Norra Sorgenfri har möjlighet att växa in i sin nya 
kostym utan att förlora sin identitet.

5.1.9 Kulturens roll

Det finns tendenser att kulturen i området betraktas som en konkurrensfördel. Är 
detta ett sätt att skapa positiva associationer till området och saluföra omvandlin-
gen som “hipp”? Vad innebär det att se på kultur som en konkurrensfördel? Vad 
finns det för nackdelar med ett sådant perspektiv? Loretta Lees (2008) menar att 
nya stadsdelar ofta byggs för rika och välbeställda där gentrifieringen har blivit 
ett verktyg för beslutsfattare att påskynda en omvandlingsprocess. Det handlar om 
ekonomisk vinst snarare än om ett sätt att få beslutsfattare att möjliggöra för möten 
mellan stadens olika samhällsgrupper (Lees 2008:2463). Kulturen som konkurrens-
fördel bör också kopplas till Zukins teori om autenticitet. Det autentiska, är enligt 
henne, ett maktmedel och i Norra Sorgenfri är kulturen det autentiska. Samtidigt 
är kulturen ett uttryck för platsen identitet, en folklig aktivitet och en företeelse 
som skapar gemenskap i området. Att glömma kulturen i projektet vore kanske 
ännu värre. Det verkar som att kulturens roll i stadsdelen är dubbel och dess roll i 
projektet inte är helt oproblematisk.
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5.2.1 Funktionsblandning

Tesen att, funktionsblandning möjliggör för möten, drivs i planprogrammet. Un-
derlättar funktionsblandning för möten? Enligt Arnstberg & Bergström (2010: 
241) finns det ett samband mellan hur ”levande” ett område är och vilken funk-
tionssammansättning området uppvisar. Funktionsblandning skapar en levande 
stadsmiljö och bidrar till den sociala blandingen och mångfalden i staden medan 
funktionsseparering skapar mindre aktiva områden. Bristen på möten som kan 
uppstå kring handel, service eller arbete verkar vara ett problem som funktionsse-
pareringen förstärker (Arnstberg & Bergström; Tägil & Werne 2007). Det ultimata 
är en funktionsblandning på husnivå där både boende och arbetande ser varandra 
och lever sida vid sida (Arnstberg & Bergström 2010). Det verkar föreligga en kop-
pling mellan möten och funktionsblandning trots att möten och ett offentligt liv 
finns i alla typer av områden, även de som byggts med funktionsseparering som 
huvudprincip (red. Nylund 2007).  

5.2 Granskning av planprogram

5.2.2 Social blandning

Innehållsanalysen visade att Norra Sorgenfri saluförs som en stadsdel med, stort 
utbud av nya boendeformer, och stora möjligheter för de boende att hitta en bostad 
som passar deras livsstil. Ordet livsstilsstadsdel valdes för att beskriva detta per-
spektiv. I planprogrammet förordas ett målgruppstänkande. Hur kan detta mål-
gruppstänkande tolkas? 

Arnstberg & Bergström (2010:51) ställer upp en rad livsstilskategorier som fören-
klat beskriver hur sammansättningen i olika delar av staden ser ut (se s. 17). De 
kategorier som staden verkar vilja locka till området är innerstadsbefolkningen 
(singelboende) och den urbana barnfamiljen (barnfamiljer som vill bo centralt) En 
sådan här indelning visar på segregation och inte social blandning (Arnstberg & 
Bergström 2010:55) och det finns skäl att fundera över hur inkluderande ett livss-
tilsperspektiv verkligen är.

Det finns generellt ett lågt fokus på taktiker för att skapa social blandning i Norra 
Sorgenfri. Som nämnt i sammanfattningen i avsnitt 4.3 så nämns en blandning av 
bostäder av olika storlek och pris men detta ges betydligt mindre utrymme än de 
mer spektakulära boendeformerna. Lilja & Pemer (2013) menar att bostadsbyggan-
det måste diversifieras i grannskap med låginkomsttagare och öppna för överkom-
liga bostäder där höginkomsttagare bor. Denna taktik är en möjlig väg att gå för att 
skapa integration. Det ges inga tydliga besked för hur området ska diversifieras i 
planprogrammet mer än blandande upplåtelseformer. Kanske hade social housing 
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som princip varit intressant att försöka föra in i projektet och på den vägen väcka 
frågan om social blandning. Törnquist menar att det runt om i Europa finns exem-
pel på kvalitativa och småskaliga icke-kommersiella alternativ till konkurrensen 
på den kommersiella bostadsmarknaden och att våra svenska regler kan vara ett 
hinder för att bygga social housing. Men en stad som menar allvar med att bygga en 
mångfaldig stadsdel hade kunnat föra en diskussion om detta i planprogrammet. 
Ett exempel på en alternativ förvaltningsform som möjliggör för gräsrotsinitiativ 
kommer från Arnstberg & Bergström (2010: 109). Författarna beskriver ett kvarter 
som förvaltas och ägs av ett bostadskooperativ. Här har en samling olika invånare 
i London skaffat sig ett område i den stadsdel där många av dem troligen inte hade 
haft råd att bo om de inte tagit saken i egna händer. Detta är ett perspektiv på hur 
bostadsbrist kan motarbetas “underifrån”. 
 
Trots lägre fokus på ämnet finns det ställningstaganden kring hur social blandning 
ska åstadkommas. Förslaget är genom blandade upplåtelseformer. Planprogram-
met föreslår att 20 % av ytan i en fastighet ska vara avsedd för hyresrätter. Detta 
ställningstagande regleras i Malmö stads Markanvisningspolicy (2007:14). Där står 
det att kommunen ska sträva efter att erbjuda en blandning av upplåtelseformer 
inom varje område. Och att komplettering ska ske med den upplåtelseform som är 
minst representerad. I närliggande områden är hyresrätter den vanligaste upplå-
telseformen (Malmö stad 2008:72) vilket förklarar ansatsen att endast bygga 20 % 
hyresrätter i Norra Sorgenfri. Detta bör dock ses i ljuset av vilka socioekonomiska 
grupper som har råd att bo i nyproducerade hus (Öresjö 1996:35).

5.2.3 Gentrifiering 

Är småskalig, lokal verksamhet viktig för områdets framtid? Textens innehåll tyder 
på detta och det finns exempel som visar att staden vill bevara existerande verksam-
het. I någon mån kan gentrifieringen av området redan ses som inledd. Satsningen 
på projektet kan ses som ett tidigt steg i denna stadsomvandlingsprocess. Planpro-
grammet vill bevara småskalig verksamhet och menar att denna är bra för området. 
Detta kan tolkas som att staden redan gått till handling för att motverka att loka-
la företag måste lämna platsen. Gentrifieringen skulle kunna innebära att de små 
verksamheterna tvingas bort från området. Den generella prisnivån tenderar att 
stiga då ett område gentrifieras. När områdesomvandlingen tar fart kan priserna 
i området stegra och i förlängningen innebära att det blir svårt för små företag att 
betala sin lokalhyra. 

Zukin ger exempel på hur lokala, småskaliga verksamheter kan vara viktiga för 
olika samhällsgruppers chans att ta plats i staden. Hos Zukin (2010) finns exempel 
från stadsodlingar och lokala matmarknader som konkurrerar med mark som sto-
ra företag också gör anspråk på (se s. 14). Verksamheten kan vara ett sätt att repre-
sentera sin identitet i ett stadslandskap som blir svårare, och dyrare att konkurrera 
i, menar Zukin. I någon mån kan staden genom att ge akt på det lokala slå ett slag 
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för det demokratiska. Det är troligt att de existerande verksamheterna i Norra Sor-
genfri kan ha samma viktiga funktion för olika grupperingar i Malmö och att deras 
rättigheter. De platser som tas i anspråk av olika småskaliga verksamheter kan en-
ligt Zukin vara stadens verkligt demokratiska rum. Därför borde stödet till lokala 
initiativ, eller redan existerande verksamheter, vara viktigt för områdets framtid 
som en demokratisk plats i staden.  

Även Sennetts (1990:202) princip Overlay skulle kunna appliceras på teorin om 
att tillåta den verksamhet som finns att vidare existera. Överläggningar av gammal 
kultur, ny kultur och olika grupper och samhällsklasser skapar en stad som möjlig-
gör att vi ser varandra i stadsrummet. Perspektivet att små och lokala verksamheter 
är viktiga för områdets framtid som mångfaldig stadsdel stödjs av i forskningen.

Planförfattarna menar att en prishöjning kommer att påverka existerande verk-
samheter negativt? Vad kan göras för att motverka detta? Hur motverkas en gen-
trifieringsprocess? Det kan vara svårt att motarbeta gentrifieringen och det kan 
diskuteras om det är önskvärt i alla lägen. Zukin ger dock råd för hur en stad kan 
undvika att underblåsa gentrifieringsprocessen. Istället för att underkasta sig gen-
trifieringen och blint använda sig av retoriken kring autenticitet (industrial chic, loft 
living, kultur som vara, kultur som symbol för staden, kreativitet som vara) borde 
staden istället använda en retorik som sätter stadens människor i fokus. Autentic-
iteten används, enligt Zukin, nästan alltid som ett ” … kulturellt maktredskap när 
en grupp, med hjälp av politikers makt och mediernas och konsumtionskulturens 
övertalningsförmåga, vill ta en plats ifrån en annan utan direkt konfrontation.” 
(Zukin 2010:305). Istället borde staden använda den makt som autentiska plats-
er har för att skapa demokratiska alternativ. Hon föreslår en sorts offentlig-privat 
förvaltningsform som ger människor, byggnader och verksamheter en chans att få 
rötter i staden. Förstår man Zukin så kan retoriken kring stadsdelens autenticitet 
(det ruffiga områdets charm och spänning) som används för att saluföra Norra 
Sorgenfri, som ett sätt att höja statusen på området, också användas för att bevara 
det som redan finns. Och kanske är det precis det som planförfattarna gör när det 
lyfter fram kultur och lokal verksamhet som en viktiga krafter i området.

Lina Olsson (2008) menar att kreativa aktiviteter inte förekommer enbart hos den 
kreativa klassen. Detta kan kopplas till Zukins syn på gentrifiering och autenticitet 
och visar att det finns alternativ till en ”klassisk gentrifieringsprocess”. Istället för 
att se de glittrande verksamheterna som stadens verkliga guld kan sanden, beton-
gen och neonet få representera det nya Norra Sorgenfri. Planprogrammet använder 
verksamhetslokalerna som ett sätt att bibehålla platsens identitet. Det föreskrivs ett 
förbud mot att ersätta verksamhetslokaler med bostäder och ställs krav på hur stor 
andel lokaler för företag som måste finnas i de nya husen. Detta borde underlätta 
för dagens verksamheter samt säkra att stadsdelen får ett aktivt gatuliv även i fram-
tiden.
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5.3 Granskning av detaljplan
Den första detaljplanen för området ska ”möjliggöra ny kvartersstad för en bland-
ning av bostäder, skola, förskola, idrott, kulturinkubator, kontor och centrumfunk-
tioner.” (se bilaga 2 för illustrationsplan över området).  Till detta följer tre offentli-
ga torg och två parker. Det är svårt att dra slutsatser om ifall blandingen är god men 
stadsdelen blir funktionsblandad, vilket troligen är rätt väg att gå. Området får en 
mix av offentliga platser, utrymme för privata verksamheter, samlingslokaler, han-
del, kunskapsindustri och bostäder. Blandningen av funktioner och arbetet med att 
stödja verksamheter drivs vidare i detaljplanen genom krav på verksamhetslokaler 
i varje fastighet. Detaljplan ställer krav på att minst en lokal per fastighet ska fin-
nas. I vissa fall är kraven på antalet verksamhetslokaler högre. Framförallt för fas-
tigheter som har fasad mot stråk, vid platsbildning och vid gathörn. Hur kommer 
det sig att dessa platser anses vara i större behov av verksamhetslokaler? Bestäm-
melsen skulle kunna ses som en god idé om man frågar Sennett. De ovan nämnda 
platserna är rum som kan klassas som gränszoner (se s. 15). För att utveckla en stad 
där olikheter möts måste en dialog om vem vi är och vad vi representerar föras. Ett 
gathörn är kvarterets utkant och ansluter till nästa kvarter. Ett stråk har en funk-
tion som attraherar en större mängd olika människor och en platsbildning är ett 
offentligt rum där människor möts i större utsträckning än exempelvis en sidogata 
med bara bostäder.   

Detaljplanen ger möjlighet till 715 bostäder. Omkring 380 av dessa avses bli hyreslä-
genheter och ca 250 ska bli bostadsrätter. Det kan konstateras att en överaskande 
hög andel hyresrätter planeras i Norra Sorgenfris första kvarter. Hur förhåller sig 
denna siffra mot planprogrammets förslag på 20 % hyresrätter? Det betyder att 
mer än hälften av lägenheterna i det nya kvarteret blir hyreslägenheter. Upplåtelse-
former kan inte regleras i detaljplaner utan är kopplat till det markanvisningsavtal 
som Malmö Stad ska teckna med berörda byggherrar. Hur stora chanserna är att 
staden kan driva igenom ett sådant förslag kan man bara spekulera i. Då marken 
ägs av staden kan chanserna vara högre än om marken varit privat. Kanske är detta 
en förklaring till den höga andelen hyresrätter i kvarteret Spårvägen. Staden vill 
kanske satsa på hyresrätter när de har en chans att påverka upplåtelseformerna på 
grund av sitt markinhav. Kanske kommer detta leda till lägre andel hyreslägenheter 
i de andra kvarteren?

Regionplanekontoret skriver om värdet i att identifiera alla typer av mötesplatser 
en stad har att erbjuda (2010:43). Deras samling av mötesplatser och gemensamma 
stadsmiljöer, som är viktiga för en stads sammanhållning, ger en bred ingång till 
begreppet möten. Området har långt ifrån blivit ensidigt med avseende på funk-
tionssammansättning. Det finns offentliga rum i form av parker, torg och gator. 
Det finns skolor och verksamhetslokaler, kontor och bostäder och ett kulturhus/
inkubatorhall. Sammansättningen har inte det fokus på enbart offentliga platser 
som regionplanekontoret varnar för utan kan troligen möjliggöra för det som Ny-
lund (2007:376) menar är viktiga deloffentligheter för det offentliga livet. Gemens-
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amhetslokaler, föreningslokaler och församlingsrum skulle kunna få plats i det nya 
kvarteret. 

Området ska vara ”förankrat i sin historia, men samtidigt ge utrymme för arkitek-
toniska uttryck”. Variation och småskalighet är kärnvärden för projektet. Dessa 
värden ska åstadkommas genom att fastigheterna blir små och aktörerna som är 
inblandade blir många. Ska man tro Arnstberg & Bergström (2010:121) så är det-
ta rätt väg att gå. Genom att släppa fram små arkitektkontor kan den önskvärda 
variationen ha chans att få fäste.  Det är vad Malmö stad ger möjlighet för genom 
detaljplanen. 

Detaljplanen öppnar för en flexibel användning av bottenvåningar genom speciella 
krav på våningshöjder och bjälklag som ansluter till gatunivå. En lokal ska kunna 
ges en ny användning om tidsandan eller förutsättningarna i staden förändras. Det-
ta skapar flexibla hus som kan förändras och växa med staden. Sennett (1990) är en 
förespråkare av flexibilitet och användningar som genom lager-på-lager-principen 
kan förändras över tid. För att avgöra ifall området får kvalitéer som kan möjlig-
göra för möten kan Sennetts idéer om origin & beginning (se s. 26) också utnyttjas 
för att analysera planen. Sennett förordar stadsbyggnadslösningar som kan varieras 
i användning och som erbjuder invånarna möjligheten att själva upptäcka nya sätt 
att använda det offentliga rummet. Det torg som planeras framför inkubatorhallen 
har potential att kunna utnyttjas på ett sådant sätt. Det finns parker i nära anslut-
ning och platsen kan erbjuda olika typer av användning. Här finns möjligheter för 
kreativ och varierad användning (se bilaga 2 för illustrationsplan). 

Bevarandevärdet ges stort utrymme i planen. Forskningen tyder på att det är en 
bra väg att gå för att undvika att platsens identitet går förlorad. Här har Malmö 
varit hårda och kraven på att bevara historiskt viktiga byggnader och symboler är 
extensiva. 

Varför är en kulturinkubator infogad i planen? Är detta en god idé? Kan den fungera 
som en mötesplats för det mångkulturella Malmö såsom staden avser att den ska? 
Idén om denna mötesplats kan kopplas till Madanipour (2004:285), som menar att 
en bra offentlig plats tillåter olika uttryck. Detta skulle kunna tolkas som en sorts 
möjlighet till representation där många samhällsgrupper anser att de kan göra an-
språk på det offentliga rummet. Samma sak lyfts fram i (Nylund red. 2007:246) där 
möjligheten till små appropriationer ger utrymme för olika kulturella och socia-
la identiteter att manifestera sin närvaro i staden. Planen med denna verksamhet 
är att marken runt omkring ska infogas i utställningar och events. Denna lösning 
skulle kunna ha potential att tillåta uttryck från olika samhällsgrupper. Det verkar 
som att kulturinkubatorn kan vara ett bra steg i skapandet av ett Norra Sorgenfri 
där olika kulturer kan mötas och tillsammans skriva berättelsen om platsen.   
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6. Slutsats

I slutsatsen besvaras frågeställningen, en fråga i taget. I diskussionen (avsnitt 5) 
finns det utförliga svaret på den första frågeställningen. Följande avsnitt är en sam-
manfattning av arbetets resultat. 

• Hur hanteras frågor om inkludering, möten och mångfald i planarbetet?

Möten

Det finns en övervikt av tankar om att innerstaden är den bästa mötesplatsen. Vad 
som krävs för att ett verkligt möte ska kunna uppstå diskuteras inte. Inte heller hu-
ruvida möten kan ske på alla ställen i innerstaden. I projektet görs ingen skillnad 
på möten och mötesplatser. Att skapa mötesplatser för möten får en för låg status i 
planer och program. Likaså att skapa underlag för deloffentligheter. Det finns en 
risk att projektet höjer statusen på området men inte lyckas skapa ett område där 
många malmöbor kan känna sig hemma. Exempelvis Loretta Lees beskriver om-
vandlingsprocesser för att höja statusen på ett område som otroliga att leda till 
möten mellan olika befolkningsgrupper. Detta skulle enligt Lees innebära att Norra 
Sorgenfris status kommer att förbättras men inte nödvändigtvis innebära bättre 
mötesplatser eller fler möten. Däremot skapar staden underlag för möten genom 
att bevara verksamheter och den stora mängd verksamheter som planeras i områ-
det kan skapa underlag för detta. 

Mångfald

Planerna för Norra Sorgenfri lägger stor vikt vid att möjliggöra för små verksam-
heter. Småskaliga verksamheter verkar enligt forskningen vara ett bra sätt att mö-
jliggöra för olika befolkningsgrupper att göra avtryck i staden. Småskalighet och 
variation i verksamheter är målet och det finns stor chans att detta kan förverkli-
gas. Den första detaljplanen ställer höga krav på utbud av verksamhetslokaler och 
hindrar omvandling från verksamhetslokal till bostad. Detta har potential att ge 
underlag för mångfald i både verksamheter och människor som besöker området. 

Planer och program har ett svagt fokus när det kommer till att skapa ett socialt blan-
dat boende i området. Å andra sidan är det den kommunala markanvisningspol-
icyn som styr vilka upplåtelseformer och bostadstyper som bör finnas i området. 
Politiken håller i den bostadspolitiska taktpinnen och planprogramet och visionen 
är egentligen bara redskap för de sittande politikernas önskningar. Boendet har ett 
lägre värde i planarbetet och får mindre utrymme än t.ex. planering för verksam-
heter. Det fokus exklusiva bostadsformer och bostäder ges i planarbetet bör ge en 
fingervisning om vem som ska bo i det nya Norra Sorgenfri. Det första kvarteret 
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i området har stor potential att få en socialt blandad befolkning genom sitt bre-
da utbud av hyresrätter. Slutsatsen är att området verkar byggas för en mångfald i 
besökare och verksamheter men inte en mångfald av boende. 

Staden hanterar platsidentiteten på ett exemplariskt sätt. Allt som lyfts som vik-
tigt i forskningen har genomförts. Namn, historiskt viktigta byggnader, existerande 
verksamheter, tillfälliga appropriationer, kulturella verksamheter och annat som 
bevarar platsens identitet värnas i planarbetet. Området har en viktig uppgift i att 
knyta samman östra Malmö med centrum. Det finns ett fokus på omkringliggande 
områden och hur industrigatan-stråket kan koppla samman staden. Staden hanter-
ar sammankopplingen av det nya området med existerande områden väl.  

Inkludering

Perspektivet att offentliga bottenvåningar är offentliga rum är ett väl optimistiskt 
antagande. Denna tanke återkommer i planerna men huruvida Norra Sorgenfris 
stråk och platser verkligen blir inkluderande är svårt att avgöra. Det som kan sä-
gas med säkerhet är att kommersiella platser kan fungera exkluderande. Å andra 
sidan har planernas fokus på folkliga attraktioner och småskalig, lokal verksamhet 
potential att erbjuda restauranger, caféer och butiker för olika Malmöbor. Det finns 
möjligheter för området att hålla en folklig profil med kommers och gatuliv för hela 
Malmö. På så sätt kan området fungera inkluderande. Dokumenten som analyser-
ats avvisar slutna bostadskvarter och uppmuntrar till besökare att interagera med 
boende genom utformning i detaljplan. 

• Har visionen för omvandlingen av Norra Sorgenfri möjlighet att förverkligas?

Malmö stad har drivit omvandlingen av Norra Sorgenfri på ett målmedvetet och 
ambitiöst sätt. Planeringen består av en väl avvägd blandning av initiativ från både 
gräsrots- och myndighetsnivå. Föreberedelser för hur visionen ska kunna imple-
menteras i framtida detaljplanering och exploatering är stor. Och projektets högt 
satta ambitioner bör få verkan i framtida detaljplanering. Förhoppningsvis kan sta-
den också få igenom sina krav i framtida exploaterings- och markanvisningsavtal. 
Denna forskningsfråga har visat sig svår att besvara då framtiden innehåller för 
många tänkbara scenarier för att låta sig beskrivas. 
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• Rättar sig senare planer och program efter visionen?

Det finns en rak linje som löper mellan visionen och planprogrammet och detal-
jplanen för kvarteret Spårvägen rättar sig, även den, i hög grad efter föregående 
dokument. Exempel på detta kan ses i hur detaljplanen reglerar verksamhetsliv, 
tillgängligheten till det offentliga rummet, platsidentitet och mångfald.
 
Verksamheternas centrala roll i området regleras i detaljplanen för Spårvägen och 
verkar följa med in i den första detaljplanen. Centrum ska finnas i alla bottenvåning-
ar och det föreskrivs hur många verksamhetslokaler som ska finnas per fastighet. 
Platsens historia ges stort utrymme i framtida detaljplanering. Likaså mångfalden 
av verksamheter genom det breda utbudet av lokaler som kan förändras över tid.

Mångfald och möten spelar en viktig roll i visionen och tar fysisk form i planerin-
gen av området. Torg, parker och ett offentligt liv ges stort utrymme i den första de-
taljplanen. Kulturinkubatorn med tillhörande offentliga rum och den stora mäng-
den offentliga lokaler i denna kan ge utrymme för ett mångfaldigt kvarter. Den 
första detaljplanen möjliggör för ett socialt blandat boende. Det finns en risk för att 
framtida detaljplaner inte har samma chans att skapa ett socialt blandat boende då 
antalet bostäder för socioekonomiskt svaga grupper förväntas bli lågt.  

Industrigatan blir det centrala stråket i området och kommer kunna knyta samman 
centrum med östra Malmö. Det finns möjligheter för gatan att bli varierad, i verk-
samhetsutbud och rumsbildningar. Fasaderna ska placeras med olika avstånd från 
gatan som det förslås i planprogramet, vilket kan skapa intressanta rumsbildningar. 
Industrigatan-stråket har potential att bli levande under många av dygnets timmar 
pga. blandningen av verksamheter och bostäder. 
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- “skapa en blandning ... ge möjligheter för många malmöbor och besökare att mötas”

- “lockar människor från hela staden”

- “för att uppnå variationsrikedom är det viktigt att göra det intressant för människor med olika 
livsstil att bo här”

- “målgruppstänkande med mål att attrahera malmöbor av olika livsstil, ålder, kön och bakgrund”

- “bostäder och lokaler av olika storlek och prisklass”

- “locka ett brett spektra av aktörer, boende och besökare”

- “det finns därmed varken behov av att komplettera speciellt med vare sig det ena eller det andra. 
Däremot finns det brist på eget ägande”

Livsstilsstadsdel/Malmö bygger innerstad

Det fattiga Malmö bor inte här

1. Tema gentrifiering

- “...de hyror som idag är låga stiger så att det blir svårt för vissa verksamheter att finnas kvar. Samti-
digt skulle detta riskera att innebära att mycket av områdets ”själ” försvinner”

- “områdets historia är identitetsskapande och bör lyftas fram”

- “kreativa verksamheter i området skapar attraktionspunkter samt påverkar områdets image och 
attraktivitet som framtida verksamhets- och boendemiljö”

Kultur och historia ska bevaras

2. Tema kultur & småföretagande

8. Bilagor

8.1 Bilaga 1 - textanalys planprogram

Kategorierna, som är rubriker i orange, sammanfattar citaten från texten. Dessa är inde-
lade i samlande perspektiv som utgör teman för innehållsanalysen. 

- “små fastigheter ger möjlighet för en utveckling över tid”

- “möjlighet för många aktörer att delta”
- “för att skapa ett attraktivt variationsrikt område är det viktigt att tänka mer småskaligt”

- “tillhandahålla lokaler av mindre storlek“

- “erbjuda möjligheter för fortsatt småföretagande”

- “mångfald, småskalighet och variation”

Småföretagarna i fokus

Bilagor
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- “ ... grundvärdering för projektet: Det är de funktionella, innehållsmässiga, mänskliga 
och hållbara målen som skall förverkligas. Planstruktur och hus utformas därefter”

- “höga ambitioner ... i detaljplanering och genomförande av VARJE exploateringsprojekt“

- “ett villkor för den höga exploateringsgraden är således att kärnvärdena genomförs”
Kommunala krav säkrar visionen

- “fritidsverksamheter ... bidra till ett rikt offentligt liv” 

- “... obebyggda områden och äldre industrilokaler - utomhusarrangemang av tillfällig eller 
mera långsiktig karaktär”

- “planeringen för Malmö handlar framöver i stor utsträckning om att förtäta staden, om 
att överbrygga barriärer och länka samman stadens delområden”

- “offentliga rummet - tillgängligt för alla”

- “stråket - arena för det sociala livet”

- “norra Sorgenfri från barriär till länk”

Tillgängligt offentligt rum

Norra Sorgenfri ligger i Malmö...

Offentligt liv tar plats

3. Tema floskler

- “bryta ner fastigheterna i mindre enheter”

- “promenadvänliga områden” 

- “husfasaderna placeras ända ut mot och längs alla gator”

- “entréer för varje fastighet både från gata och gård” 

- “tydligt signalera att det är allmän platsmark”

- “strosa utan specifik målpunkt”

- “maximal fastighets- och byggnadsbredd mot gata/plats”

- “fasaderna ge sittmöjlighet åt allmänheten”

Intim kvartersstad föreskrivs

4. Tema intim innerstad
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73

8.2 Bilaga 2 - Illustrationsplan DP 5102

Bilagor


