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SAMMANFANFATTNING

Mer än hälften av alla lägenheter i Sverige byggdes under åren 
1950-1975, den perioden som i svensk bebyggelsehistoria brukar 
kallas för efterkrigstiden. Bilden av områden från den här tiden är 
ofta negativ och det är ofta i områden från den här tiden som de 
sociala problemområdena i svenska städer finns. Idag är många av 
dessa områden nedgångna och slitna och i behov av en upprustning.
 
Områden från den här tiden planerades efter andra förutsättningar 
och lever idag inte alltid upp till de krav som ställs på resurshush-
ållning och kretsloppstänkande. Den här uppsatsen fokuserar på 
de möjligheter som finns i förnyelsen av dessa områden och hur en 
omställning mot ett hållbart ekologiskt samhälle kan appliceras där.
 
En ekologisk omställning kan bidra till att förbättra hållbarhetens 
alla dimensioner. I den fysiska miljön kan många åtgärder göras 
för att förbättra situationen i dessa bostadsområden. De är ofta väl 
avgränsade och i förnyelseåtgärder är det relativt enkelt att engagera 
invånarna. Förändringar i den fysiska miljön skapar förutsättningar 
att förbättra områdens rykte och bidra till en ökad social stabilitet.
 
Augustenborg i Malmö är ett typexempel för den tidiga efterkrigs-
tidens bebyggelseområden. Området har genomgått en stor förän-
dringsprocess under en åtta års period. Vilket gett resultat på såväl 
den ekologiska, som de sociala och ekonomiska aspekterna av 
hållbar utveckling. 
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För målet och arbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling är det 
viktigt hur man behandlar den befintliga bebyggelsen. Stora delar av 
Sveriges bostadsbebyggelse tillkom under efterkrigstiden 1945-1975. 
Hur en långsiktigt hållbar utveckling nås i den befintliga bebyggelsen 
är minst lika viktig som utvecklingen vid nybyggnation för en sam-
manhållen hållbar utveckling av bebyggelsen.
 
För att hela samhället ska kunna gå mot att bli mer hållbart är det 
viktigt att alla delar i staden behandlas, inte bara vid nybyggnad och 
förnyelse i stadskärnorna. Den här uppsatsen kommer att fokusera 
på hur efterkrigstidens bebyggelse kan ställas om mot en mer håll-
bar utveckling och utgå från ekologiska aspekter. För att genomföra 
studien var det viktigt att försöka klargöra en del begrepp, framförallt 
hållbarhetsbegreppet. Det tredje kapitlet tillägnas det. Viktigt att 
poängtera är att uppsatsen inte eftersträvar att definiera begreppet 
utan för att skapa en förståelse kring begreppet försöker utreda vilka 
beståndsdelar som ryms i begreppet.  Framförallt fokuseras på den 
ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Studien mynnar ut i två 
förhållningssätt till hållbar utveckling.

Kommande kapitel behandlar efterkrigstidens bebyggelse och vad 
som karaktäriserar den samt styrkor och brister med bebyggelse från 
den tidsepoken.
 
Det femte kapitlet utgörs av en redogörelse av ett specifikt fall, Au-
gustenborg i Malmö kommun, som under en åtta års period genom-
gått en förnyelse med ekologiska förtecken. 

Nästkommande kapitel strävar efter att komma fram till vilka slut-
satser som kan dras av fallstudien kring Augustenborg. Nästkom-
mande kapitel behandlar de resultat som uppnåddes av förnyelsen i 
det specifika fallet Augustenborg. Bakomliggande orsaker och vilka 
effekter som de olika åtgärderna kan tillskrivas reds ut.

I kapitel sju sätts resultaten av fallstudien av Augustenborg i rela-
tion till de inledande kapitlen och här knyts också an till de inledande 
frågeställningarna. Slutsatserna behandlas och sätts i relation till den 
allmänna diskursen kring hållbar utveckling.
 
Uppsatsen avslutas av en diskussion kring förnyelse av efterkrig-
stidens bostadsområden som tar upp vilka möjligheter som finns i 
framtiden och hur förvaltningen av förnyelseåtgärder kan utvecklas.
 
Den här uppsatsen riktar sig till kommuner, bostadsbolag och per-
soner som är allmänt intresserade av hållbar bebyggelseutveckling.
 
Jag vill även poängtera att detta är en c-uppsatts på 15 högskole-
poäng som har begränsat studierna och uppsatsen är ingalunda en 
fullständig redogörelse av förnyelse av efterkrigstidens bebyggelse 
utan tar upp viktiga delar i arbetet mot en sammanhållen långsiktigt 
hållbar utveckling.

1 INLEDNING
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Många områden från efterkrigstiden behöver genomgå en förnyelse 
och många av dessa problem kan lösas med ekologiskt anpassade 
lösningar. Grundproblemet är att många av efterkrigstidens områden 
har underhållits undermåligt och fått låg status. När det nu satsas 
på en förnyelse kan den finns möjligheter att stärka den ekologiska 
hållbarheten lokalt och bidra till en hållbar stadsutveckling.

Arbetet kommer fokusera på Augustenborg som är ett område från 
1950-talet i Malmö. Området hade många av de karakteristiska prob-
lem som räknas upp ovan innan en upprustning med tydlig ekologisk 
profil och med starka insatser mot en hållbar stadsdel genomfördes. 
 
1.3 Frågeställningar
Frågeställningarna kretsar kring förnyelsen av Augustenborg. Men 
siktar också på att relatera det enskilda förnyelseprojektet till den 
allmänna diskursen kring hållbar utveckling.

1. Vad menas med ekologisk omställning av efterkrigstidens   
 bebyggelse?

2. Vilka problem finns i efterkrigstidens bebyggelse och på vilket  
 sätt kan en ekologisk omställning bidra till att lösa dem?

3. Påverkar en omställning mot ekologisk hållbarhet de sociala  
 och ekonomiska aspekterna i hållbarhetsbegreppet?

1.1 Syfte
Syftet är att utreda hur en ekologisk omställning av efterkrigstidens 
bebyggelse kan genomföras. Hur arbetet mot en hållbar bebyggel-
seutveckling kan appliceras på efterkrigstidens bebyggelse och hur 
begreppet hållbar utveckling hanteras i processen. Syftet är också att 
bidra till diskussionen kring hållbar bebyggelseutveckling och vilken 
roll upprustning av äldre bebyggelse har i den utvecklingen.

1.2 Problemformulering
Mer än hälften av Sveriges alla lägenheter byggdes under åren 
1950-1975. Stora delar av detta bestånd är idag i behov av ren-
overing och upprustning. Framförallt bebyggelsen från 50-talet och 
bebyggelsen från rekordåren behöver ses över (Boverket 2005 s.11). 
Delar av bebyggelsen från efterkrigstiden har redan genomgått en 
renovering under 80-talet men dessa upprustningar var i många fall 
mindre lyckade och behöver ses över idag.

Problemen med dåligt underhåll förstärks även i många fall av 
bristande tekniska lösningar för dagens behov. Utöver dåligt under-
håll lider många av dessa områden av problem med tillgänglighet. 
Områdena har blivit isolerade och utanför den stadsbyggd där 
stadsförnyelseprojekt prioriterats. Segregerade stadsdelar behöver 
tydligare anslutning till resterande stadsbyggd såväl fysiskt som 
socialt (Boverket 2005 s.11). Vidare problem är energiförlusterna vid 
uppvärmning av bebyggelsen från den här tiden. Stora delar av vår 
energiförbrukning går åt till uppvärmning (Boverket 2005 s.11). 
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4. Vilken betydelse har förnyelse av efterkrigstidens bebyggelse 
i arbetet mot en hållbar stadsutveckling?
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2 METOD, TEORI OCH AVGRÄNSNING

2.3 Inventeringsmetoder
Till grund för arbetet ligger litteraturstudier av bakomliggande be-
grepp och teorier kring ekologisk omställning, hållbar utveckling och 
efterkrigstidens bebyggelse.

Till litteraturstudierna kopplas en fallstudie av området Augustenborg. 
I fallstudien ingår studier av dokumentationen kring förnyelsen, en 
inventering av området och intervjuer med nyckelpersoner som varit 
involverade i förnyelsen av Augustenborg att läggas till. 

Två personer har valts ut beroende på deras roll i förnyelsen av Au-
gustenborg. Den första, Trevor Graham, projektledare för ”Ekostaden 
Augustenborg” den andra Åse Dannestam, projekt miljöledare på 
MKB (Malmö Kommunala Bostäder). Dessa två valdes ut på grund 
av deras roll i processen samt att de representerar de två stora ak-
törerna som varit med i förnyelsen. Trevor från kommunen och Åse 
från det privata (även om MKB är Malmös kommunalägda bostads-
bolag). 

Trevor var med tidigt i processen och under hela genomförandet. 
Åse arbetar fortfarande med Augustenborg och hon valdes ut till 
intervju mycket för att hon kan bidra till att förmedla bilden av hur 
Augustenborg kan utvecklas i framtiden och hur det fortsatta arbetet 
med Ekostaden Augustenborg kan gå vidare.

2.1 Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska utgångspunkterna i den här uppsatsen är teorier kring 
hållbar bebyggelseutveckling och omställning mot ett ekologiskt 
hållbart samhälle. Grunder tas från diskursen kring hållbar stadsut-
veckling i Sverige samt hur hållbar utveckling används och uttrycks 
i processer i svensk samhällsplanering. Teorier från efterkrigstidens 
bostadsbyggande med grannskapsplanering, zonering och funktion-
suppdelning relateras till dagens teorier kring en hållbar stadsutveck-
ling.

2.2 Planeringsförutsättningar
Förutsättningarna består av befintlig efterkrigstidsbebyggelse och de 
karakteristiska drag som utmärker den. Områden som idag är dåligt 
underhållna och lider av diverse brister behöver rustas upp. 

Augustenborg i Malmö kommun används som exempel. Området 
byggdes ut i början på 1950-talet då i utkanten av Malmös stads-
bebyggelse. Idag har stadsbebyggelsen växt så att den omgärdar 
området men det är fortfarande tydligt avgränsat. Augustenborg 
led i början av 1990-talet av många av de problem som är kara-
ktäristiska för efterkrigstidens bebyggelse. Då startades ett antal 
förnyelseprojekt som gick under namnet ”Ekostaden Augustenborg” 
med en uttalad ekologisk profil och med mål att ställa om Augusten-
borg till en hållbar stadsdel. 
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2.4 Analysmetoder
Genom en fallstudie av Augustenborg kommer de problem och lösn-
ingar som förekommit i det specifika fallet analyseras. Fallet Augus-
tenborg kommer att relateras till den allmänna diskursen om hållbar 
utveckling och ekologisk omställning. Med utgångspunkt i de teorier 
som finns angående hållbar bebyggelseutveckling analyseras fallet 
Augustenborg.

2.5 Avgränsning
Arbetet kommer att begränsas till att studera hållbar bebyggel-
seutveckling och framförallt de ekologiska aspekterna. Vidare 
avgränsas arbetet till det enskilda fallet Augustenborg och kommer 
koncentrera sig på de problem och lösningar som uppstått där. Från 
fallet Augustenborg kommer sedan ett allmänt resonerande kring 
ekologisk omställning föras.

Augustenborg

INNERSTADEN

HYLLIE

FOSIE

© Fotokarta Lantmäteriet

N
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3 HÅLLBAR UTVECKLING

Begreppet hållbar utveckling är ett brett och mångfasetterat begrepp 
som kan definieras på många olika sätt. I den här rapporten kommer 
en redogörelse över hur det kan tolkas i arbetet mot en mer hållbar 
stadsutveckling behandlas. I en rapport av det här omfånget finns 
inte utrymme att reda ut begreppet ingående och det är heller inte 
det som är rapportens fokus.  Det här kapitlet försöker utreda vad 
som inryms i begreppet hållbar utveckling samt att återge olika möjli-
ga synsätt på begreppet. Det strävar inte efter att försöka definiera 
begreppet utan ska ses som en redogörelse av begreppets bakgrund 
och som en introduktion till vad begreppet kan innebära.

Hållbar utveckling är ett värdeladdat och mångtydigt begrepp som 
ger utrymme för många tolkningar. Det är ett utryck för ett ge-
mensamt mål som de flesta stävar mot (Nilsson 2001 s.59). Men 
när det kommer till innehållet i begreppet och genomförandet av de 
målsättningar som innefattas går tolkningarna isär. Olika grupper 
och enskilda människor tolkar begreppet på olika sätt och implicerar 
värderingar utifrån sina egna erfarenheter och preferenser (Nilsson 
2001 s.59). 

Begreppet hållbar utveckling lanserades i Brundtlandrapporten 1987. 
Rapporten är resultatet av arbetet som bedrevs av ”The world Com-
mission on Environment and Development” . Kommissionen tillsattes 
1982 av FN:s generalförsamling.  Rapporten tar sitt avstamp i det 
som avhandlades under Stockholmskonferensen ”Human Environ-
ment” 1972 där konflikten mellan miljö och utveckling första gången 
tas upp på internationell nivå (Kates et al. 2005 s.10). Oavsett

värderingar och olika tolkningar så är de flesta eniga om grunden i 
definitionen som ges i Rapporten (Lindgren 2004 s.6).

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredställa sina behov”

Brundtlandrapportens definition är allmänt vedertagen i Sverige och 
Europa och ligger till grund för bland annat FN:s och EU:s arbete 
mot en hållbar utveckling (Nilsson 2001 s.61).  Definitionen är väldigt 
bred och konkretiserar eller preciserar inte begreppet. Men det är 
heller inte meningen. Enligt Lindgren (2004) klargör rapporten tydligt 
att det är förändringsprocessen som är det viktiga, inte att se hållbar 
utveckling som ett bestämt och definierat mål (Lindgren 2004).

3.1 Hållbarhetens tre dimensioner
Definitionen i Brundtlandrapporten har i efterhand konkretiserats 
genom att hållbarhetsbegreppet delats in i flera samverkande delar, 
eller dimensioner. Hållbar utveckling beskrivs ofta som ett begrepp 
bestående av tre delar: ekologisk, ekonomisk och social (Nilsson 
2001 s.62). Ibland läggs även en kulturell del till. De olika delarna 
anses allmänt ha samma betydelse och vara ömsesidigt beroende 
av varandra (Lindgren 2004). Enligt Brundtlandrapporten innehåller 
hålbarhetsbegreppet gränser som sätts av dagens teknik och sam-
hällsorganisation, av naturresurser och av biosfärens förmåga att 
tåla effekterna av människans olika verksamheter (Nilsson 2001 
s.62).
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Inom den ekonomiska och sociala hållbarheten kan en förbättring 
inom teknik och samhällsorganisation anses bana väg för högre 
tillväxt och minska de sociala orättvisor som finns idag. En hållbar ut-
veckling kräver att alla människors grundläggande behov tillgodoses 
och att möjligheter i strävandet mot ett bättre liv ges (Nilsson 2001 
s.62).

I ett tidigt skede fokuserades mycket på de ekonomiska faktorerna i 
begreppet. Ekonomisk utveckling skapar sysselsättning och välfärd 
och ger möjligheter att bibehålla den konsumtionsnivå som dagens 
livsstilar kräver (Kates et al. 2005 s.11). Men senare har det skiftat till 
ett starkare fokus på social utveckling med mål angående livslängd, 
utbildning, rättvisa och möjligheter.

Rapporten tar även upp snedförskjutningen i resursförbrukningen 
och att den måste minska. En tro på att den ökade tillväxten kan 
hjälpa att lösa dessa problem anslås i rapporten (Nilsson 2001 s.62). 

Rapporten understryker också vikten av att naturens bärkraft är i bal-
ans med ekosystemens produktionsförmåga. Den hållbara utveckling 
ska dock inte ses som ett mål mot ett statiskt tillstånd där naturen i 
balans (Nilsson 2001 s.63). Hållbar utveckling ska ses som en förän-
derlig process där resursutnyttjande, investeringarnas inriktning, den 
teknoligiska utvecklingens inriktning och den institutionella utvecklin-
gen överensstämmer med dagens och morgondagens behov (Nils-
son 2001 s.63).

3.2 Ekologisk hållbarhet
I Brundtlandrapporten anges att den hållbara utvecklingen måste 
vila på en politisk vilja. Nilsson (2001) menar att policydokument av 
den typen ofta blir politiska kompromisser för att kunna tillfredställa 
den internationella majoriteten. Det uttrycker sig ofta i ett försök att 
tillfredställa så många som möjligt med minsta möjliga insatts. Detta 
för att i största möjliga mån undvika konflikter (Nilsson 2001 s.65).

Angående den ekologiska delen av begreppet kan man skönja två 
skilda huvudlinjer i tolkningen. Den ena utgår från tron på att en 
fortsatt stark utveckling inom teknik och ekonomi kommer möjliggöra 
effektivare utnyttjande av begränsade naturtillgångar. Den linjen bru-
kar kallas för ekologisk modernitet. Den andra linjen kallas för global 
rättvisa och utgår från tanken om rättvis fördelning. Vilket innebär att 
jordens begränsade resurser måste fördelas jämt mellan världens 
befolkning (Nilsson 2001 s.63). 

Tanken om ekologisk modernitet vilar på en tilltro på människans 
förmåga att kontrollera naturen. Genom teknologisk och vetenskaplig 
utveckling kommer miljöproblemen kunna lösas utan att industrisam-
hällets tillväxtsträvan eller natursyn behöver ändras (Nilsson 2001 
s.66).

Tekniska lösningar ses som lösningen på det aktuella miljöproblemet 
och Nilsson (2001) menar att man kan dra tydliga paralleller till 1960-
talets bostadspolitiska program som skulle lösa bostadsbristen. Lik-
som rationella lösningar och stark tillväxt var lösnigen på den tidens
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problem med bostadsbrist är tron på att de också är lösningen på 
dagens miljöproblem stark i detta synsätt (Nilsson 2001 s.66).

I den här åskådningen tenderar miljöhoten att ses som endast 
naturvetenskaplig fakta. De sociala och ekonomiska dimensionerna 
som är starkt anknutna till miljöhoten behandlas inte.  Ekologisk 
modernitet vilar också på tanken om att utvecklingen inom teknik och 
vetenskap skapar tillväxt som kan lösa de globala orättvisorna. Men 
den tar inte ställning till hur (Nilsson 2001 s.66). Den förutsätter att 
tillväxten går att uppnå överallt.

Inom det den ekologiska moderniteten ryms en antropocentrisk syn 
på naturen. Det innebär en tro på att endast människan är bärare av 
inneboende värden. Människans unika egenskaper, jämfört med an-
dra livsformer, såsom språk, tankeförmåga, förmåga att genomföra 
arbetsprojekt och dylikt ger människan en moralisk status. Den sta-
tusen ger människan rätt att styra över naturen (Nilsson 2001 s.60).

Ekologisk modernitet avspeglar en lokal vilja att förbättra hållbar-
heten men behandlar egentligen inte det globala perspektivet, obal-
ansen i resursförbrukning och rättvisefrågan tas inte upp. Det gör 
däremot den andra grundsynen på ekologisk hållbarhet.

En globala rättvisa utgår från att jordens naturresurser är begrän-
sade. För att uppnå en ekologisk hållbar utveckling måste de 
fördelas lika mellan världens befolkning. Det innebär att dagens

resursförbrukning måste omfördelas så att den rika delen av världen 
tvingas avstå från en del materiella resurser till förmån för den fat-
tigare delen (Nilsson 2001 s.63).

I global rättvisa ryms två grundtankar, rättviseprincipen och 
miljöutrymmesprincipen. De två ryms i begreppet rättvist 
miljöutrymme. Den rättvisa delen av begreppet betecknar den mängd 
resurser som kan användas av ett lands befolkning, utan att tvinga 
andra människor i världen, nu eller i framtiden att nöja sig med min-
dre. Miljöutrymmet är den förbrukning av naturresurser som kan vara 
acceptabel utan att äventyra den biologiska mångfalden eller fram-
tida generationers möjlighet att försörja sig (Nilsson 2001 s.63). 

Nilsson (2001) refererar till Becks teorier om dagens samhälle som 
risksamhället. Det är ett samhälle med stora skillnader mellan män-
niskor men där alla ser ett hot mot miljön och hälsan. I risksamhäl-
let existerar därför en ”solidaritet av rädsla” som kan utvecklas till 
en politisk kraft (Nilsson 2001 s.64). Nilsson (2001) argumenterar 
med detta som stöd att strävan efter en ekologisk hållbarhet finns 
som en grundläggande existentiell fråga eller som en rädsla för 
den egna hälsan. Denna strävan finns alltid där även om den under 
olika perioder tar sig andra utryck och går under olika benämningar. 
Ekologiska aspekter av planeringen har alltid funnits med. Men under 
de senast decennierna har de skiftat beteckningar miljövänlighet, 
ekologisk grundsyn, bärkraftighet, uthållighet och hållbarhet (Nilsson 
2001 s.64).
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Störningar i naturmiljön leder till att människans livsbetingelser än-
dras. I förlängningen kan störningar i naturen hota människans över-
levnad. Därför är skyddandet av de ekologiska systemen viktig och 
en obalans i resursförbrukningen globalt sätt leder till ekonomiska 
orättvisor som kan hota världsfreden. Detta motiverar global rättvisa 
menar Nilsson (2001) (Nilsson 2001 s.64).

De många tolkningsmöjligheterna inom hållbarhetsbegreppet har fått 
utstå en del kritik. Kates et al. (2005) presenterar att hållbarhetsbe-
greppet av kritiker ses som en oxymoron. Ett begrepp uppbyggt av 
två motstridiga och oförsonliga begrepp. Från engelskans sustain 
(bevara) och develop (utveckla). Att begreppet går att omdefiniera 
och anpassa till en mängd olika syften gör att vissa kritiker menar att 
begreppet förlorar all sin mening i praktiken, eller än värre, blir utnyt-
tjat till att dölja socialt och miljömässigt destruktiva aktiviteter (Kates 
et al. 2005 s.20). 
Trotts detta menar Kates et al. (2005) att varje försök att definiera 
och konkretisera begreppet för ett visst syfte bidrar till att skapa 
förståelse och en dialog kring begreppet. De menar att mycket av 
styrkan i begreppet ligger i dess tvetydighet (Kates et al. 2005 s.20).

De konkreta utmaningarna med hållbar utveckling är minst lika 
komplexa som mångfalden av samhällen och ekosystem i världen. 
Bredden i begreppet tillåter det att utvecklas och anpassas till olika 
situationer över tid och rum (Kates et al. 2005 s.20). Det tillåter också 
aktörer från en global till lokal nivå att tolka och anpassa innebörden 
till deras situation. Trotts tvetydligheten och mångfalden i begreppet 

finns en tydlig kärna som utgörs av definitionen i Brundtlandrap-
porten som handlar om att möta dagens och framtidens behov för 
mänsklig, social och ekonomisk utveckling inom gränsen för jordens 
bärkraft (Kates et al. 2005 s 20).

3.3 Ekologisk omställning
Ekologisk omställning är ett begrepp på den förändring i samhällets 
fysiska utformning och människors beteende som måste genomföras 
för en utveckling mot ett hållbarare samhälle. Med utgångspunkter i 
den ekologiska dimensionen. En omställning mot en hållbar ekolo-
gisk utveckling ska bidra med tillväxt och ökad sysselsättning.
1997 formulerade regeringen ett mål för Sverige om en omställn-
ing till en ekologisk hållbar utveckling. Programmet för ”Hållbara 
Sverige – för jobb, tillväxt och miljö” utarbetades. Det gick ut på att 
ställa om samhället så att det blir ekologiskt hållbart (Nilsson 2001 
s.34). Regeringen lade 1997 fram målet om att ”Sverige skall vara en 
pådrivande kraft och föregångsland för en hållbar ekologisk utveck-
ling” (Skr 1997/98:13 s.1). Detta innebar en helhetssyn på samhäll-
sutvecklingen som förenar förutsättningar för en hållbar ekologisk 
utveckling med god ekonomisk, social och kulturell utveckling. (Skr 
1997/98:13 s.1).

I skrivelsen presenteras den rika delen av världens ansvar för att 
skapa en hållbar utveckling framförallt när det gäller hushållningen 
av resurser. Resurserna måste användas effektivare för att de ska 
räcka åt alla (Skr 1997/98:13 s.6).
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Omställningen till ekologisk hållbarhet beskrivs som något som inte 
kan uppnås genom ett enda långsiktigt handlingsprogram, men 
färdriktningen kan anslås. Regeringen tar upp det positiva effekterna 
av Sverige som ett föregångsland. Man menar att den internationella 
konkurrenskraften är grundläggande för ekonomi, sysselsättning och 
välfärd (Skr 1997/98:13 s.7).

Med omställningen kan svenskt näringsliv stärka konkurrenskraften 
genom en ”grön affärsidé”. Omställningen av det svenska samhället 
ger en ökad trovärdighet åt en sådan profil samtidigt som den i sig 
ger en stabil hemmamarknad. Genom detta menade regeringen att 
den ekologiska omställningen kan bli bärare av en långsiktig utveck-
ling med tillväxt och stabilitet i sysselsättningen (Skr 1997/98:13 s.7). 

Den ökade befolkningen i världen medför att en ekologiskt hållbar 
utveckling måste grunda sig i en ökad ekologisk effektivitet (Skr 
1997/98:13 s.8).  För detta delar regeringen upp omställningen mot 
en hållbar ekologisk utveckling i tre mål. En ekologisk hållbar sam-
hällsutveckling handlar i grunden om skyddet av miljön, en hållbar 
försörjning och en effektiv användning av jordens resurser (Skr 
1997/98:13 s.8).

Skyddet av miljön handlar om att bevara den biologiska mångfalden 
och att skydda värdefulla kulturmiljöer. Utsläpp av föroreningar ska 
inte skada människans hälsa eller överskrida naturens förmåga att ta 
emot och bryta ner dem. Naturligt förekommande ämnen ska använ-

das utan att rubba de naturliga kretsloppen. På sikt bör inte-
naturfrämmande, hälso- och miljöskadliga ämnen förkomma i na-
turen (Skr 1997/98:13 s.8). 
En hållbar försörjning handlar om att den långsiktiga produktions-
förmågan i ekosystemen måste säkras. Den takt vi förbrukar resurser 
får inte överskrida den takt med vilken naturen skapar nya. Att 
återanvända och återvinna i kretslopp är en viktig del. Utnyttjandet av 
förnyelsebara resurser är också viktigt och så långt som möjligt ska 
försörjningen baseras på sådana. Icke förnyelsebara resurser ska 
hushållas och en kontinuerlig strävan efter förnyelsebara alternativ 
ska bibehållas (Skr 1997/98:13 s.8).

Användningen av resurserna ska också bli effektivare. Effektiv an-
vändning av framförallt energi är viktig (Skr 1997/98:13 s.8). Endast 
genom effektivare användning kan en hållbar utveckling i ett globalt 
perspektiv uppnås.”Faktor 10” begreppet brukar tas upp när effek-
tivare användning av resurser diskuteras. Det utgår från att resur-
sanvändningen inom de kommande en till två generationerna måste 
bli 10 gånger effektivare för att kunna möta den ökade befolkningen 
och få kontroll på den miljöförstöring som finns utan att försämra 
välfärden (Skr 1997/98:13 s.9). Regeringen menar att ”faktor 10” 
begreppet inte bör ses som ett fast mål utan snarare som en signal 
om vilken förändring som bör ske (Skr 1997/98:13 s.9). För att ef-
fektivisera resursanvändningen bör samhällsplanering, teknikutveck-
ling och investeringar ha en inriktning mot resursnåla produkter och 
processer säkras (Skr 1997/98:13 s.8).
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3.4 LIP-programmen
I regeringens mål att ställa om Sverige till ett mer ekologisk hållbart 
samhälle inleddes ett investeringsprogram för att öka möjligheterna 
och få igång insatser för att höja ”eko-effektiviteten” lokalt och region-
alt (Skr 1997/98:13 s.14).

LIP-bidragen gavs mellan 1998 – 2002. Redan 1997 hade regerin-
gen i vårbudgeten avsatt 5,4 miljarder till lokala investeringsprogram 
under åren 1998 – 2000. LIP-stasningen förlängdes senare till år 
2003 och ytterligare 1,8 miljarder tillfördes satsningen i olika omgån-
gar. Programmet avvecklades dock i förtid och de sista besluten 
om bidrag togs i juni 2002. LIP-programmen ersattes av KLIMP, ett 
klimatinvesteringsprogram inriktat på klimatområdet (Vidén & Botta 
2006 s.8).

Bidragen skulle bygga vidare på kommunernas aktiva Agenda 21 
arbete och utgå från det lokala perspektivet. Målet med bidragen var 
att investeringar för ekologisk hållbarhet skulle bidra med att skapa 
nya arbetstillfällen, tillväxt och ökad konkurrenskraft (Vidén & Botta 
2006 s.8). Sverige skulle genom LIP-programmen föras vidare mot 
en ekologiskt hållbar utveckling. LIP-satsningen skulle bland annat:

- öka takten i omställningen mot ett hållbart samhälle
- öka kunskapen om vägen till ett hållbart samhälle
- bidra till att hållbarhetsfrågor får högre prioritet i det lokala   
 arbetet
- stimulera samarbete mellan olika aktörer på det lokala planet

- lyfta fram goda exempel 
- öka investeringar i ny och miljöanpassad infrastruktur och   
 teknik
- skapa nya arbetstillfällen (Vidén & Botta 2006 s.9).

1998 lade staten fram femton miljömål som skulle eftersträvas i 
omställningen mot en hållbar utveckling. Under delmålet ”God be-
byggd miljö” behandlas utvecklingen av den bebyggda miljön. I målet 
poängteras att den byggda miljön ska ge skönhetsupplevelser och 
trevnad samt utformas så att människors transportbehov kan mins-
kas. Boende- och fritidsmiljöer ska uppfylla samhällets krav på ge-
staltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft. 
Natur- och grönområden i närhet av bebyggelse ska värnas. Hälsa 
och säkerhet, biologisk mångfald och hushållning med resurser ska 
främjas. Målen skulle uppnås inom nästkommande generation (Vi-
dén & Botta 2006 s.9).

Svenska statens arbete med att ställa om samhället mot en ekolo-
giskt hållbar utveckling började långt innan med LIP-programmen. 
Redan under 1970-talet påverkade av de stora oljekriserna gjorde 
svenska staten stora statliga och kommunala satsningar på energi-
hushållning. Generösa subventioner till energibesparande åtgärder 
i det befintliga bostadsbeståndet etablerades (Vidén & Botta 2006 
s.9). Under de två sista decennierna av 1900-talet fokuserades det 
mer på frågor kring ekologi och resurshushållning i politiken. Med 
Bruntlandrapporten från 1987 etablerades diskussionen kring hållbar 
utveckling (Vidén & Botta 2006 s.9). 
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Under 1990-talet infördes i Sverige flera statliga bidrag till miljöåt-
gärder som varierade i sitt omfång och varaktighet. Innan LIP-pro-
grammet drog igång hade det företrätts av ”Bidrag till miljöinvesterin-
gar med sysselsättningsinriktning” som 1994 tilldelades 400 miljoner 
kronor. 1995 avsattes 100 miljoner kronor till ”Bidrag för främjande 
av omställning i ekologiskt hållbar riktning”. 1996 togs programmet 
”miljömiljarden” fram. I det programmet för omställning mot håll-
bar utveckling lyftes fyra områden fram: åtgärder inom VA-sektorn, 
återanvändning av byggnadsmaterial och omhändertagande av 
miljöfarliga ämnen vid rivning, kretsloppsanpassad renovering samt 
åtgärder inom avfallsområdet.   Satsningen avbröts 1999 omedelbart 
för omprioriteringar och satsning på LIP-programmen (Vidén & Botta 
2006 s.10).

I den ursprungliga förordningen för LIP-programmen (SFS 1998:23) 
anges sju miljömål som syfte för satsningen. För beviljat bidrag 
krävdes att de åtgärder som planerade göras skulle bidra till:

1. minska belastningen på miljön,
2. öka effektiviteten i användningen av energi och andra natur 
 resurser,
3. gynna användningen av förnybara råvaror,
4. öka återbruk, återanvändning och återvinning,
5. bidra till att förstärka den biologiska mångfalden samt tillva- 
 rata kulturvärden,
6. bidra att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen i kret-  
 slopp, eller 

7. förbättra inomhusmiljön i byggnader. 

För att bidrag skulle beviljas krävdes också att åtgärderna i program-
met kunde antas ge ökad sysselsättning (Vidén & Botta 2006 s.12).

Om åtgärden uppfyllde ovanstående syfte och var direkt knuten till 
investering kunde bidrag även ges till:

– åtgärder som främjar arkitektoniska kvaliteter
– åtgärder inom bostadsbebyggelsen; med prioritet för åtgärder  
 inom utsatta bostadsområden
– åtgärder som ökar jämställdheten mellan könen
– lokala informations- och folkbildningsinsatser
– att sprida information om kommande eller pågående LIP-  
 program (Vidén & Botta 2006 s.12).

I programmet ingick att skapa ekologiska helhetslösningar och sek-
toröverskridande samarbeten. Att engagera näringslivet var också 
viktigt. LIP-programmen innebar en möjlighet för kommuner att söka 
bidrag för åtgärder som var ett steg i omställningen mot ett ekologiskt 
hållbart samhälle (Nilsson 2001 s. 34).
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3.5 Konsumtion, välfärd och global rättvisa
Den svenska regeringens och statens syn på hållbar utveckling kan 
anses utgå från det ekologiska modernitetsperspektivet. Kritik mot 
ekologisk modernitet tar ofta avstamp i att den inte behandlar den 
sedfördelning i resursförbrukningen som finns globalt och det kon-
sumtionsmönster som finns i världens rikare länder i tillräckligt stor 
utsträckning. Moderniteten förespråkar en effektivisering och hush-
ållning av resurserna men tar inte upp fördelningen och rättvisep-
erspektivet i tillräckligt stor grad. Enligt Sanne (2006) är det största 
hindret mot en hållbar ekologisk utveckling de konsumtions- och 
beteendemönster som västvärlden lever efter idag.

Sanne kan anses ha det globala rättviseperspektivet i den syn han 
presenterar på hållbar utveckling och vilka omställningar som sam-
hället måste gå igenom för att utvecklas mot ekologisk hållbarhet.

Sanne tar i sammanhanget upp diskussionen kring det ekologiska 
fotavtrycket. Med ekologiskt fotavtryck beskrivs relationen mellan 
dagens situation och en uthållig användning av naturen . Fotavtry-
cket symboliserar den arealen som är nödvändig för att hämta 
naturresurser och att ta hand om avfallet. Fotavtrycket är ett mått på 
rättvis fördelning då alla människor borde lämna ett lika stort avtryck 
efter sig (Sanne 2006 s.57). Men så är inte fallet idag. Skillnaden 
mellan olika länder är väldigt stora. Medan USA:s invånare i genom-
snitt har ett fotavtryck på cirka tio hektar har många invånare i fattiga 
länder ett fotavtryck på under en hektar. Sveriges fotavtryck ärr 5,5 
hektar per person vilket är tre gånger den globalt tillgängliga ytan. 

Det genomsnittliga fotavtrycket är idag 2,2 hektar per person. Medan 
tillgången bara är 1,8 hektar per person (Sanne 2006 s.57). De stora 
skillnaderna beror på den överkonsumtion som sker i de rika länder-
na till följd av den starka tillväxt som sedan andra världskriget präglat 
länderna i västvärlden (Sanne 2006 s.7).

I Sverige har konsumtionen tredubblats på bara femtio år. Över hela 
världen adapteras den västerländska livsstilen och ingen teknik i 
världen kan lösa problemet och göra den ekologiskt hållbar menar 
Sanne. Utvecklingen har bidragit till de stora klyftor mellan jordens 
befolkning som finns idag. Den rikare delen av världen konsumerar 
idag mer än tio gånger av jordens resurser per person än världens 
fattiga befolkning (Sanne 2006 s.7). 

Efter andra världskriget har tillväxten i Sverige ökat och fortsatt är 
det ett politiskt mål, till synes överordnat alla andra hävdar Sanne 
(Sanne 2006 s.10). Men vi har varit dåliga på att ta vara på de 
möjligheter som skapats av tillväxten. Istället har konsumtionen fort-
satt att öka och har idag gett oss en ekologiskt ohållbar konsumtions-
takt som ändå inte tycks tillfredställa våra mänskliga behov (Sanne 
2006 s.11).

I det svenska perspektivet för Sanne fram att vi trotts materiell rike-
dom har svårt att klara grundläggande välfärdstjänster som skola, 
vård och omsorg. I dagsläget utnyttjas jordens resurser till bristnings-
gränsen men ändå lever miljarder människor i fattigdom (Sanne 
2006 s.11). Sanne för ett resonemang där han menar att ekonomisk
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tillväxt som ett överordnat politiskt mål i samhället inte är hållbart 
(Sanne 2006 s.10). I princip finns det inga gränser för ekonomisk till-
växt. Den mäts som värdet av allt som omsätts på marknaden. Men 
tillväxt och ökad konsumtion ger alltid spår i naturen och utifrån det 
perspektivet är tillväxt ekologiskt ohållbar menar Sanne (Sanne 2006 
s.10).

Sysselsättning och att skapa tillräckligt med jobb ses allmänt som 
ett led i en hållbar utveckling. Ekonomiska debattörer, politiker och 
företrädare för företag ser ofta ökad konsumtion som lösningen på 
problem med låg sysselsättning (Sanne 2006 s.22). ”Konsumtionen 
har blivit medlet inte målet” (Sanne 2006 s.23).

I dagsläget behöver vi inte konsumtionen utan konsumtionen 
behöver oss för den fulla sysselsättningens skull anser Sanne. 
Idag arbetas inte längre med att producera varor för att täcka det 
grundläggande behovet. Produktionen har istället vuxit sig så stor att 
efterfrågan och konsumtionen måste hållas uppe för att jobben ska 
räcka till. Problemet med den här produktionen är att den gnager på 
gränsen till vad naturen klarar av (Sanne 2006 s.127). 

Sanne menar att den svenska staten visar upp ett janusansikte i sin 
politik kring hållbar utveckling. Å ena sidan förespråkas vikten av 
att värna om miljön och att ta ansvar för framtiden. Å andra sidan 
vill saten försäkra sig om full sysselsättning och resurser till offentlig 
verksamhet. Vilket kan antas kräva ökad konsumtion och på så vis 
måste staten även föra fram konsumtionsideal (Sanne 2006 s.152)

För att utvecklingen i samhället ska gå mot en ekologisk hållbarhet 
menar Sanne att stora förändringar i resursförbrukning och konsum-
tion i de rikare delarna av världen måste förändras och att resurserna 
måste fördelas mer jämlikt. Det är inte hållbart att vi i Sverige kon-
sumerar tre gånger så mycket som jorden långsiktigt kan klara av. 
Att en ekologisk modernisering är en del i arbetet stämmer han in i, 
men en förändring i beteende och konsumtionsmönster är också av 
största vikt för att skapa en långsiktigt ekologiskt hållbar utveckling 
(Sanne 2006 s.6-7).
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3.6 Hållbar bebyggelseutveckling i Sverige
En hållbar bebyggelseutveckling grundar sig i en samverkan av 
ekologiska, ekonomiska och sociala delar. Om det är svårt att defini-
era hållbarhetsbegreppet i ett teoretiskt globalt perspektiv så är det 
minst lika svårt i praktiska situationer. Hållbar bebyggelseutveckling 
är ett flerdelat begrepp som kan tolkas och anpassas till många olika 
situationer. 

Katarina Lindgren har i rapporten ”Mot en hållbar stadsbygd politik 
under framväxt” studerat policydokument som behandlar hållbar 
utveckling och hur de ser på begreppet. Gemensamt för dem är att 
de tar sitt avstamp i Brundtlandsrapportens definition och vidare 
delar in begreppet i ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. 
Aspekterna presenteras som lika betydelsefulla och ömsesidigt 
beroende av varandra, i vissa fall läggs även en kulturell dimension 
till (Lindgren 2004 s.6). Men vidare precisering görs sällan utan vad 
som är den konkreta innebörden av en hållbar bebyggelseutveckling 
får ofta utläsas av problemformuleringar och visioner som beskrivs i 
dokumenten (Lindgren 2004 s.6).

I många fall läggs olika tyngd på de olika aspekterna av hållbar 
utveckling även om de beskrivits som lika viktiga och ömsesidigt 
beroende av varandra. Ofta får en aspekt stå tillbaka för de an-
dra. Vilken det är varierar dock mellan de studerade dokumenten 
(Lindgren 2004 s.6). I dokumenten kan man enligt Lindgren utläsa 
en del gemensamma utgångspunkter för framtiden. Hon kallar det 
”tendenser, problem och utmaningar” och tar upp ett par punkter 

som påverkar hur bebyggelsen utvecklas som genomgående går att 
utläsa av dokumenten (Lindgren 2004 s.11).

Lingrens studie från 2004 tar sin utgångspunkt i hur förändring och 
förvaltning av bebyggelsestrukturen påverkar den hållbara utveck-
lingen. De insatsområden som tas upp för att bebyggelseutvecklin-
gen ska bidra till en hållbar utveckling är gemensamma oavsett om 
dokumenten utgår från ett internationellt, nationellt, regionalt eller 
kommunalt perspektiv. Insatsområdena som behandlas är städer och 
regioners profilering, nätverk av städer och flerkärniga regioner, bal-
anserad infrastruktur, staden som livsmiljö samt natur och stadsnära 
livsmiljö (Lindgren 2004 s.17).

I arbetet med att profilera staden och regionen likställs i princip håll-
bar utveckling med att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig stad 
eller region. Det handlar mycket om att ta tillvara på identiteten och 
utveckla de kvaliteter som finns (Lindgren 2004 s.18).

Vad det gäller bebyggelseutvecklingen och transporter anges ofta en 
utveckling som underlättar kollektiva transportsätt och minskar det 
totala transportbehovet som den utvecklingen som bör prioriteras. 
Det strävas efter en bebyggelse och transportstruktur som är plac-
erad och utformad på ett miljöanpassat sätt. Enligt detta tankesätt 
prioriteras förtätning. Blandning av funktioner och markanvändning 
anges också som faktorer som påverkar hållbarheten (Lindgren 2004 
s.22).
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Energiförbrukningen lyfts också fram som ett problem. Det gäller 
i första hand byggsektorns och transportsektorns energiförbrukn-
ing. Här förespråkas en minskad och effektiviserad energiförbrukn-
ing samt en övergång till förnyelsebara energikällor (Lindgren 2004 
s.23).

Överlag framställs den täta staden som den bebyggelseutveckling 
som är önskvärd. I trafikknutpunkter och i den täta staden där verk-
samheter kompletteras på ett blandat sätt anses en hållbar bebyg-
gelse kunna utvecklas (Lindgren 2004 s.24). Tätheten sätts ofta i 
relation till ekologiska och sociala aspekter. Ett resonemang där 
tätheten bidrar till minskade biltransporter och ökad kollektivtrafik 
samt möjlighet till kretsloppslösningar förs ofta fram i dokumenten. 
Genom en blandning av funktioner ses också möjligheten att minska 
resursanvändningen. Blandningen och tätheten bidrar till ökad närhet 
mellan människor med bättre integration, säkerhet, trygghet och 
mångfald (Lindgren 2004 s.24). 

I de flesta dokument framhålls blandstaden som den struktur som 
har bäst förutsättningar för ökad integration och minskad resursan-
vändning. Blandstaden bygger på att flera funktioner kan nås inom 
rimliga gång- och cykelavstånd (Lindgren 2004 s.24). Omvandling 
av dagens bebyggelse medger en blandad struktur med bostäder, 
kontor och service inom samma enheter. Förändringsprocessen som 
eftersträvas utgår från små förändringar som görs löpande och kan 
beskrivas som en stadsläkningsprocess (Lindgren 2004 s.24).

Grönytor har en stor betydelse och ses som kvalitetshöjande och 
sammanlänkande stråk. Stadskärnorna anges också som viktiga ut-
vecklingsområden samt att stärka kontakten mellan stadskärnan och 
den kringliggande stads- och landsbygden (Lindgren 2004 s.24).
 
För en hållbar utveckling är förutsättningar för ett bra vardagsliv för 
alla invånare en grundförutsättning. Sociala mål som bidrar till att öka 
attraktiviteten och konkurrenskraften är ofta mer utvecklade än andra 
anser Lindgren. Inom de sociala mål som tas upp i dokumenten ingår 
mål som tar upp folkhälsan, den sociala integrationen, säkerhet och 
trygghet och stadens identitet (Lindgren 2004 s.25).

3.7 Blandstaden som förebild
I många policydokument anges blandstaden som en eftersträvans-
värd modell för arbetet mot en hållbar stadsutveckling (Bellander 
2005 s.4). Begreppet blandstaden för med sig en positiv laddning. 
Men vad blandstaden innebär är svårdefinierat (Bellander 2005 s.5). 
Bellander (2005) menar att småstaden eller stadskärnan ofta står 
som modell för blandstaden. En tät men greppbar bebyggelsestruk-
tur, närhet mellan funktioner, kontinuerliga upplevelser och händelser 
samt ett omväxlande folkliv är begrepp som förknippas med bland-
staden (Bellander 2005 s.5).

Blandstaden anses i sin struktur också bidra till en mångfald i boen-
demiljön. Den anses också minska transportbehovet vilket är ön-
skvärt i arbetet mot en hållbar utveckling. Utifrån säkerhetsaspekten 
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lyfts blandstadens rörelse och aktiviteter som spänner över hela dyg-
net fram och anses bidra till en ökad säkerhets- och trygghetskänsla 
(Bellander 2005 s.5). Blandstaden ska inte ses som en ett uttryck för 
en formfråga, som kvartersstaden, utan handlar om tillgänglighet och 
offentlighet i stadsrummen menar Bellander (2005).

Behovet av kvalificerad täthet på kvarters- och stadsdelsnivå anses 
vara ett viktigt led i en ekologisk stadsomvandling (Bellander 2005 
s.10). Tätheten medför en social och kulturell integration och mång-
fald som bidrar till ökad tillgänglighet, minskat resande samt skapan-
det av möjligheter till samverkan och samutnyttjande (Bellander 2005 
s.11). 

Den största delen av bebyggelsen som finns idag lever inte upp till 
blandstadens ideal. Större delen av det svenska bostadsbeståndet 
finns områden tillkomna under efterkrigstiden. Områden som byg-
gdes upp med zonering och funktionsuppdelning som ideal (Bel-
lander 2005 s.52). I många av dessa områden har verksamheter 
försvunnit till följd av bristande befolkningsunderlag och ändrade 
konsumtionsmönster, vilket lett till minskad funktionsblandning. Det 
är framförallt i dessa områden som utvecklingen måste ske menar 
Bellander (Bellander 2005 s.52).
 
Bellander (2005) anser att det ofta är förvaltning och manegement 
som saknas. Den blandade staden bör utvecklas utifrån en mindre 
skala med stadsdelar och punktinsatser som fokus (Bellander 2005 
s.52). Det är viktigt att ta vara på stadsdelens skala, täthet, rörelse 

och mix utav funktioner (Bellander 2005 s.52).
 
Antalet människor som rör sig stadsrummet är en avgörande faktor 
för blandstaden (Bellander 2005 s.54). Blandstad framhålls som en 
positiv motsatts till ensidiga bostadsområden i förorterna. Att bygga 
en blandstad genom komplettering i bebyggelsen tar tid menar Bel-
lander. Processen måste börja i den bebyggelsen som existerar (Bel-
lander 2005 s.54). 

Små kompletta stadsdelar med blandade funktioner i alla delar av 
staden är en omöjlighet enligt Bellander. Blandstaden är inte möjlig i 
hela stadsbebyggelsen men för en hållbar bebyggelseutveckling är 
det viktigt att hela staden med funktionsuppdelade förorter tas med i 
planeringen (Bellander 2005 s.55). 

Blandstaden förs också fram i många av de dokument Lindgren 
(2004) studerat som den eftersträvansvärda stadsformen för hållbar 
utveckling. De positiva effekter som blandstadens struktur med blan-
dade funktioner och täthet anses för med sig är: minskat transport-
behov, möjligheter till storskaliga kretsloppslösningar, möjligheter till 
minskad resursanvändning samt ökad närhet mellan människor som 
ger bättre integration, säkerhet, trygghet och mångfald (Lindgren 
2004).
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4 EFTERKRIGSTIDENS BEBYGGELSE

Till efterkrigstidens bebyggelse brukar de bostadsområden som är 
byggda från andra världskrigets slut till början på 1970-talet räknas. 
Epoken brukar inom svenskt stadsbyggande delas in i två under-
kategorier där den första sträcker sig från 1946-1960 och kallas 
folkhemsbebyggelsen (Boverket 2005 s.17). Perioden från 1960-talet 
fram till 1975 brukar kallas för rekordåren och innefattar miljonpro-
grammet (Boverket 2005 s.33). Det här arbetet kommer fokusera på 
den tidiga efterkrigstidsbebyggelsen och inte gå djupare in på re-
kordårens bebyggelse.

4.1 Folkhemsbebyggelsen
Redan under 1920-talet lanserades begreppet folkhem i svensk poli-
tik av Per-Albin Hansson. Men det var först efter andra världskriget 
som folkhemsbyggandet tog fart (Boverket 2005 s.17). 1933 hade 
en bostadssocialutredning tillsatts för att reda ut bostadssituationen 
i Sverige. Slutbetänkandet från den utredningen kom först 1945. Det 
innehöll tankar om större kommunalt inflytande och en högre utbyg-
gnadstakt. Målet i utredningen beskrevs som att:

”kunna erbjuda varje barnfamilj en tvåa med ett modernt kök och 
badrum till en kostnad av en femtedel av en industriarbetares lön”

Som en direkt följd av detta bildades i hela landet de allmännyttiga 
kommunala bostadsföretagen (Irheden 2001 s. 18). Det blev star-
skottet för det storskaliga bostadsbyggandet i Sverige som senare 
skulle utvecklas till rekordårens miljonprogram. Under folkhemsperi-
oden, 1946-1960, byggdes 542 000 lägenheter i Sverige. (Boverket

2005 s. 17). 

Det som främst kännetecknar områden från den här tiden är tan-
karna kring grannskapsenheter som rådde. Staden skulle vara up-
pbyggd av mindre enheter som inom sig själva var självförsörjande 
(Boverket 2005 s.18). I Sverige tog det sig utryck som självförsör-
jande bosstadsområden utanför den då befintliga stadsbebyggelsen. 
Inom områdena skulle det finnas service inom bekvämt gångavstånd 
och ett område skulle kännas som en naturligt sammanhållen enhet 
av staden (Boverket 2005 s.18). 

Tanken med grannskapsenheterna var också att skapa en överblick-
barhet och gemensamhetskänsla (Irheden 2001 s.18). De så kallade 
folkhemsområdena byggdes ofta i utkanterna av den dåvarande 
stadsbebyggelsen och gränserna av områdena blev på så vis tydliga 
(Boverket 2005 s.19). 

I grannskapsenhetsbegreppet rymdes också idéer om trafiksepare-
ring även om de inte är så konsekvent utförda som i rekordårens 
områden. Gång- och cykelstråk är vanligen separerade från övrig 
trafik i områdena och följer ofta naturliga rörelsemönster (Boverket 
2005 s.19).

Bostadsområden som tillkom tidigt under efterkrigstiden präglas inte 
lika mycket av planering för ökad biltrafik som områden som tillkom 
senare. I dessa områden fanns begränsade parkeringsmöjligheter 
och garage är ofta uppförda i separat byggnader. Detta har gjort att
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områdena ofta kompletterats med parkeringsytor i ett senare skede. 
Idag utmärks områdena av trång markparkering längs gatorna och 
att parkering har anlags på tidigare friytor (Boverket 2005 s.19).

God kollektivtrafik var ofta ett inslag i dessa områden med ett uttalat 
mål om att en hållplats skulle finnas inom 400 meter från bostaden 
(Boverket 2005 s.19).

Folkhemsbebyggelsen präglas även av en önskan om öppenhet, ljus 
och grönska. Mycket omsorg lades ner på husens yttre utformning 
och hur de placerades i förhållande till varandra och omgivningen 
(Irheden 2001 s.19). Den rumsliga ordningen är karakteristisk för 
folkhemsbebyggelsen. Områdena är ofta orienterade kring en centru-
menhet där byggnaderna ligger fritt och mer relaterade till topografin 
i området än gaturummet (Boverket 2005 s.19). Det skapar en 
rumsstruktur där både landskap och bebyggelse är integrerade. 
Både offentlig och kommersiell service är lokaliserad till centrumen-
heten som ofta är bilfri. Vilket ofta medförde att det bildas baksidor 
mot gator och parkeringar (Boverket 2005 s.19).

Under efterkrigstiden dominerar tre typer av byggnader, lamellhus, 
punkthus och stjärnhus. Folkhemsbebyggelsen håller sig i en relativt 
mänsklig skala med byggnaderna i tre till fem våningar. Ett vanligt 
inslag är att lamellhusen byggs samman i hörnen kring stora gröna 
gårdar (Boverket 2005 s. 20). 

Till folkhemsbebyggelsen hör en grön och lummig miljö. Områdena

anlades ofta kring stora parkrum. Parkerna är medvetet gestaltade 
och användes som formelement. Gårdarna var också relativt stora 
och öppna med mycket grönska (Boverket 2005 s.20).

Under 1950-talet var inte byggnadsindustrin ännu så standardiserad 
utan den gamla hantverkstraditionen fanns fortfarande kvar vilket 
gjorde att stora träd och naturen som var på platsen innan bebyg-
gelsen vanligtvis kunde bevaras (Boverket 2005 s.21).

I det stora hela uppfattas ofta områden från sent 40-tal till 50-tal som 
trivsamma, varierande och vackra. Grannskapstanken fungerar fort-
farande ganska väl trotts att de flesta folkhemsområdena idag ätits 
upp av den expanderande stadsbebyggelsen (Boverket 2005 s.21). 

Folkhemsbebyggelsen har förutsättningar för att vara goda boen-
demiljöer. Men kräver en upprustning. Enligt en inventering av 
BOOM-gruppen 2002 hade omkring 60 procent av folkhemsbebyg-
gelsen inte moderniserats sen 1975 (Boverket 2005 s.29). Troligtvis 
genomfördes få större förnyelseprojekt eller genomgripande renover-
ingar med under de 15 åren innan dess. Den ursprungliga instal-
lationstekniska standarden är dock relativt hög. Men enligt Boverket 
så är ca 360 000 lägenheter inte stambytta sen 1975 (Boverket 2005 
s.29) vilket talar för att ett behov av förnyelse finns.
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4.2 Problem med folkhemsbebyggelsen
Mycket av problemen i den fysiska miljön i folkhemsbebyggelsen 
har att göra med bristande underhåll. När områdena byggdes befol-
kades de av barnfamiljer som utnyttjade gårdarna, grönytorna och 
lekplatserna. Men i takt med att barnfamiljerna flyttade till nyare om-
råden och att barnen växte upp missköttes underhållet av utemiljöer-
na och idag är de ofta i dåligt skick.

Enlig boverkets rapport ”Förnyelse för en hållbar utveckling i olika 
boendemiljöer” från 2005 beskrivs en tendens till generationsskifte i 
dessa områden och då kan det vara dags att se över dessa miljöer. 
Boverket menar att en viktig uppgift i förnyelsen är att återställa 
och ta tillvara på den ursprungliga karaktären på utemiljön. Ofta är 
utemiljöerna ambitiöst utformade men är i behov av en upprustning 
(Boverket 2005 s.21). Detta är också utifrån ett trygghetsperspektiv 
menar boverket. Bristande underhåll av grönskan i kombination med 
en bristfällig belysning gör att delar av folkhemsområdena känns 
otrygga kvälls- och nattetid (Boverket 2005 s.22).

En av de största bristerna i områden från folkhemsepoken är enligt 
boverket tillgängligheten. Många byggnader saknar hiss och toal-
ett- och köksytor uppfyller inte de krav på handikappsanpassning 
som ställs idag. I takt med att många invånare i folkhemsbebyg-
gelsen börjar närma sig en ålder där rörligheten börjar begränsas är 
det många byggnader som behöver se över tillgängligheten menar 
boverket (Boverket 2005 s.21). 

När områdena byggdes var de sociala ambitionerna högt ställda 
och målet var att skapa stabila, relativt slutna områden med stark 
lokalt inflytande och engagemang. I stadsdelscentrumen fanns ofta 
förutom service, gemensamhetslokaler för kultur, fritid och mötes-
verksamhet (Boverket 2005 s.22). Men under slutet av 50-talet blev 
det inte längre lika viktigt att betona den starka lokala identiteten och 
sammanhållningen inom grannskapsenheten. De lokala områdes-
centrumen fick inte längre den starka betydelse som de haft tidigare 
(Boverket 2005 s.23). Detta skedde också i takt med att serviceun-
derlaget minskade då många barnfamiljer i början på 60-talet flyttade 
till större nybyggda lägenheter och lämnade efter sig en minskande 
befolkning (Boverket 2005 s.23).

Det minskande befolkningsunderlaget i samverkan med att männi-
skors inköpsvanor förändrats har bidragit till att servicen i områdena 
försämrats. Områden som från början var självförsörjande enheter i 
staden har blivit beroende av den övriga stadsbebyggelsen och den 
starka gemensamhet som präglade områdena till en början har min-
skat. Samtidigt gör den relativa närheten till städernas centrum, som 
de flesta folkhemsområdena har, sällan att det minskade serviceut-
budet leder till några större problem rent servicemässigt (Boverket 
2005 s. 23). 

Det minskade serviceutbudet kan å andra sidan ge andra effekter. 
Tillsammans med att områdena idag inhyser betydligt färre invånare 
än de gjorde när de var nybyggda medför att färre människor rör sig i 
områdena. Detta leder till att förutsättningar för vardagliga möten
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minskar och den sociala kontrollen försvinner. I kombination med 
dåligt underhåll och vildvuxen vegetation kan det leda till att invånar-
na känner bristande trygghet (Boverket 2005 s.24).

Det ska dock påpekas att folkhemsområdena generellt sett inte tillhör 
de socialt sett problematiska områdena. De flesta folkhemsområde-
na har en låg omflyttning och är socialt stabila (Boverket 2005 s.24).
Kommunikationer är också viktiga ur trygghetsperspektivet. Trafik-
föring och tillfarter till området har stor betydelse för hur bostad-
sområdet fungerar rent praktiskt, men även för områdets anseende 
och status (Boverket 2005 s.72). Folkhemsbebyggelsen är idag ofta 
omgärdad av den växande stadsbebyggelsen och har därför goda 
kommunikationer. Problemet gäller främst för rekordårens bebyg-
gelse som ligger längre ut i periferin (Boverket 2005 s.72).

Utglesningen är i sig ett problem. Större delen av invånarna i 
folkhemsbebyggelsen är äldre (Boverket 2005 s. 69). Men en ten-
dens till att unga hushåll flyttar in finns idag (Boverket 2005 s.69). 
Men enligt boverket kommer troligen andelen äldre fortsätta att vara 
hög och andelen riktigt gamla förväntas stiga. Detta ställer framförallt 
krav på tillgängligheten i områdena (Boverket 2005 s.69).

Nya krav på källsortering kräver nya lösningar i folkhemsbebyg-
gelsen som ofta utrustades med sopnedkast som idag inte är en 
hållbarlösning (Boverket 2005 s.28). Detta löses ofta med enskilda 
gårdshus för sopsortering och att hitta utrymme för den här typen av 
åtgärder är i sig inget problem. Problemet är istället vem som ska stå 

för kostnaderna, fastighetsägarna eller tidnings- och förpackningsin-
dustrin (Boverket 2005 s.28). 

VA-nätet kan också utgöra problem. När folkhemsbebyggelsen 
byggdes leddes allt vatten bort i samma ledningar. Både spillvatten 
och dagvatten leddes bort i till reningsverket. System av den typen 
kan lätt bli överbelastade och det leder till översvämningar. Senare 
bebyggelse har ofta ett duplikat system där dagvattnet leds bort 
för sig. I många områden har VA-systemet bytts ut mot ett duplikat 
men problemet med överbelastade VA-system existerar fortfarande 
(Boverket 2005 s.29).

Sammanfattningsvis kan sägas att folkhemsbebyggelsen egentli-
gen inte lider av några planmässiga brister. Problemen grundar sig 
i ett dåligt underhåll samt att befolkningsunderlaget minskat och 
att nya användningar för de kommersiella lokaler som finns i om-
rådena måste hittas. Generellt är det en ordentlig genomgång och 
upprustning av utemiljön som behövs och att försöka återskapa den 
ursprungliga karaktären.

Boverket tar även upp vikten av att engagera människor i områdets 
utveckling. Med möjligheter att delta och påverka områdens utveck-
ling följer förhoppningsvis också en känsla av samhörighet. Att jobba 
med områdenas identitet och stärka samhörigheten kan ge positiva 
effekter (Boverket 2005 s.71)
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4.3 Rekordårens flerbostadshusbebyggelse
Rekordårens storskaliga flerbostadshusbebyggelse bygger på 
samma principer som folkhemsbebyggelsen. Grannskapsenheter, 
trafikseparering, boendemiljöer i bilfria grönområden med bebyg-
gelsen grupperad kring en central centrumenhet. Skalan är dock en 
stor skillnad, rekordårens flerbostadsbebyggelse kännetecknas av 
storskaligheten. Trafiksepareringen är också mycket mer konsekvent 
utförd i dessa områden än i folkhemsbebyggelsen. Rekordårens 
bostadsområden ligger betydligt längre ut från städernas centrum 
och är tydligare avgränsade och åtskilda från staden eller tätorten i 
övrigt. Storskaliga trafikrum utgör ofta tydliga gränser för rekordårens 
bebyggelseområden (Boverket 2005 s.34). Det som också skiljer 
rekordåren från folkhemsbebyggelsen är att bebyggelsen inte är lika 
anpassad till förutsättningarna på platsen. Rekordårsområdena är 
ofta plansprängda och präglas av ett allt mer rationaliserat byggande 
(Boverket s.36).
  
4.4 Problem med rekordårens bebyggelse
Rekordårens bostadsområden delar de problem som finns i folkhem-
sområdena. Men ett par viktiga skillnader mellan de områdena gör 
att problemen har blivit större i rekordårens bebyggelse. Dessa fak-
torer är storskaligheten, en tydligare avskildhet från staden i övrigt, 
den tydligare trafiksepareringen och att områdena ligger längre ut 
från stadskärnan.

Medan utemiljöerna i folkhemsbebyggelsen i allmänhet upplevs som 
trivsamma har utemiljöerna i rekordårens flerbostadshusområden fått 

utstå mycket kritik. Miljöerna utgörs av likformig upprepning, höga 
hus och långa perspektiv, avskalad arkitektur med hårda mate-
rial och ytor, kyliga gråskalor eller allt för grälla färger. Utemiljöerna 
utgörs ofta till större delen av asfalt. Dessa miljöer lider också ofta 
av dåligt underhåll vilket förstärker intrycket av torftighet och brist på 
mänsklig omtanke (Boverket 2005 s.37)

Bristande känsla av trygghet är ett stort problem i rekordårens 
bebyggelse. Strukturen med trafiksepareringen och storskaligheten 
bidrar till den bristande känslan av trygghet. 

Liksom i folkhemsområdena finns problem med att tillgångne till kom-
mersiell och offentlig service har minskat (Boverket 2005 s.39)

Rekordårens flerbostadshusbebyggelse fick tidigt problem med 
tomma lägenheter. Efter 70-talets villa-boom skapade möjligheter för 
barnfamiljer att flytta till en egen villa fick många av dessa då nybyg-
gda områden problem med att lägenheter stod tomma. Vilket fick 
följden att den fick rollen av reserv på bostadsmarknaden och har 
även i stor utsträckning den rollen idag. I nästan alla kommuner är 
det ett bostadsområde från 60-70-talet som upplevs som det minst 
attraktiva området att bo i. Det ska dock påpekas att långt ifrån alla 
områden från den här tiden lider av dessa problem. De sociala prob-
lemen och det dåliga underhållet gäller inte överallt utan är ofta en 
schablonbild som media hjälpt till att skapa (Boverket 2005 s.40)
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4.5 Avspeglingen i media
I dagens samhälle har medierna en nyckelposition när det gäller 
beskrivningar av händelser och skeenden (Ericsson et al 2000 s.32). 
Medias avspegling av förorter har en starkt bidragande del till den 
bilden som målas upp i den allmänna diskursen menar Ericsson et al 
(2000). Genom sina beskrivningar av händelser och skeenden anger 
medierna en möjlig politisk dagordning samtidigt som de ger under-
lag för samtalsämnen i allmänhet (Ericsson et al 2000 s.32). I det 
mediala uttrycket finns en mycket stor genomslagskraft. Media sätter 
upp möjliga förståelse- och tolkningshorisonter. I valet av berättelser 
pekar medierna ut de betydelsecentrum som antas representera 
påstådda förhållanden. På så vis beskrivs och avbildas olika ämnen 
utifrån redan existerande centrum och mallar (Ericsson et al 2000 
s.32).

När media konstant avbildar människor och miljöer med samma ste-
reotypa angreppssätt konstrueras berättelser och bilder som anses 
vara mer representativa än andra (Ericsson et al 2000 s.32). Det 
bidrar till att begränsa synfältet och gör det svårt att upptäcka något 
annat än den inpräntade bilden. Angående bilden av förorter och 
framförallt de som tillkom under miljonprogrammet, skapas en igen-
kännbar metaforik (Ericsson et al 2000 s.32). Förorterna tolkas och 
beskrivs med element som kan hänvisas till redan givna kategorier. 
I den här processen bidrar media till att forma omgivningens syn på 
förortsområdena. Läsaren, utan egna erfarenheter, bygger upp sin 
bild av förorten kring det som presenteras i medierna (Ericsson et al 
2000 s.32).

Den mediala bilden kan anses vara en bidragande orsak till att efter-
krigstidens miljonprogramsförorter i den allmänna debatten framstår 
som antisociala och ociviliserade rumsligheter (Ericsson et al 2000 
s 28). En omogen miljö med invånare som måste kontrolleras och 
läras upp för att nå samma nivå som övriga samhället. Samtidigt har 
förorten uppfattats som en plats att prova nya metoder på (Ericsson 
et al 2000 s.28). Här tycks också finnas en ärlighet och autenticitet 
menar Ericsson et al. (2000). Förorten har blivit en symbol för icke-
normalitet, en plats som avviker från resten av samhället (Ericsson et 
al 2000 s 29). Medierna bidrar till att en stereotyp bild av förorten har 
bildats, och när vi fått bilden klar för oss behövs bara en antydan för 
att vi ska kunna avkoda meddelandet (Ericsson et al 2000 s.30). 

För att förstå budskapet som medier sänder ut måste det vara möjligt 
att avkodas och begripliggöras. När avkodningen är avklarad kom-
mer också budskapet att bli en del av mottagarens medvetande 
(Ericsson et al 2000 s.31).

Molina (2000) pekar på hur ett foto direkt gör anspråk på att repre-
sentera en verklig händelse. Men fotot representerar i själva verket 
bara fotografens perspektiv på händelsen. Bilder i sig bär ett bud-
skap och sammansatt med text kan det symbolisera en företeelse 
som inte har något att göra med den situation bilden togs i (Molina 
2000 s. 41). Användning av bilder för avspegling av förorter i de 
tidningar som Molina (2000) studerat (Expressen, Aftonbladet och 
Dagens Nyheter) har enligt henne präglat början av en stigmatiser-
ingsprocess av förorten. Molina ser ingen anledning att inte tro att
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även andra tidningar utanför studien också bidrar i stigmatiseringen 
(Molina 2000 s. 41). Molina identifierar fyra element som utvecklats 
på grund av återspeglingen av bilder i media som ständigt återkom-
mer i förortsdiskurser. Diskurserna är ”betongblocket”, ”orenheten”, 
”invandrarskapet” och ”det ifrågasatt moderna” (Molina 2000 s. 43). 

Studien har genomförts på artiklar och bilder från 1960- och 70-talet 
och behandlat miljonprogramsområden på Järvafältet i Stockholm. 
Molina (2000) menar att det var under den här perioden som de här 
områdena blev stigmatiserade som problem (Molina 2000 s.42). 
Medierna låter förorterna (i det här fallet på Järvafältet i Stockholm) 
symbolisera och representera olika samhällstillstånd. Det har gett 
förorterna en metaforik som varje gång den framträder handlar om 
eller anspelar på avvikelse som i förortskontexten handlar om något 
som inte är uppnått (Molina 2000 s.42).

De här studierna utgår från miljonprogramsförorter i Stockholm och 
kan per automatik inte sägas avspegla bilden av alla efterkrigstidens 
områden. Men det kan fungera som en beskrivning av hur mediernas 
avspegling av företeelser befäster och skapar stereotypa bilder av 
verkligheten. Har ett område börjat beskrivas i en dålig kontext så 
är det lätt att uppfattningen och bilden av området växer fast och blir 
den allmänna bilden. Ett områdes status är viktig för den sociala situ-
ationen och där kan mediernas skildringar ha stor inverkan. 
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5 FALLET AUGUSTENBORG

Augustenborg är ett bostadsområde i stadsdelen Fosie i södra delen 
av Malmö ca fem minuter med buss från Malmö centrum. Området 
består av 30 bostadsgårdar kringgärdade av flerbostadshus med 
1800 lägenheter där MKB (Malmö Kommunala Bostäder) äger och 
förvaltar majoriteten av dem (1600). Ett torg med mindre service-
butiker finns centralt i området (Stenberg & Thuvander 2005 s.98). 
Mitt i bostadsområdet finns även en öppen park och i utkanten ligger 
Augustenborgsskolan. I området finns även en mindre industripark 
som ägs av Malmö stad och inhyser Kommuntekniks verksamheter. 
Ett 40-tal småföretagare finns utspridda i området(Stenberg & Thu-
vander 2005 s.99). 

Befolkningen i området uppgick 2008 till 3188 invånare. Av dessa var 
49 % utlandsfödda (Malmö stadskontor 2008). Majoriteten, 61 %, av 
hushållen utgörs av en persons hushåll (Malmö stadskontor 2008). 
Endast 3 % av bostäderna är större än tre rum och kök. 51 % av 
bostäderna i området utgörs av två rum och kök (Malmö stadskontor 
2008).

Augustenborg har valts ut till fallstudien på grund av att det är ett om-
råde med tydlig folkhemskaraktär. Området led i slutet av 1990-talet 
av de problem som ofta finns i efterkrigstidens bebyggelse. Då star-
tades en förnyelseprocess vars mål var att ställa om området till ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart område. Förnyelsen har 
blivit uppmärksammad både lokalt, nationellt och internationellt.  Det 
är därför intressant att studera vilka åtgärder som gjordes i området 
och vilka resultat som uppnåtts. Förnyelsen genomfördes i två

 

.

faser där den senare avslutades 2006. Men omställningen mot ett 
hållbart bostadsområde är en process som tar lång tid och fortsätter 
efter projekttidens slut. Området är också tydligt avgränsat vilket är 
en fördel i studien. 

5.1 Historia
Augustenborg började byggas ut 1948 och stod färdigt 1952. Bakom 
utbyggnaden stod det allmännyttiga bostadsbolaget MKB (Vidén & 
Botta 2006 s.68). Det var ett av de första flerbostadshusprojekten 
som byggdes enligt den svenska efterkrigstidens bostadspolitik (Gra-
ham 2002 s.4).

Området räknas som det första allmännyttiga bostadsområdet i 
Malmö . Med nya rymliga lägenheter och moderna lösningar som 
gav en hög livskvalitet blev Augustenborg en symbol för det nya 
moderna Sverige som skulle byggas upp efter kriget. Området byg-
gdes till med en skola 1956 och på 1960-talet byggdes ett industri-
område ut (Graham 2002 s.4). 

Stadsdelen inspirerades mycket av de rådande ideal som fanns 
angående grannskapsplanering (Vidén & Botta 2006 s.68). Området 
planlades med visionen om att skapa en ”stad i staden”. Husen plac-
erades fritt oberoende av gaturum kring halvöppna gårdar (Irheden 
2001 s.19). 

Bebyggelsen utgjordes av lamellhus i tre våningar med fasader i te-
gel och puts samt tegeltäckta sadeltak. I mitten av området anlades
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en park med en stor öppen gräsyta kringgärdad av varierande grön-
ska (Vidén & Botta 2006 s.68). Till en början var området i princip 
självförsörjande med eget koleldat fjärrvärmeverk och tvätteri samt 
med offentlig och kommersiell service vid stadsdelens centrala torg 
(Vidén & Botta 2006 s.68). På torget fanns ett rikt utbud av service i 
form av herr- och damfrisör, tobaksaffär, konditori och blomsteraffär 
(Irheden 2001 s.21). 

Kollektivtrafiken var också väl utbyggd med spårvagn in till centrum 
var sjunde minut och buss som avgick minst tre gånger i timmen. 
Bilismen hade börjat bli allt vanligare efter kriget och garage anlades 
i källarplan och gårdsmiljöerna gjordes bilfria. Men bilismens sti-
gande popularitet hade inte förutspåtts och redan 1953 kom klago-
mål på för få parkeringsplatser. Under de kommande åren arbetades 
med kompletterande parkeringsplatser anläggas bland annat genom 
underjordiska garage (Irheden 2001 s.20). 

Det nybyggda Augustenborg fylldes snabbt på med nyinflyttade, 
främst barnfamiljer, som flyttade från trängre lägenheter i andra 
delar av Malmö (Graham 2002 s.4). 1952 hade området ca 1800 
lägenheter och 5600 invånare hade flyttat in (Irheden 2001 s.20). 
Under 1950- och början av 60-talet var Augustenborg ett socialt väl-
fungerande område med många barn och en mångfald av aktiviteter 
(Stenberg & Thuvander 2005 s.99). 

Men redan på slutet av 60-talet började en förändring ske med Au-
gustenborg. De tidigare så rymliga lägenheterna i området, främst 

stora tvårummare, överträffades av nybyggda mer moderna höghus 
med fyra-femrums lägenheter. Försök att modernisera Augustenborg 
gjordes men utflyttningen var ett faktum under slutet på 60-talet och 
70-talet (Graham 2002 s.5). 
Den ökade inflyttningen till Malmö under 80- och 90-talet bidrog 
till en ökning även i Augustenborg. Inflyttningen förde med sig en 
kulturell mångfald i området även om de sociala och ekonomiska 
problemen fortlöpte (Graham 2002 s.5).

I takt med att området blev mindre populärt försämrades underhål-
let och området föråldrades snabbt. På 1980-talet gjordes en up-
prustning av vissa kvarter där bostadshusen tilläggsisolerades och 
kläddes med plåt. Denna upprustning var inte särskilt lyckad och de 
byggnader som hade rustats upp blev snart skadade igen. Utöver 
byggnaderna led även gårdarna, parken och skolgården av under-
måligt underhåll och blev med tiden nedgångna och slitna (Vidén & 
Botta 2006 2.68). 

Det var inte bara den nedgångna miljön som var problem för Augus-
tenborg. I slutet på 90-talet hade området länge präglats av ekono-
miska och sociala problem. 1998 blev starskottet för en upprustning 
och förnyelse av området. Målet var att skapa ”ett socialt, ekono-
miskt och ekologiskt hållbart bostadsområde”. Förnyelseprojektet 
kallades Ekostaden Augustenborg och genomfördes i två etapper 
den första 1998-2001 (en del åtgärder färdigställdes inte förrän 2003) 
och den andra 2002-2006 (Stenberg & Thuvander 2005 s.99).
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Augustenborg blev under den här tiden ett ledande exempel både 
nationellt och internationellt på hur en övergripande ekologisk om-
ställning av ett existerande bostadsområde kan genomföras (Gra-
ham 2002 s.2). 

5.2 Problembild för Augustenborg 
Augustenborg led under slutet av 90-talet av många av de problem 
som utmärker folkhemsbebyggelsen men även av problem som mer 
associeras till rekordårens bebyggelse. Ekonomiska och sociala 
problem hade under en längre tid funnits i området och MKB hade 
problem med många tomma lägenheter (Vidén & Botta 2006 s. 68). 
Omflyttningen i området var 1997, innan förnyelsen inleddes, 25 %. 
Problem fanns också med en låg grad av integration mellan olika 
etniska grupper (Graham & Granberg 2008f).

Bostadshusen var dåligt underhållna och var i behov av upprust-
ning. Isoleringen var bristfällig och husen led av stort energiläckage. 
Utemiljöerna var slitna och torftiga och i behov av upprustning (Vidén 
& Botta 2006 s. 68). 

Tillgängligheten till servicefunktioner var också ett problem framförallt 
för de äldre invånarna i området. Utvecklingen under 70- och 80-
talet har lett till att det lokala serviceutbudet minskat. Till detta hör 
att Malmös kollektivtrafiknät baserar sig på ett system som går från 
centrum ut till bostadsområdena. Få linjer går på tvären vilket medför 
onödigt långa resor om man vill resa mellan områdena (Graham & 
Granberg 2008c). Ingen kollektivtrafik går genom Augustenborg utan

hållplatserna finns i utkanterna av området. 

Augustenborg hade också problem med återkommande övers-
vämningar som kostade mycket pengar (Graham 2002 s. 6). Även 
ur miljösynpunkt var det mindre bra då följderna blev utsläpp av 
orenat avloppsvatten på grund av ett överbelastat dag- och spillvat-
tensystem (Graham & Granberg 2008b). Översvämningarna ledde 
till problem med vattenfyllda källarutrymmen i bostadsområdet och 
skolan (Graham & Granberg 2008b). Orsaken till problemet var att 
det kombinerade avloppsnätet och dräneringen av dagvattnet var 
underdimensionerat för omständigheterna som rådde (Graham 2002 
s. 6). 

Avfallshanteringen var också bristfällig. På området fanns innan 
förnyelseprogrammen började genomföras två öppna containrar som 
användes av Augustenborgsbor och troligen även andra Malmöbor. 
Containrarna skapade problem med lukt och höga kostnader. I om-
rådet fanns endast två glasinsamlingsbehållare och ett antal tidn-
ingsinsamlingscontainrar som ofta var fyllda med annat avfall. Totalt 
producerade områdets 3000 invånare cirka 1200 ton hushållsavfall 
när projektet startades. Större delen av det gick till förbränning och 
källsortering förekom inte (Graham & Granberg 2008a).

Att hushålla med resurser är en viktig del i den hållbara utvecklingen. 
Augustenborg hade inga specifika problem med resursanvändningen 
men för en omställning mot ekologisk hållbarhet är resurshushållning 
ett viktigt delmoment. Både vad gäller tekniska lösningar och be
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teende kan förändringar genomföras i ledet mot en ekologiskt hållbar 
utveckling. 

5.3 Projektet Ekostaden Augustenborg
För att komma till rätta med de problem som Augustenborg led av 
började 1998 de första åtgärderna i projektet Ekostaden Augusten-
borg sätta igång (Vidén & Botta 2006 s. 68). De första initiativen 
till projektet Ekostaden Augustenborg drogs igång 1997. Projektet 
Ekostaden drevs i samarbete mellan Malmö stad, MKB Fastighets 
AB och Fosie stadsdelsförvaltning (Hillbur et al. 2000 s.22).

Det övergripande målet var att utveckla stadsdelen till ” ett socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsområde”. Det var viktigt 
att förnyelsen som genomfördes inte skulle påverka bostadshyrorna 
i området. De stora ekologiska omställningarna fick inte påverka de 
sociala och ekonomiska aspekterna negativt. Genom beviljade LIP 
bidrag 1998 och 2002 möjliggjordes satsningarna (Vidén & Botta 
2006 s. 68). Ett viktigt mål var också att få med de boende i planer-
ingsprocessen. Framförallt för att det framtida underhållet och vid-
areutvecklingen av området ska bygga på självförvaltning (Hillbur et 
al. 2000 s.22)

Augustenborg skulle återigen bli ett föregångsområde, som det var 
när det var nybyggt, och ett ledande exempel på ekologiskt anpas-
sad stadsförnyelse (Graham 2002 s.5). Förnyelsen skedde i två faser 
den första med stöd från 1998 års LIP-bidrag genomfördes 1998-
2001 och den andra fasen sträckte sig från 2002-2006. En del 

åtgärder i första fasen drog ut på tiden och färdigställdes inte förens 
2003 (Vidén & Botta 2006 s.72).

Inom programmet för den ekologiska omställningen av Augustenborg 
ingick ett antal delåtgärder för att stärka områdets ekologiska profil. 
Programmet för omställningen av Augustenborg var ganska brett och 
innehöll många åtgärder. Gemensamt för alla projekt var att de hade 
högt ställda miljömål gällande val av material och utförande (Vidén & 
Botta 2006 s. 71).

I det övergripande målet att skapa “ett socialt, ekonomiskt och ekolo-
giskt hållbart bostadsområde” ingick många delprojekt. En stor del av 
projekten handlade om att återskapa de fysiska och sociala struk-
turer som funnits i området när det var nybyggt samtidigt som den 
ekologiskt hållbarheten skulle stärkas (Graham 2002).

Programmet för förnyelsen i den första fasen (1998 - 2001) delades 
in i nio projekt som skulle genomföras för att skapa en hållbar stads-
del. I den andra fasen som inleddes 2002 ingick 4 projekt som byg-
gde vidare på de åtgärder som gjorts i första fasen (Vidén & Botta 
2006 s.68). Många av projekten går in i varandra och ger effekter 
på varandra. Gemensamt är att de alla utgår från att förbättra miljön 
ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv (Vidén & Botta 2006 s.68). 
Delprojekten inriktade sig på olika områden och i den här uppsatsen 
presenteras de i fyra delområden:

1. åtgärder i den fysiska miljön,
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2. åtgärder av bristfälliga tekniska system,
3. åtgärder för att stärka processen och dialogen samt 
4. åtgärder för att skapa en ekologiskt hållbar förvaltning. 

I alla projekten ingick ett mål om att stärka medborgardialogen och 
att få Augustenborgsborna att engagera sig (Stenberg & Thuvander 
2005 s.102).

I delprojekten ingick en mängd mål som skulle uppfyllas. De kan på 
ett övergripande sätt sammanfattas i dessa mål: 
– minskad miljöbelastning
– ökad effektivitet i användning av energi och naturresurser
– ökad användning av förnybara råvaror
– ökat återbruk
– bevarande och förstärkning av biologisk mångfald
– ökad cirkulation av växtnäringsämnen
– folkbildningsåtgärder på miljöområdet (Hillbur et al. 2000   
 s.23)

Målen utgår från de mål som krävs för att få beviljat LIP-bidrag (se 
3.4). 

5.4 Åtgärder i den fysiska miljön 
Centralt i förnyelsen var en ombyggnad och upprustning av 
utemiljöerna i området. Delmål i upprustningen av utemiljöerna var 
att minska andelen hårdgjorda ytor samt att öka den biologiska 
mångfalden (Stenberg & Thuvander 2005 s.99). Vilket innebar att

Gårdsmiljö     Foto: Gunnar Göransson

Gårdsmiljö     Foto: Gunnar Göransson
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rusta upp gårds-, park- och trafikmiljöer som var dåligt underhållna.

Upprustningen av utemiljöerna var tänkt att genomföras under första 
fasen av förnyelsen (Vidén & Botta 2006 s.69). Två av gårdarna 
färdigställdes inom projekttiden 1998 – 2001 och samtliga var färdig-
ställda år 2003 (Stenberg & Thuvander 2005 s.99).

I förnyelsen av utemiljön har en upprustning av bostadsgårdarna, 
Augustenborgsskolans skolgård, parken samt Augustenborgsga-
tan ingått (Vidén & Botta 2006 s.73). Genom hela förnyelsen av 
utemiljöerna har det varit viktigt att behålla och förstärka den ur-
sprungliga 50-tals karaktär som finns i området (Stenberg & Thu-
vander 2005 s.99).

Gårdsmiljöerna har förnyats med mer träd och varierande växtlighet. 
Öppna vattenytor, dammar och kanaler som utgör system för lokalt 
omhändertagande av dagvatten var också inslag i förnyelsen av 
bostadsgårdarna (Stenberg & Thuvander 2005 s.100). 

Viktigt i utformningen av utemiljön var att de boende i området skulle 
kunna vara med och påverka. Möten anordnades med de boende på 
de olika gårdarna och en landskapsarkitekt fanns alltid närvarande 
för att kunna konkretisera de boendes idéer. För att kunna nå ut till 
majoriteten av invånarna var även tolkar ofta närvarande (Vidén & 
Botta 2006 s.73).

I förnyelsen av skolgården och parken var dialogen och Augusten Del av Augustenborgsskolans skolgård   Foto: Gunnar Göransson

Vy över parken Foto: Gunnar Göransson
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borgsbornas åsikter också viktiga.Skolklasserna på Augusten-
borgsskolan fick komma med idéer och sedan vara med och rösta 
om den slutgiltiga utformningen (Vidén & Botta 2006 s.73). Förnyels-
en av skolgården och parken har haft som utgångspunkt att skapa 
en pedagogisk och levande utemiljö som inspirerar till aktivitet sam-
tidigt som den stärker den biologiska mångfalden. Skolgården byg-
gdes om med nya lekredskap, en träddunge, bollplaner, en grillplats 
samt plats för odling av grönsaker och örter (Stenberg & Thuvander 
2005 s.100). 

Parken intill skolgården har upprustats med en trädgård och lekplats 
på temat musik. Utemiljöerna förnyades också genom de öppna 
dagvattensystem som anlades för att förbättra omhändertagandet av 
dagvattnet (Stenberg & Thuvander 2005 s.100).
 
5.5 Åtgärder av bristfälliga tekniska system
Systemet för lokalt omhändertagande av dagvatten var inte bara
viktig för utemiljöerna utan spelar en central roll i hela den ekologiska 
omställningen av Augustenborg (Stenberg & Thuvander 2005 s.100). 
Översvämningar var ett svårt återkommande problem tidigare. Det 
förra systemet där dag- och spillvatten leddes bort i samma ledningar 
ersattes av ett separat öppet system för dagvattnet (Vidén & Botta 
2006 s.72). Ombyggnaden av dagvattensystemet genomfördes un-
der den första fasen av förnyelsen (1998 - 2001) (Vidén & Botta 2006 
s.69)

Musiklekplatsen i parken Foto: Gunnar Göransson

Kanal i dagvattenssystemet Foto: Gunnar Göransson
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Dagvattnet leds i stuprör från taken ner i mindre rännor som mynnar 
ut i större kanaler som leds till ett antal fördröjningsmagasin i form av 
dammar. I systemet ska dagvattnet synliggöras och utnyttjas som en 
resurs i området och bidra i utformningen av gårdarna och parken. 
Den öppna dagvattenhanteringen bidrar också till den biologiska 
mångfalden genom att nya biotoper skapas i dammarna och kanal-
erna (Stenberg & Thuvander 2005 s.100). 

Följden av det nya dagvattensystemet är att det kommunala av-
loppsnätet avlastas, vegetationsytor används för rening och de 
öppna vattenytorna fungerar även som lekmiljöer för barn. Enligt 
MKB infiltreras i princip allt dagvatten direkt i mark eller tas upp av 
växter (Stenberg & Thuvander 2005 s.100). Det dagvatten som inte 
tas omhand lokalt leds ut till en ny dagvattenledning som leder bort 
vattnet från Augustenborg (Graham & Granström 2008b).

I omhändertagandet av dagvattnet spelar även de gröna taken en 
stor roll. Mer än 10 000 m2 hårdgjord takyta har ersatts med gröna 
tak. Samtliga tak på kommuntekniks industriområde har ersatts med 
gröna tak och utgör tillsammans nordens största sammanhållna 
område med gröna tak. Området utgör Augustenborgs botaniska 
takträdgård (Stenberg & Thuvander 2005 s.100).

Till största delen utgörs dessa tak av prefabricerade sedummat-
tor men en byggnad i området förstärktes för att klara av mer jord-
krävande typer av växter (Vidén & Botta 2006s.72). Taken kan ma 
gasinera upp till 70 % av det regnvatten som faller på dem. De bidrar

Ränna i dagvattensystemet Foto: Gunnar Göransson

Gröna tak Foto: Gunnar Göransson
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också till den biologiska mångfalden genom att vara en lockande 
miljö för insekter och fåglar (Stenberg & Thuvander 2005 s.100). 
De gröna taken förväntas också minska driftkostnaderna för taken 
samt öka tätskiktens livslängd. Alla nybyggnationer i området täcktes 
också med sedumtak (Vidén & Botta 2006 s.72).

Projektet Gröna tak möjliggjordes med EU medel. De gröna taken 
och dagvattensystemet på marken kan hantera större vattenmassor 
än det tidigare kombinerade systemet. Samtidigt renas och infiltreras 
stora del av vattnet på plats och man slipper de tidigare problemen 
med återkommande översvämningar (Vidén & Botta 2006 s.73).

Förutom en upprustning av utemiljön genomgick även en del av be-
byggelsen en förnyelse. Framförallt gällde detta fem hus som under 
80-talet hade tilläggsisolerats och klätts med plåt (Vidén & Botta 
2006 s.72). Målet var att återskapa den ursprungliga karaktären på
den bebyggelse som tidigare hade tilläggsisolerats men även 
att minska energiförbrukningen genom bättre isolering (Vidén & 
Botta 2006 s.72). Detta projekt genomfördes under första fasen av 
förnyelsen (Vidén & Botta 2006 s.69).

Husen restaurerades varsamt och det tillagda ytskiktet av trapetskor-
rugerad plåt monterades bort och den gamla tilläggsisoleringen er-
sattes av ny 80 mm cellplastsisolering (Stenberg & Thuvander 2005 
s.102). Den nya isoleringen täcktes av ett ytskikt av puts i färger som 
följde den ursprungliga 1950-tals färgsättningen (Vidén & Botta 2006 
s.72).

Fasader med 50-tals karaktär Foto: Gunnar Göransson
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Balkongerna som också hade genomgått en renovering under 1980-
talet och klätts med plåt återställdes till sin ursprungliga karaktär. 
Vidare renoverades även entréerna på byggnaderna (Vidén & Botta 
2006 s.72).

I alla byggnader i Augustenborg genomfördes också en mängd 
mindre energibesparingsprojekt för att minska användningen av 
värme vatten och el. Som t.ex. närvarostyrd belysning, energisnåla 
armaturer, nya ventilationssystem med värmeåtervinning samt byte 
till isolerglasfönster i vissa delar beståndet. MKB installerade även 
utrustning för effektivare styrning av värme- och vattensystemen i 
området (Stenberg & Thuvander 2005 s.102). 

Augustenborgsskolan fick snålspolande toaletter och den nya skol-
byggnad som uppförts utrustades med bland annat solfångare och  
värmepump (Stenberg & Thuvander 2005 s.102).

Andra åtgärder inom hushållningsarbetet var att industriparken 
övergick till 100 % användning av miljömärkt el, motorvärmarsystem 
infördes vid parkeringar och tio kommunala arbetsfordon byttes ut 
mot eldrivna alternativ (Vidén & Botta 2006 s.73).
 
I projektet hushållning med värme, vatten och el ingick också mycket 
samverkan med invånarna i området. Främst i informationssyfte med 
workshops och föreläsningar kring energifrågor och resurshushålln-
ing. Artiklar om ämnet har även publicerats i områdets tidning Augus-
tenborgsekot (Stenberg & Thuvander 2005 s.102).

I den andra fasen av förnyelsen av Augustenborg genomfördes ett 
projekt för förnybar och återvunnen energi (Vidén & Botta 2006 s.70). 
Projektet gick ut på att integrera fjärrvärmenätet med solfångare och 
att skapa en utomhusisbana som också fungerade som en solfån-
gare (Vidén & Botta 2006 s.74). En storskalig solfångaranläggning 
anlades på kommuntekniks område på en total yta av 420 m2. Varm-
vattnet som produceras av solfångarna leds in på fjärrvärmenätet 
och producerar årligen 147 MWh (Malmö stad 2007b). 

I projektet ingick också försök med solceller. På kommuntekniks 
område har en yta motsvarande 100 m2 solceller installerats. Solcel-
lerna är kopplade direkt in på elnätet. Solcellerna har en dubbelfunk-
tion antingen integrerade i fasadmaterialet eller så fungerar de också 
som solavskärmare över kontorsfönstren. I de dubbla funktionerna 
har man lyckats förbättra lönsamheten för en teknik som ännu inte är 
kommersiellt gångbar (Malmö stad 2007b).

Ett önskemål om en isbana framkom under dialogen med skolbarnen 
på Augustenborgsskolan i arbetet med förnyelsen av skolgården. Det 
önskemålet kunde inte uppfyllas i första fasen av förnyelsen. Men 
när energikonceptet för Augustenborg utarbetades sågs en möjlighet 
att bygga en kombinerad marksolfångare och isbana. På sommaren 
fungerar anläggningen som fotbollsplan och värmen som tas upp av 
underlaget leds via en värmepump till ett av hyreshusen. Medan den 
på vintern fungerar som en isbana som sköts gemensamt av MKB 
och Augustenborgsskolan. Sommartid producerar solfångaren 55 
MWh i form av varmvatten (Malmö stad 2007b).
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Att öka källsorteringen var också ett mål i den ekologiska omställnin-
gen. Det projektet genomfördes under första fasen av förnyelsen (Vi-
dén & Botta 2006 s.69). Det utsatta målet för avfallshanteringen var 
att endast tio procent av hushållsavfallet skulle gå till deponi (Sten-
berg & Thuvander 2005 s.101). För att nå detta mål utvecklades ett 
nytt avfalls- och källsorteringssystem i samverkan med invånarna. 80 
boende har varit engagerade och varit med och bestämt och utfor-
mat lösningarna. Alla boende har även personligen informerats om 
den nya källsorteringen (Stenberg & Thuvander 2005 s.101). Bro-
schyrer på sju olika språk har delats ut och en stor ansträngning för 
att alla invånare ska förstå det nya systemet har genomförts (Vidén & 
Botta 2006 s.72).

Systemet grundar sig på att alla MKB:s lägenheter har utrustats med 
behållare för källsortering. 15 nya miljöhus har byggts där invånarna 
kan lämna och sortera sitt avfall. Miljöhusen är byggda i miljövänliga 
material och har gröna tak. Fraktionerna papper, kartong, glas och 
plast kan sorteras i miljöhusen. Organiskt avfall sorteras för sig och 
går till särskild förkompostering för att sedan skickas till en efterkom-
posteringsanläggning. En del av komposten återanvänds till planter-
ing på MKB:s områden samt till krukor och blomlådor av hyresgäster  
(Stenberg & Thuvander 2005 s.101). Avfallet från miljöhusen samlas 
in av eldrivna fordon och förs till områdets insamlingscentral (Vidén & 
Botta 2006 s.72).

Ett annat viktigt led i omställningsarbetet var att skapa en miljöan-
passad kollektivtrafik. Många boende i Augustenborg hade utryckt ett

Miljöhus Foto: Gunnar Göransson
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problem med att ta sig till servicefunktioner i stadsdelen (Stenberg 
& Thuvander 2005 s.100). Som svar på detta utvecklades Gröna 
Linjen. Det var ett försök att skapa en eldriven och miljövänlig kollek-
tivtrafiklösning som inte var bunden till tung infrastruktur och lätt 
kunde ta sig fram i området (Stenberg & Thuvander 2005 s.101). Två 
eltåg med vardera 28 sittplatser utvecklades. Tågen byggde på en 
batteriteknik som laddades med miljömärkt el och klarade 10 tim-
mars drift. (Vidén & Botta 2006 s.73).

Tanken var att tåget skulle komplettera det befintliga kollek-
tivtrafiknätet (Stenberg & Thuvander 2005 s.100). Tågens relativt 
lillastorlek gjorde att de inte var bundna till större trafikleder utan 
kunde användas mer flexibelt (Vidén & Botta 2006 s.73). Ingen in-
frastruktur behövde byggas upp kring tågen och de var anpassade till 
en mindre bebyggelsestruktur och kunde bl.a. ta sig fram på cykel-
vägar. De medförde heller inte någon bullerstörning då de är relativt 
lätta och eldrivna. Projektet med Gröna linjen har visat det är möjligt 
med kollektivtrafik och cyklister kan dela på samma banor utan risk 
för säkerheten (Stenberg & Thuvander 2005 s.101). 

Projektet med gröna linjen genomfördes under första fasen av 
förnyelsen (Vidén & Botta 2006 s.69). Tågen var väldigt uppskattade 
av invånarna i Augustenborg. Men tillräckligt många resor såldes 
inte för att någon efter projekttiden slut skulle vara intresserad av att 
drivaverksamheten vidare.(Vidén & Botta 2006 s.73).

De boende i Augustenborg kom under ett visionsmöte 1999 med 
iden om att skapa en bilpool i området (Graham & Granberg 2008g).
Våren 2001 etablerades en elbilspool som disponerade tre elbilar. 
Från början tillät bilpoolen endast resor inom Malmö för att undvika 
problem med urladdade batterier (Vidén & Botta 2006s.73). 2002 
beviljades LIP-bidrag för att genomföra ett IT-baserat system för 
nyckelutlämning till den elbilspool som etablerats under första fasen 
av förnyelsen (Vidén & Botta 2006 s.71). 2005 hade bilpoolen två 
etanolbilar i sin verksamhet och systemet för nyckelutlämning var 
etablerat (Vidén & Botta 2006 s.73). Idag disponerar bilpoolen en bil 
och drivs av Skånes Bilpool. Enlig Åse Dannestam1 användes bilen 
flitigt och planer på att utöka finns att utöka bilpollen med en bil till.

5.6 Åtgärder för att stärka processen och dialogen 
Att få människor att delta och engagera sig var ett av de övergri-
pande målen i arbetet med den ekologiska omställningen (Stenberg 
& Thuvander 2005 s.102). I varje åtgärd som är beskriven ovan 
har medborgardeltagandet varit väldigt viktig.  I den första fasen av 
förnyelsen hade projektet ”Miljöanpassad ombyggnad till media- och 
kulturcentrum” stor betydelse för medborgardialogen. Media- och 
kulturcentret utgjorde navet i medborgardialogen under projekttiden. 
En äldre byggnad i de centrala delarna av området som byggdes om 
till ett medie- och kulturcenter (Stenberg & Thuvander 2005 s.102).

1 Intevju 2010-04-20. Se Bilaga 2. Åse är projektledare för miljö på MKB   
 Fastighets AB.
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Mediecentret skulle kontinuerligt producera material kring den ekolo-
giska omställningen av Augustenborg och sprida informationen om 
vad som var på gång i området genom lokalteve, tidningar, broschy-
rer, faktablad m.m. Mediecentret servade också storstadsprojektet 
som berörde hela Fosie stadsdel. Programmet för media centret 
ingick i den första fasen av förnyelsen men lades ner efter att projekt-
tiden gick ut (Stenberg & Thuvander 2005 s.102).

5.7 Åtgärder för att skapa en ekologiskt hållbar förvaltning
Nya skötselplaner för hela området togs också fram under den första 
fasen av förnyelsen (Vidén & Botta 2006 s.70). Fastighetsförvaltnin-
gen och skötseln av området behövde också miljöanpassas. Inom 
området skulle ingen kemisk bekämpning användas, mer ekologiska 
medel skulle användas vid städning och tvättning. Skötselmaskiner 
byttes ut till el- eller etanoldrivan alternativ. Även här var det viktigt 
att engagera invånarna. De fick information om miljömärkta medel 
och bjöds in till särskilda diskussionsgrupper (Stenberg & Thuvander 
2005 s.102).

Ett nytt skötselbolag utvecklades också under den första fasen av 
förnyelsen. Skötselbolaget utformades som ett boendekooperativ 
som skulle ta hand om skötseln av utemiljön, dagvattensystemet och 
det nya avfallshanteringssystemet (Graham & Granberg 2008f). 
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6 RESULTAT AV FÖRNYELSEN AV AUGUSTENBORG

Projektet Ekostaden Augustenborg utgick från att skapa en hållbar 
helhetslösning för området. Det övergripande målet var att skapa ”ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde” (Vidén 
& Botta 2006 s.68). I arbetet mot att skapa en hållbar stadsdel ingår 
både ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. De resultat som 
kan mätas i konkreta resultat till följd av förnyelsen berör mest ekolo-
giska faktorer. I det här kapitlet kommer de resultat som de åtgärder 
som ingick i projektet Ekostaden Augustenborg förde med sig att 
presenteras.

Problemen som identifierades i Augustenborg handlade framförallt 
om utemiljöns bristfälliga underhåll och de ursprungliga värden som 
hade förlorats i takt med att områdets underhåll hade missköts. 
Många av åtgärderna överlappar och går in i varandra och ger effek-
ter på varandra. I vissa fall kan det vara svårt att säga vad som ligger 
bakom en förändring. En del förändringar kan antas ha att göra med 
ett flertal aspekter och det kan vara svårt att se ett tydligt ”cause – ef-
fect” förhållande. 

Det gäller framförallt effekter i den sociala dimensionen. Det är svårt 
att bevisa att det är en specifik åtgärd som har varit orsaken till 
förändringen. Det är ofta många faktorer och en komplicerad process 
bakom. Åtgärderna delas i det här kapitlet in i de fyra kategorier som 
presenterades i tidigare kapitel. Resultaten kommer att presenteras 
utifrån de fyra kategorierna. Slutligen sammanställs helhetsbilden av 
projektet och de resultat som förnyelseprocessen i sin helhet har gett 
upphov till. Här vävs även sociala och ekonomiska aspekter in.

6.1 Åtgärder i den fysiska miljön
 Det var i den fysiska miljön som de största åtgärderna genomfördes. 
Genom ett flertal projekt var målet att genom förnyelse av den fy-
siska miljön förbättra den ekologiska hållbarheten. Målet med dessa 
åtgärder var att minska andelen hårdgjorda ytor och öka den biolo-
giska mångfalden.

I dessa åtgärder genomgick bostadsgårdarna, parken och skol-
gården omfattande upprustning. Utformningen och gestaltningen av 
utemiljöerna utarbetades med Augustenborgsbornas inflytande. De 
specifika lösningar som gjordes togs fram i samarbete mellan aktör-
erna och de boende. Stormöten angående gårdarna var en viktig del 
i processen och fick stor betydelse i gårdarnas utformning (Vidén & 
Botta 2006 s.73).

Ombyggnaden av skolgård, park samt bostadsgårdar, torg och 
trafikmiljöer har bidragit till att minska belastningen på miljön genom 
att hårdgjorda ytor ersatts av gröna infiltrerbara ytor. Genom ombyg-
gnaden av parken och skolgården ersattes 7000 m2 hårdgjorda ytor 
(Vidén & Botta 2006 s.73). Minskningen av hårdgjorda ytor har också 
bidragit till att öka den biologiska mångfalden (Vidén & Botta 2006 
s.73). Genom den ökade arealen grönytor har även cirkulationen av 
växtnäringsämnen i kretslopp förbättrats.

Den nya dagvattenhanteringen gav också minskade belastningen 
på miljön. Mer dagvatten togs omhand lokalt, översvämningsrisken 
minimerades, mängden dagvatten som leddes till reningsverket 



45

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse Resultat av förnyelsen av Augustenborg

och recipienten minskade. Detta gav följderna att energiförbruknin-
gen på reningsverket minskade, resursbesparing genom minskat 
behov av utbyggnad av ledningsnätet. Dagvattenhanteringen har 
också bidragit till att öka den biologiska mångfalden samt att skapa 
en levande och naturlik miljö (Graham & Granström 2008b).

I dagvattensystemet ingår de gröna taken som skapat nya grönytor 
och bidragit till att förbättra den ekologiska mångfalden. De gröna 
taken kan magasinera upp till 70 % av det regnvatten som faller på 
dem (Stenberg och Thuvander 2005 s.100). Dagvattenhanteringen 
och de gröna taken medförde en minskning av det dagvatten som 
gick till reningsverket med ca 52 800 m3. Det utgör en minskning på 
41 %. Energiförbrukningen i reningsverket minskade med 18 600 
KWh (Vidén & Botta 2006 s.73).

Återskapandet av kulturhistorisk miljö innebar att fem hus tillägg-
sisolerades och fick nya fasader. Det ledde till en 9 % minskning i 
energiförbrukning i de berörda husen (Vidén & Botta 2006 s.72) 
Sammantaget bidrog åtgärderna i den fysiska miljön till att de hårdg-
jorda ytorna i området minskade med 25 % (Stenberg & Thuvander 
2005 s.100) och att den biologiska mångfalden beräknas av involv-
erade biologer ha ökat med 50 % (Vidén & Botta s.73).

6.2 Åtgärder av bristfälliga tekniska system
Framförallt problem med dagvattenhantering och ett föråldrat avfalls-
system behövde åtgärdas. Men även bristfällig isolering av byggnad-
er med stora energiförluster som följd var ett problem. Även

införandet av eldriven lokaltrafik kan räknas in i den här kategorin. Att 
minska den totala energiförbrukningen samt att hushålla med värme, 
vatten och el var också målsättningar i förnyelsen av Augustenborg.

Som lösning på dagvattenproblemet infördes ett nytt öppet dag-
vattensystem som avlastade det tidigare överbelastade avlopps-
systemet. Till det nya dagvattensystemet hör också de gröna tak 
som anlades i området. Alla miljöhus som byggdes till den nya 
källsorteringen kläddes med gröna sedumtak. Byggnaderna på 
kommuntekniks område täcktes också med gröna tak och blev till 
Nordens första botaniska takträdgård. Totalt ersattes över 10 000 
m2 hårdgjorda takytor med gröna tak (Stenberg & Thuvander 2005 
s.100). 

Det nya dagvattensystemet löste inte bara problemen med övers-
vämningar utan bidrog också till att öka den biologiska mångfalden 
och blev ett formtillskott i utemiljön. De konkreta resultat som upp-
nåddes med åtgärderna angående dagvattenhanteringen kan läsas i 
åtgärder av den fysiska miljön.

Det nya avfallssystemet med källsortering togs fram i samverkan 
med de boende. Nya miljöhus byggdes upp där ett flertal fraktioner 
kunde sorteras. Alla lägenheter utrustades även med sorteringskärl. 
Detta system valdes för att öka källsorteringen. I det här projektet 
var det viktigt att få ut informationen om den nya källsorteringen till 
invånarna och mycket kraft lades ner på att sprida informationen. 
Målet med det nya avfallssystemet var att minska andelen hushåll
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savfall till förbränning och deponi med 90 %. I målen med åtgärderna 
av avfallshanteringen ingick också att öka förståelsen för kretslopp 
och miljöfrågor hos de boende. Andelen tunga transporter i området 
skulle också minska i och med den nya insamlingscentralen (Gra-
ham & Granberg 2008a). 

Målet om en 90 % minskning av hushållsavfall till förbränning och 
deponi nåddes inte riktig. En minskning med 61 % har mätts upp 
(Stenberg & Thuvander 2005 s.113). När det gäller målet om att öka 
förståelsen kring kretslopp och miljöanpassningen finns det inga 
direkta siffror som kan bevisa att så är fallet. Men Åse Dannestam1 
hävdar att många invånare i Augustenborg har en stolthet angående 
miljön i området. Hon menar att när de idag informerar om källsort-
ering får de ofta svaret att det där kan jag redan. Att andelen avfall 
som går till förbränning och deponi minskat tyder också i sig på att 
förståelsen och kunskapen kring kretslopp och miljöfrågor har ökat.

Avfallet från miljöhusen samlas in av eldrivna fordon och förs till 
insamlingscentralen vilket har minskat antalet tunga transporter inom 
området (Vidén & Botta 2006 s.72) men inga mätningar på hur my-
cket och vilken effekt det har gett har gått att hitta. Men antalet tunga 
transporter till och från området har minskat med 50 – 60 körningar 
per år (Graham & Granberg 2008a).

Energiförbrukning och hushållning av värme, el och vatten är också 
en del som måste förbättras i arbetet mot en hållbar utveckling. I Au-
gustenborg byttes isolering och fasader ut på fem hus som fick en 

1 Intevju 2010-04-20. Se Bilaga 2. Åse är projektledare för miljö på MKB   
 Fastighets AB.

9 % minskning i energiförbrukningen som följd (Vidén & Botta 2006 
s.72). (Stenberg & Thuvander 2005 s.102). 

Samtidigt genomfördes en hel del småprojekt för att minska el, 
värme och vatten förbrukningen. det innebar åtgärder som när-
varostyrd belysning, energisnåla armaturer, nya ventilationssystem 
med värmeåtervinning samt byte till isolerglasfönster i vissa delar 
beståndet. Motorvärmarsystem installerades vid parkeringar och 
tio av kommuntekniks arbetsfordon byttes ut mot eldrivna alternativ 
(Stenberg & Thuvander 2005 s.102). 

Målet med dessa projekt var att minska den totala resursanvän-
dningen i området. Skolan och industriområdet skulle minska sin 
energiförbrukning med 20 %. Bostadsområdets konsumtion av el, 
värme och vatten skulle minska med 10 % (Graham & Granberg 
2008d).  

Resultaten av de här åtgärderna är svåra att mäta. De samverkar 
med andra åtgärder och det finns endast ofullständiga uppgifter om 
de resultat de har gett. Industrikvarterens energiförbrukning till värme 
minskade med 40 % medan skolans användning ökade med 3,2 % 
(Stenberg & Thuvander 2005 s.113). Elförbrukningen i skolan ökade 
med 41 % antagligen beroende på ökat antal elever i skolan (Vidén 
& Botta 2006 s.74). I industrikvarteren uppmättes ingen minskning 
av elförbrukningen trotts besparingsåtgärder vilket kan antas bero på 
ändrad verksamhet i vissa lokaler (Vidén & Botta 2006 s.73). I hela 
bostadsområdet minskade värmeförbrukningen med 5 % från 1998 
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– 2000. Vattenförbrukningen minskade med 5,4 % i industrikvarteren 
och med 15 % i skolan till följd av åtgärderna (Vidén & Botta 2006 
s.74). 

Att skapa en miljöanpassad eldriven lokaltrafik som komplement till 
den befintliga kollektivtrafiken var en åtgärd som genomfördes men 
som efter projekttiden fick läggas ner på grund av att ingen huvud-
man var intresserad av att driva projektet vidare. Målet var att under 
projekttiden sälja 150 000 resor som skulle bidra till att spara in 360 
000 personkilometer per år fördelat på 240 000 km bussresor och 
120 000 km privatbilresor (Vidén & Botta 2006 s.73). I och med de 
minskade buss- och bilresorna beräknades även utsläppen av av-
gaser minska. Minskning med 360 000 fordonskilometer beräknades 
ge motsvarande minskning av utsläpp (Vidén & Botta 2006 s.71):

 56 000 kg/år CO2  550 kg/år Nox
 2 500 kg/år CO  250 kg/år HC

I själva verket såldes endast 45 000 resor (Vidén & Botta 2006 s.73). 
Den eldrivan lokaltrafiken Gröna linjen avvecklades i slutet av 2002 
(Stenberg & Thuvander 2005 s.101).
Eftersom projektet lades ner finns det inga konkreta resultat att lägga 
fram. Men initiativet mottogs positivt och var uppskattat av invånarna 
i Augustenborg (Vidén & Botta 2006 s.73: Stenberg & Thuvander 
2005 s.101).

6.3 Åtgärder för att stärka processen och dialogen
Det övergripande målet med förnyelsen av Augustenborg var att 
skapa ”ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsom-
råde” (Vidén & Botta 2006 s.68).  För att möjliggöra detta är det vik-
tigt att föra en dialog med invånarna och ta vara på deras åsikter och 
idéer. Att engagera de boende i den ekologiska omställningen var 
därför också ett av de övergripande målen i förnyelsen (Stenberg & 
Thuvander 2005 s.102). Projekten som genomfördes i Augustenborg 
skulle göra det möjligt för invånarna att bli delaktiga i utvecklingen 
och skötseln av deras område och skapa sysselsättningsmöjligheter 
lokalt (Graham & Granberg 2008f).

I arbetet med dialogen med medborgarna var etableringen av ett 
Media Centrum viktig (Stenberg & Thuvander 2005 s.102). En 
mängd informationsmaterial producerades under projekttiden i Media 
centrumet(Vidén & Botta 2006 s.72). Totalt producerades åtta filmer, 
tio lokala tidningar samt en tidning på engelska, tio faktablad, en 
hemsida, fem olika utställningar, en broschyr om källsortering, en 
Grön karta och två övriga broschyrer (Stenberg & Thuvander 2005 
s.102). Informationskampanjer och möten med invånarna i ingick i 
varje förnyelseåtgärd.

Genom att få invånarna att aktivt delta i utvecklingen och skötseln 
av området skulle den lokala identiteten och gemenskapen stärkas 
samtidigt som integrationen skulle öka och nya arbetstillfällen skapas 
(Graham & Granberg 2008f).
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Vilka resultat arbetet med dialogen och att få invånarna delaktiga 
har gett är svårt att mäta i konkreta resultat. Men Åse Dannestam1  
menar att när man pratar med invånarna i området märks det att 
invånarna känner en stolthet i det miljöarbete som finns i området. 
De resultat som presenterades i åtgärder av den fysiska miljön och 
åtgärder av bristfälliga system har såklart uppnåtts mycket tack 
vare invånarnas vilja att ändra sitt beteende och att använda de nya 
lösningarna. De tekniska och fysiska åtgärderna tillsammans med 
medborgardialogen ligger bakom den förändring och utveckling som 
skett i området.

Trevor Graham2 menar att man ganska tydligt kan se hur medbor-
gardeltagandet ökade under de första åren av förnyelsen. Från 1998 
till 2002 ökade valdeltagandet från 53 % till 79 %. Sen gick det neråt 
igen och 2006 var det nere på 59 %. Graham menar att det har 
att göra med att de tappade kraft i andra fasen av förnyelsen. Nya 
aktörer kom in och en del nya människor kom i projektet med en 
annan värdegrund. Graham menar att i den första fasen av projektet 
var de ute i ett tidigt skede och mötte invånarnas idéer och förslag 
angående förnyelsen. Något som man inte riktigt gjorde i den senare 
delen av förnyelsen. Det kan vara en anledning till de siffror på 
valdeltagandet som redovisas.

Å andra sidan menar Åse Dannestam1 att de från MKB:s sida up-
plevdes som ett problem att i ett så tidigt skede försöka få med 
invånarna i processen. Hon menar att många av projekten inte blev
1 Intevju 2010-04-20. Se Bilaga 2. Åse är projektledare för miljö på MKB   
 Fastighets AB.
2 Intervju 2010-04-22. Se bilaga 1.Trevor var projektledare för Ekostaden   
 Augustenborg och inblandad från projektidens början till slut.

så som invånarna hade föreställt sig. De förslag som kom fram under 
möten kunde ofta inte kunde förverkligas fullt ut vilket ledde till en 
bes vikelse menar Dannestam.

6.4 Åtgärder för att skapa en ekologiskt hållbar förvaltning
Följden av projektet med en ny förvaltningsplan för området är att 
inga bekämpningsmedel används i området. Saltning förekom-
mer inte heller. El- och etanoldriven utrustning används i skötseln 
av utemiljöerna. I städning av lokaler och fastighetsgemensamma 
utrymmen används miljömärkta medel och städmetoder som inte 
kräver kemikalier används (Stenberg & Thuvander 2005 s.102).

Nya samarbeten har uppstått och nya förvaltningsformer har bildats, 
ett exempel är de boendekooperativ som bildats för att ta hand om 
skötsel av utemiljön, dagvattensystemen och avfallshanteringssys-
temet. Boendekooperativen eller självförvaltningen som MKB kallar 
dem har varierat med åren. Idag sköter entreprenörer förvaltningen 
av utemiljöerna efter löpande avtal säger Åse Dannestam1 . Enligt 
Åse är idag en självförvaltningsgrupp igång. Men MKB strävar efter 
att få igång fler och att få invånarna delaktiga i den fortsatta förvalt-
ningen av området.

6.5 Resultat av förnyelsen av Augustenborg
De mätbara resultat som förnyelsen har gett på miljön ur ett lokalt 
perspektiv är följande:

– Andelen hårdgjorda ytor har minskat med 25 %
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– Den biologiska mångfalden beräknas ha ökat med 50   
 %
– 41 % minskning av dagvatten som går till reningsverket vilket 
 motsvara 52 800 m3
– 61 % mindre avfall går till deponi och förbränning
– Vattenförbrukningen har minskat med 5,4 % i industriområdet  
 och med 15 % i skolan
– Värmeförbrukningen har i hela bostadsområdet minskat med  
 5 %
– Industriområdets energiförbrukning till värme har minskat   
 med 40 %

I en del fall när det gäller t.ex. andel dagvatten till reningsverket och 
61 % mindre avfall till deponi och förbränning så är det tydligt att de 
nya systemen gett effekt. Men när det gäller den minskade energian-
vändningen är det svårt att avgöra om det är de nya systemen som 
gett effekten eller om det är en ökad kunskap och ett ändrat beteen-
demönster. Antagligen är det en kombination av dessa.

De här resultaten tyder på att de övergripande mål som sattes upp 
för förnyelsen uppnåddes (Se mål 5.3).

De resultat som påverkar miljön och de ekologiska aspekterna 
av hållbar utveckling ärrelativt enkla att mäta direkt och kan bely-
sas med konkreta resultat. När det gäller sociala aspekter och hur 
förnyelsen påverkat den sociala situationen i området är det svårare 
att presentera uppmätta resultat. 

Det finns indikatorer som talar för en förbättrad social situation i om-
rådet idag jämfört med situationen innan förnyelsen. Indikatorer som 
tyder på en förbättrad social situation i området är att medelinkom-
sten ökat från 105 100 kr 1997 till 155 942 kr 2006. Antalet social-
bidragstagare var 1997, 1337 stycken vilket utgjorde 45 % av be-
folkningen i området.  2006 var antalet hushåll som fick socialbidrag 
466 stycken vilket utgör 27 % (Malmö stadskontor 1999: Malmö 
stadskontor 2008). Andelen invånare i området har också ökat under 
projekttiden. 1997 bodde 2 898 personer i Augustenborg (Malmö 
stadskontor 1997). 2006 hade befolkningen ökat till 3 188 personer. 
Arbetslösheten kan också anses vara en indikator på den förbättrade 
sociala situationen. 1997 låg den på 14 % att jämföras med 5 % 
2008 (Malmö stadskontor 1997: Malmö stadskontor 2008). Valdelta-
gandet är också en intressant indikator. Från att 1998 ha varit 53 % i 
de kommunala valen hade det 2002 ökat till 79 % (Malmö stadskon-
tor 1999: Malmö stadskontor 2002). I valet 2006 hade deltagandet 
sjunkit igen och var nere på 59 % (Malmö stadskontor 2008).

Trevor Graham1 menar att det är svårt att dra några direkta slutsatser 
mellan förnyelsen av den fysiska miljön och en förbättrad social situ-
ation. Visst finns det indikatorer som ökad medelinkomst och minskat 
socialbidragsberoende som tyder på att den sociala situationen har 
förbättrats menar han. Det är viktigt att den här statistiken endast ses 
som indikatorer. Det går inte att bevisa något direkt samband mellan 
förnyelsen av området och den förbättrade sociala situationen som 
statistiken visar på. Det är många faktorer som spelar in. Graham 
menar att förnyelsen säkert är en del i förbättringen men det är

1 Intervju 2010-04-22. Se bilaga 1.Trevor var projektledare för Ekostaden   
 Augustenborg och inblandad från projektidens början till slut
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farligatt tillskriva förnyelsen hela förtjänsten. Graham tar även upp 
känslan av ökad stolthet lokalt som en indikator på en förbättrad 
social situation. 

Det som Graham ser som den tydligaste indikatorn på att delak-
tigheten och engagemanget har stigit i området är valdeltagandet. 
Från 1998 till 2002 steg det med 26 procentenheter. Under de här 
åren jobbades mycket med medborgardeltagandet och att få in-
vånarna engagerade i utvecklingen av Augustenborg. Valdeltagandet 
kan här ses som en tydlig indikator på att engagemanget och viljan 
att vara med och påverka ökat. Till valet 2006 sjönk valdeltagandet 
igen. Vad det beror på är svårt att säga. Men efter att projekttiden 
för första fasen gått ut lades en del projekt ner, Media centret, Gröna 
linjen m.m. Vilket kan ha påverkat. Omflyttning och andra faktorer 
har säkert också spelat in.

Utifrån ett socialt perspektiv kan upprustningen av utemiljöerna antas 
ha bidragit till att invånarna känner en större stolthet över sitt boende 
och att statusen har ökat. Åse Dannestam1 hävdar i en intervju att 
man tydligt kan se att statusen för området har ökat:

 ”Man har ju ändrat statusen på området och med högre status på 
området då stannar man kvar längre, bor kvar längre, man är mer 
stolt över sitt område och trivs bättre.”

Dannestam tar också upp faktumet att skadegörelsen minskat i Au-
gustenborg och att den är låg i jämförelse med kringliggande om-

1 Intevju 2010-04-20. Se Bilaga 2. Åse är projektledare för miljö på MKB   
 Fastighets AB.

råden. Det kan ju ha att göra med det faktum att invånarna känner en 
stolthet över sitt område och vill att det ska fortsätta att vara så.

När det gäller indikatorer för den sociala utvecklingen är det svårt 
och farligt att se utvecklingen som ett resultat av förnyelseprojekten. 
Som Graham påpekar är det svårt att visa att det är förnyelsen som 
gett den här utvecklingen. Det finns så många andra aspekter som 
kan ha spelat in. Det som med tydlighet kan sägas vilket både Gra-
ham och Dannestam är eniga om är att man upplever en helt annan 
stolthet hos invånarna angående sitt område idag än vad man gjorde 
innan projektet Ekostaden drogs igång.

Det här är också något som Stenberg och Thuvander (2005) på-
pekar. I en undersökning av tio områden som genomgått förnyelse 
med LIP-stöd är alla de intervjuat eniga om att områdenas rykte för-
bättrats och att attraktiviteten på så sätt ökat (Stenberg & Thuvander 
2005 s.144).

Att förnyelsen skulle vara hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv var ett 
av de övergripande målen i projektet. Hyrorna skulle inte påverkas 
av förnyelsen och projektet skulle ge arbetstillfällen. Förnyelsen har 
även bidragit till att skapa arbetstillfällen. Projektet med eltågen in-
nebar att ett nytt företag, Street Train Sweden AB, startades. Eltågen 
bidrog till att sex chaufförer anställdes och en samordnare (Graham 
& Granberg 2008f). Tyvärr avvecklades eltåget efter projekttidens 
slut. Framförallt var det korttidssysselsättningar som skapades i pro-
jekten (Graham & Granberg 2008f).
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Överlag beskriver det utredningar och uppföljningar som gjorts av 
Ekostaden Augustenborg en lyckad förnyelse och omställning mot 
en ekologiskt hållbar utveckling (Stenberg % Thuvander 2005: Vidén 
& Botta 2006). Både Graham och Dannestam lyfter fram samverkan 
och samarbetet mellan de inblandade aktörerna som den grundläg-
gande anledningen till att förnyelsen gav de resultat som den gjorde. 
Graham utrycker att i den här processen gick man samman och 
suddade ut gränser mellan aktörer.  I stället för att sitta och bevaka 
sina egna intressen gick man ihop och försökte hitta nya vägar och 
möjligheter.

Förnyelsen och omställningen av Augustenborg är inte slut bara för 
att projekttiden gått ut. En omställning mot ett hållbart bostadsom-
råde är en process som pågår hela tiden, den tar aldrig slut.
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7 SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Det här kapitlet kommer återkoppla till de frågeställningar som 
ställdes i inledningen av uppsatsen och koppla dem till förnyelsen 
av Augustenborg för att i den mån det går kunna svara på dem. 
Omställningen av Augustenborg är ett specifikt fall och har en del 
unika faktorer som möjliggjorde förnyelsen där. De faktorer som jag 
i arbetets gång har uppfattat som utmärkande för förnyelsen är den 
omfattande medborgardialogen, det sektoröverskridande samarbetet 
mellan olika parter, att ett gemensamt mål tidigt utformades och 
att alla iblandad sedan strävade efter att nå dit. En del förutsättnin-
gar som underlättat i fallet Augustenborg är bl.a. att majoriteten av 
fastigheterna ägs och förvaltas av samma bolag (MKB) och att det 
idag ligger relativt centralt i Malmö med goda kollektivtrafikförbindel-
ser kring området, även om det inte går genom området.

7.1 Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse
En ekologisk omställning handlar om att skapa ett bättre skydd för 
miljön och bevara den biologiska mångfalden. En hållbar försörjn-
ing och användning av förnyelsebara resurser är också en viktig del. 
Återvinning och lösningar som sluter kretslopp ingår också i omställ-
ningen.

Omställningen mot ett ekologiskt hållbart samhälle i Sverige kan 
ses som ett tydligt uttryck för ekologisk modernitet. Målet är att nya 
tekniska lösningar ska ge en bättre miljö samtidigt som de genererar 
tillväxt och arbetstillfällen samt förbättrar den sociala situationen.

Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse handlar om att

anpassa äldre bebyggelse till dagens krav på ekologiskt hållbara 
lösningar. Det handlar mycket om att byta ut föråldrade tekniska 
lösningar mot en typ som bättre svarar upp mot dagens krav på 
energihushållning och kretsloppstänkande. Genom investeringar för 
en förbättrad ekologisk hållbar utveckling hoppas man skapa sociala 
och ekonomiska synergieffekter. Mycket handlar om nya tekniska 
lösningar för att förbättra den ekologiska hållbarheten.

Förnyelsen av Augustenborg handlade mycket om att förbättra 
utemiljöerna och skapa nya lösningar på föråldrade tekniska lösn-
ingar. De nya avfalls och dagvattensystemen var också en del i det. 
Men lika viktigt för förnyelsen var informationsspridningen och dialo-
gen med invånarna.  

I förnyelsen av Augustenborg har medborgardialogen varit en viktig 
grundsten i förnyelsen. Genom dialogen har invånarna i området en-
gagerats och blivit delaktiga. Stora informationskampanjer angående 
resurshushållning och energieffektivisering har också genomförts. I 
fallet Augustenborg anser jag att just kombinationen av förnyelseåt-
gärder och folkbildningsåtgärder gemensamt bidragit till de resultat 
man uppnådde.

För en omställning av hela samhället hävdar många att det krävs 
ändrig i konsumtionsmönster (Sanne 2006). För en ekologiskt hållbar 
framtid måste västvärlden konsumera mindre och ändra sin livsstil. 
Här kan omställningen av miljön och de nya tekniska system som 
introduceras bidra med att utforma miljöer som ger incitament för en
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mer hållbar livsstil. Men resursfördelningen och rättviseaspekterna 
ur ett globalt perspektiv behandlas inte. Omställningen av Augusten-
borg handlar om att skapa en lokalt hållbar stadsdel och det har man 
lyckats med. Det globala perspektivet behandlas inte inom ramarna 
för omställningen.

Sammanfattningsvis kan en ekologisk omställning av efterkrigstidens 
bebyggelse beskrivas som en satsning på moderna tekniska lösn-
ingar och upprustade utemiljöer. Medborgardialogen utgör en viktig 
grund i arbetet och är en förutsättning för att goda resultat ska up-
pnås. Omställningen utgår från att lokalt förbättra ett område och tar 
inte upp det globala perspektivet.

7.2 Löser en ekologisk omställning de problem som finns i efter-
krigstidens bebyggelse?
En ekologisk omställning kan vara en del i att lösa de problem som 
finns i efterkrigstidens bebyggelse. Framförallt kan en omställning 
lösa problem med tekniska system och dåligt underhållna miljöer. I 
fallet Augustenborg syns tydligt att åtgärderna bidraget till att skapa 
en mer hållbar stadsdel. De problem med föråldrade tekniska system 
som rådde i området tidigare har fått en hållbar lösning. Utemiljöerna 
har fått ett lyft och områdets rykte förbättrats. Det finns också indika-
torer på att den sociala situationen har förbättrats.
 
Det är många aspekter som måste vägas in i den förbättrade sociala 
situationen i området och det är farligt att tillskriva förnyelsen ensamt 
effekterna av den förbättrade situationen socialt. Med säkerhet kan 

sägas att området idag inte upplevs som ett problemområde utan 
beskrivs som ett föregångsområde gällande ekologiska lösningar och 
hållbarhetstänkande.

Problem som kvarstår är dock tillgängligheten, servicefunktioner och 
avgränsningen från resterande stadsbygd. I fallet med Augustenborg 
var området redan väl integrerat med stadsbygden i övrigt och ligger 
relativt nära Malmö centrum. Det projektet som genomfördes för att 
stärka tillgängligheten med eldriven lokaltrafik fick tyvärr läggas ner.

Förnyelsen av Augustenborg visar att en ekologisk omställning kan 
skapa attraktivare utemiljöer där människor vill vistas, lösa de tekni-
ska problem som området hade samt att skapa en delaktighet och 
ett engagemang hos invånarna. Förnyelsen visar också att området 
fått ett annat rykte och beskrivs inte längre i negativa ordalag som ett 
problemområde utan som ett föregångsområde med hållbara lösnin-
gar och en ekologisk profil. Den mediala bilden har stor påverkan på 
hur ett område upplevs och vilket rykte det får (Ericsson et al. 2000 
s.32 ). Efterkrigstidens bostadsområden målas ofta upp som probl-
emområden i media, områden som avviker från normaliteten (Erics-
son et al. 2000 s.29). Bilden i media bidrar till stigmatiseringen av 
förorten. Då kan ett projekt som Ekostaden Augustenborg bidra till att 
förändra den bilden. Idag beskrivs Augustenborg som ett föregång-
sområde med ekologiskt hållbara lösningar. Inte som ett problem 
område som det tidigare gjordes. Omställningen och förnyelsen har 
skapat en ny bild av området och på så sätt förbättrat områdets rykte 
och attraktivitet. 
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Sammantaget har detta bidragit till ett område med mindre problem 
än tidigare. Så klart finns det andra lösningar och andra aspekter 
som har bidragit till förändringen. Det som är viktigt att belysa är att 
satsningar på lite eftersatta områden verkligen kan ge resultat. Och 
om det väl ska satsas kan det göras på ett ekologiskt hållbart sätt 
utan att det äventyrar ekonomiska och sociala aspekter. Det är Au-
gustenborg ett tydligt bevis på.

7.3 Sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer
Lindgren (2004) har i sin studie kommit fram till att många policy-
dokument ofta misslyckas i att behandla hålbarhetsaspekterna lika 
ingående. Det är oftast en aspekt som hamnar i fokus. En omställn-
ing mot en ekologiskt hållbar utveckling fokuserar på ekologiska 
aspekter. Men samtigit tas även sociala och ekonomiska aspekter 
upp. För en ekologisk hållbar utveckling krävs också att de sociala 
och ekonomiska dimensionerna går åt samma håll.

De ekologiska aspekterna har varit drivande i förnyelsen av Augus-
tenborg. Alla delprojekt har på ett eller annat sätt haft som mål att 
bidra till en förbättrad ekologisk hållbarhet. Framförallt har mål om 
resurshushållning, ökad biologisk mångfald och hållbara lösningar 
för framtiden präglat förnyelsen. Samtidigt har även sociala och 
ekonomiska aspekter vävts in och sociala aspekter har även utgjort 
framträdande mål i förnyelsen. Det övergripande målet var att skapa 
”ett socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbart bostadsområde”.

Satsningarna som gjorts på den fysiska miljön har även gett effekter i 

inom de sociala och ekonomiska delarna. Indikatorer presenterades 
i kapitel 6 på att den sociala situationen har förbättrats i området. 
Ekonomiskt är det svårt att säga hur förnyelsen av Augustenborg 
påverkats. Ett av målen med projekten var att skapa arbetstillfällen 
och under själva programtiden skapades ett flertal tillfälliga arbet-
stillfällen men om det i efterhand har genererat fasta arbetstillfällen 
i området har jag inte lyckats utreda. En intressant del i Augusten-
borg är de nya boendekooperativ som bildades för att ta hand om 
skötseln. I dagsläget finns en sådan grupp i övrigt sker förvaltningen 
efter löpande avtal. 

I förnyelsen av Augustenborg har alla aspekter vägts in och det har 
varit väldigt viktigt att förankra åtgärderna hos invånarna. 

7.4 Efterkrigstidens bostadsområden i den sammantagna stad-
sutvecklingen
Vilken roll omställning av enstaka bostadsområden har för hela 
staden är svårt att svara på. En del i problematiken kring efterkrigs-
tidens bebyggelse är att den ofta ligger avskild från resten av stads-
bebyggelsen både fysiskt och socialt. Där är det viktigt att se till hela 
stadsbebyggelsen och hur dessa områden kan bli mer integrerade i 
staden.

Om man tittar på omställningsprogram för efterkrigstidens bebyg-
gelse så utgår de från det lokala perspektivet och begränsar sig till 
det enskilda områdets hållbara utveckling. Rättviseperspektiv och 
resursfördelning tas inte upp i de sammanhangen. Men samtidigt kan 
man säga att en utveckling lokalt bidrar till en utveckling globalt. LIP-
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programmen stimulerade just lokala omställningsprogram men vilka 
effekter det ger för den sammantagna stadsutvecklingen behandlas 
inte. Stadsförnyelse är en ständigt pågående process. För att nå 
ett hållbart samhälle måste man börja någonstans och att göra den 
befintliga bebyggelsen hållbar är ett enormt projekt. Punktinsatser 
måste göras och tillsammans driva processen framåt.

Att problem uppkommer i efterkrigstidens områden beror till stor del 
på funktionsuppdelningen och bilden av områdena som utsatta och 
utanför den övriga stadsbebyggelsen. Här handlar mycket om att 
förbättra tillgängligheten och skapa mer levande områden. Blandsta-
den nämns som en eftersträvansvärd modell för den hållbara staden. 
Men hur når man det i funktionsuppdelad områden? En ekologisk 
omställning kan bidra till att bilden av ett bostadsområde förändras 
och att området kan börja beskrivas med i en positiv kontext. Men för 
att öka tillgängligheten och lösa problem med utanförskap krävs att 
omställningen kombineras med andra åtgärder. 

Augustenborg kan beskrivas som ett försöksområde där lösningar 
har provats. De som visat sig effektiva har sedan applicerats på an-
dra områden i Malmö, bl.a. de gröna taken samt avfalls- och källso-
rteringssystemet. Förnyelsen har också bidragit till att öka miljömed-
vetenheten och visa hur ekologiska lösningar är möjliga vilket kan 
anses driva på omställningen mot ett hållbart samhälle. Men i första 
hand handlar omställningsprojekt av den här typen att stärka den 
hållbara utvecklingen i ett specifikt område och behandlar inte den 
sammantagna stadsutvecklingen.

7.5 Diskussion
Förnyelsen av Augustenborg genomfördes under en åttaårsperiod 
indelad i två faser. Att genomföra en omställning mot ett ekolo-
giskt hållbart samhälle tar tid. LIP-bidragen finansierade delar av 
förnyelsen och bidrog till att skynda på omställningen då konkreta 
resultat behövde visas upp innan projekttidens slut. I det här finns 
både fördelar och nackdelar. Omställningen mot ett ekologisk hållbart 
samhälle är en process som tar lång tid. Även om LIP-programmen 
bidragit till att förnyelseåtgärder genomförts snabbare och bidragit till 
att öka takten i arbetet mot en hållbar ekologisk utveckling så kan de 
också vara ett problem.

Trevor Graham utrycker i en intervju att tidspressen att genomföra 
projekten och uppvisa resultat inom projekttiden var ett problemmo-
ment. En hållbar ekologisk utveckling har ett långt tidsperspektiv och 
att driva igenom förändringar på en kort tid är inte alltid önskvärt. 
Att förankra förändringarna hos invånarna och skapa delaktighet är 
oerhört viktigt och med en projekttid på tre år kan det vara svårt att 
genomföra.

Nya tekniska lösningar är en del i omställningen mot ett ekologiskt 
hållbart samhälle. Men att bara lita på tekniska lösningar för att 
komma tillrätta med de miljöproblem som finns i dagens samhälle 
är farligt. Nilsson (2001) menar att man kan dra tydliga paralleller till 
1960-talets bostadspolitiska program som skulle lösa bostadsbris-
ten. Liksom rationella lösningar och stark tillväxt var lösnigen på den 
tidens problem med bostadsbrist är tron på att de också är lösningen 
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på dagens miljöproblem stark i detta synsätt (Nilsson 2001 s.66).

Men vad är det som säger att omställningen och de åtgärder som 
genomförts nu inte går samma öde till mötes som de bostadspoli-
tiska programmen under efterkrigstiden. Jag tror en viktig aspekt är 
förankringen och deltagandet från invånarna. I Augustenborg var det 
viktigt att få invånarna delaktiga och nu när projekttiden är det upp 
till dem och fastighetsägarna att fortsätta på det inslagna spåret och 
driva processen vidare. MKB har stort ansvar att arbeta vidare med 
en hållbar förvaltning och fortsatt utveckling i området och det finns 
projekt som tyder på det i dagsläget.

Tekniska lösningar måste kombineras med engagemang och delak-
tighet från invånarna. Att hålla uppe invånarnas delaktighet och vilja 
att driva utvecklingen vidare är viktig för fortsättningen. Det viktigaste 
är hur förnyelsen fortsätter att utvecklas och hur man förvaltar det 
som nu byggts upp under projekttiden. Där är det viktigt att omställ-
ningen finns förankrad hos invånarna och att arbetet mot en hållbar 
utveckling fortgår. Det är en process och inget som har ett slut bara 
för att projekttiden gått ut. 

I diskussionen om ekologisk omställning förs ofta sociala synergi-
effekter som kan uppnås fram. En upprustning och förbättring av 
miljön leder till att områdets rykte och identitet förändras. I Sten-
berg och Thuvanders undersökning av invånares uppfattning av 
förnyelseprojektens effekter på tio områden som genomgått en 
förnyelse med LIP-bidrag hävdar majoriteten att området fått ett

bättre rykte (Stenberg & Thuvander 2005 s.147). Det visar också 
förnyelsen av Augustenborg på.

Det finns stora skillnader mellan områden från den här epoken. Mån-
ga områden är stabila med gott underhåll utan de problem som tagits 
upp i den här uppsatsen. Skillnaden mellan folkhemsbebyggelsen 
och rekordåren är också viktig att ha i åtanke och Augustenborg är 
ett tydligt folkhemsområde i mindre skala och bättre integrerat med 
staden i övrigt jämfört med rekordårens bostadsområden i Malmö. 
Augustenborg är ett unikt område men de problem som fanns in-
nan förnyelsen delade det med andra liknande områden. Augusten-
borg kan tjäna som ett exempel på hur en omställningsprocess kan 
inledas och vilka åtgärder som kan ge resultat. Sen är omställningen 
mot en ekologisk hållbarhet en process som hela tiden utvecklas och 
däri ligger den stora utmaningen för Augustenborg, i förvaltningen 
och den framtida utvecklingen av området.

Som sagt så handlar omställning mot en ekologisk hållbar utveckling 
om en process som ständigt drivs framåt. Lokala omställningspro-
gram bidrar till att öka kunskapen och driva på takten för omställnin-
gen. Men den övergripande bilden måste också behandlas. Vilken 
roll det spelar i stadsutvecklingen, den regionala och globala utveck-
lingen. Förankring och medborgardeltagande tror jag är två viktiga 
punkter som måste vara med. 
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BILAGA 1:  INTERVJU MED TREVOR GRAHAM 2010- 
  04-22
Vad anser du vara anledningen till att omställningen av Augusten-
borg blev så lyckad?

- Det hänger delvis samman med att det var en stark kraft-
samling. Det var många olika aktörer som gick ihop och kollade 
sina resurser och försökte hitta nya sidor istället för att bara bevaka 
sina egna intressen. Vi suddar bort de gränserna kollar på vad 
som är bäst för området och så löser vi de administrativa bitarna 
efteråt. De ska inte vara ett hinder. Det tror jag var en bit. Och se 
tror jag också att vi fick till i alla fall inledningsvis en väldigt stark 
process. Med lokala aktörer, med boende på området och fick. Inte 
fullt ut men vi fick i alla fall en del ägande och en del initiativ och en 
kreativitet växte fram lokalt som jag också tror har blivit en viktig del 
i framgångsfaktorerna där. Även om det inte blev lika bra som jag 
hade velat att det skulle bli.

Vad var det viktigaste från er sida i att få Augustenborgsborna så 
engagerade?

- Jag tror det handlar mycket om ett arbetssätt som var väldigt.. 
försökte jobba på ett väldigt lyhört sätt. Ett ganska lågmält fokuserat 
sätt. Vi pratade väldigt mycket. Det var inte mycket personer och 
sådana saker utan det var en del sådant. Utan mest väldigt praktiskt. 
Hur ser vi på den här frågan? Hur jobbar vi med designen och detta 
o.s.v. Och sen också att vi öppnade upp väldigt mycket försökte vara 
väldigt mottagliga för goda idéer utifrån. Så hade folk goda

idéer försökte vi hjälpa dem att förverkliga de ideeerna och ibland 
kunde vi fixa pengar och resurser att kunna göra det också. 

Kan man se att de åtgärder som genfördes i den fysiska miljön har 
gett någon direkt effekt på den sociala situationen i området?

- Det är svårt att säga. Liksom definitionen av ”cause and ef-
fect”, vad beror på vilka händelseförlopp av olika saker. Det finns 
delar av det som man kan säga om man ser på det rent statistiskt 
så finns det vissa statiska förändringar med minskat socialbidrags-
beroende, ökad medelinkomst och sådana saker men inte så jätte-
mycket förändringar där man ser i ett stadsövergripande perspektiv 
så har det kanske inte… man kan inte dra den direkta kopplingen. 
Den biten som jag tycker är väldigt intressant är däremot att det finns 
en förändring i valdeltagande siffrorna som är väldigt intressant. 
De ökade från 53 % till 79 % på fyra år. Som en ganska intressant 
indikator. Men överlag finns det känslor lokalt med ökad stolthet, kan-
ske ökad känsla, identitets känsla i området. Augustenborg är inte ett 
område som man skäms för idag som man gjorde tidigare utan ett 
område som man kan vara stolt över. 

Hur tror du att Augustenborg utvecklas nu i framtiden eller hur skulle 
du vilja se att det utvecklas?

- Det som jag kan känna att vi inte riktigt lyckades med var det 
långsiktiga ägandet lokalt bland de boende på området. Att själva 
driva utvecklingen vidare. Detfinns lite olika anledningar till det. Men
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där känner jag att det börjar bubbla lite grejer nu att där kanske det 
finns en möjlighet att få lite starkare gräsrots engagemang för ett 
samtida driv och se till att det fortsätter att utvecklas. Det här är in-
genting att skapa en hållbar stadsdel är ingenting som man gör. Det 
är en process. 

Var LIP-bidragen en förutsättning för att de här projekten skulle kun-
na drivas igenom? Hade det varit möjligt utan de statliga bidragen?

- Det var egentligen sagt att det här skulle genomföras oavsett. 
Men att det nog förmodligen skulle ha hänt över mycket längre tid 
och kanske inte lika, kanske inta alls som hade hänt heller. På sätt 
och vis kan man säga att det kanske hade varit bättre att göra lite 
mindre över lite längre tid. Man kanske hade fått en kraftfullare pro-
cess på den vägen så det är ju inte en självklar nackdel eller fördel 
att man fick pengar som skulle förbrukas inom en treårs period som 
var vansinnigt. Att tro att man kan göra en hållbar stadsomvandling 
på ett treårsperspektiv. Man behöver tänka i alla fall i sju år kanske 
tio femton. För att verkligen kunna nå någonstans och hjälpa det som 
man kanske tänker på ett 20-25 års perspektiv. Det tar tid. För den 
sakliga finansieringen var man tvungen att visa upp resultat på den 
korta tre eller sju års perioden.

Åse Dannestam upplevde ett problem med att man i ett så tidigt sked 
gick ut och ville ha in Augustenborgsbornas åsikter och idéer. Hon 
menar att det i många fall ledde till att invånarna ofta upplevde att de 
idéer som de haft och det de företällde sig att det skulle bli inte

genomfördes. Men som jag uppfattar det så tycker du att de var en 
av de starka sidorna i processen att man engagerade invånarna så 
tidigt.
 - Det man kan säga var att ett av de största problemen vi hade 
i …….. ny chef som kom in med en helt annan värdegrund och rev 
upp en del av de design och processer vi hade jobbat tillsammans 
med andra aktörer. Det blev lite problematiskt i det. Det ligger en hel 
del idet men det kommer rätt mycket också till hur de hanterade den 
situationen och det blev förtroende problem helt enkelt som man 
skapade där. 

Du upplevde inget problem i det tidiga skedet med Augustenborgs-
borna?

- Nej, utan det var inledningsvis fungerade det väldigt bra utan 
det var egentligen. Det ser man också på de här valdeltagande sif-
frorna där man hade ett otroligt uppsving mellan just 98 och 2002 när 
vi jobbade väldigt starkt med processen. Mellan 2002 och 2006 så 
gick det neråt. Och det var i kölvatten av att vi tappade kraft i projek-
tet på grund av de här förändringarna så det är liksom. Jag tror man 
kan se det ganska tydligt. 
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BILAGA 2:  INTERVJU MED ÅSE DANNESTAM 
  2010-04-20
När blev du involverad i ekostadsprojektet för som jag har förstått det 
så var du inte involverad från starten?

- Nej, det stämmer. Jag började jobba här (MKB) för två år 
sedan. Och då blev jag, ja det var väl min första kontakt med ekosta-
den kan man väl säga. Man kan säga att jag är projektledare för den 
fortsatta ekostadsutvecklingen från MKB:s sida då.

Vad anser du vara anledningen till att omställningen av Augusten-
borg blev så lyckad?

- Jag hur ju en del erfarenheter med mig. Jag har ju levt med 
det här projektet i två år. Så man har ju samlat på sig en hel del, 
liksom, vad kan man säga, av andras erfarenheter. Och en del är 
i att det blev så lyckat var att man var så många förvaltningar som 
samverkade och därför fick man också en sådan genomslagskraft. 
Det var ju både Malmö stad och MKB sen hade man en duktig entre-
prenör som man samarbetade med.

Var det några svårigheter i att man var så många aktörer?

- Jo, det var. Jo, det har jag förstått att det också var ett prob-
lem och att man hade ganska kort tid på sig. Man hade en projek-
tplan egentligen bara för att det skulle genomföras på tre år. Vilket 
ju är ganska kort tid för en omställning. Så absolut var ju det också 
såklart en av svårigheterna. Lite också vem är ansvarig för vad? Och 
var ska man sätta

gränserna? Men samtidigt så tror jag framförallt att det var en styrka. 
Att man gemensamt ville lyfta området socialt men att man använde 
det omställningen till ekologiskt hållbart som ett verktyg att lyfta det 
socialt.

Många av projekten gick ut på att förbättra den fysiska miljön rent 
ekologiskt. Kan man se tydligt att just förbättringen av den fysiska 
miljön har lett till en förbättring av den sociala situationen?

- Absolut, det tycker jag. Man har ju ändrat statusen på områ-
det. Och med högre status på området då stannar man kvar längre, 
bor kvar längre, man är mer stolt över sitt område och trivs bättre. Så 
absolut att förändringen i den fysiska miljön får effekt på människor-
na som där och hur man ser på området och hur man förvaltar det. 
Vi har ju väldigt lite skadegörelse till exempel. Jämfört med många 
områden som bara ligger egentligen på andra sidan gatan. Så att 
någonting har det ju medfört. Att man liksom bryr sig lite mer och 
uppskattar utemiljön.

Tror du också det beror på det starka medborgarengagemanget?

- Ja det tro jag absolut. Men där ser man också båda delarna, 
man har erfarenheter med sig. Visst man bjöd in och involverade 
hyresgästerna i en väldigt stor utsträckning men man , ibland kanske 
man gav dem lite väl höga förväntningar på vad som var möjligt att 
göra. 
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Kan du ge något exempel på det?

- Ja, men man hade boendemöten och visserligen hade man 
en landskapsarkitekt med sig när man hade de här träffarna men vad 
jag har förstått så i vissa fall var det att kanske Elsa ville då ha den 
rosträdgården hon hade när hon var barn och du vet man ser fram-
för sig kryddträdgården som man drömmer om eller ja. Och sen så 
räckte inte budgeten eller så när man väl kom fram till, eller när väl 
entreprenören skulle utföra det så var kommunikationen lite bristfällig 
så blev det inte just det som hyresgästerna hade valt. Men i väldigt 
många fall blev det men i några fall blev det inte. Det är någonting 
som jag upplever även i mitt arbete att vi ska först ha tänkt igenom 
en hyfsad plan för vad som är möjligt att göra utifrån den budgeten 
vi har sen går vi ut och frågar hyresgästerna och så får de tycka till 
kring ett hysat färdigt förslag. 

Så du upplever det som ett problem att hyresgästerna fick vara med 
så tidigt i processen?

- Jag kan säga som det som jag har hört så försöker jag att 
istället ha lite mer kött på benen när man kanske träffar dem. 

ad skulle du då säga var de viktigaste faktorerna för att få invånarna 
engagerade. Är det vi de större mötena eller var på andra sätt som 
man nådde ut till hyresgästerna?

-  Asså, de här gårdsmötena var nog lyckade. Det varierade ju

så klart från gård till gård hur många som kom. Men där hade man 
förutsättningen att man skulle gå in och göra en stor förändring som 
påverkar alla som bor där och i huset så man har ju ett väldigt bra ut-
gångsläge. Och det är en positiv förändring. Man ska gå in och göra 
någonting bra. Men så hade man ju en massiv informationskampanj 
om källsortering där man var nere i miljöhusen och man, jag tror man 
knackade dörr, jag är inte säker. Med mycket information på olika 
språk och med olika. Man träffades kring miljöhusen. Det tror jag 
också var väldigt lyckat. Det pågick ju lite småprojekt runt om så att 
det var många faktorer som bidrog till att man var engagerad. 

Vilka lärdomar drog MKB av hela projektet. Har man använt sig av 
de lösningar som valde i Augustenborg i några av sina andra om-
råden i Malmö?

- Hela principen som vi jobbar efter nu är att Augustenborg ska 
vara testområde och att de vi testar här ute ska, när vi har hittat den 
bästa metoden ska vi sprida den vidare. På det som fungerar. Så 
till exempel gröna tak har vi på alla våra miljöhus mer eller mindre. 
Vi har närmare hundre miljöhus med gröna tak runt om i Malmö nu. 
Och det kan man ju säga är ett resultat. Dagvattenhantering har vi 
inte gjort någon annan stans direkt så. Men just det här med engage-
mang och deltagande finns ju med i MKB:s, alltså det är så vi jobbar 
till stor del när vi gör någonting. Men det är väl många lärdomar, det 
är lite svårt att sätta fingret på så exakt. Men källsorteringen till ex-
empel också har ju spridits. Så det finns på nästan alla områden och 
miljöhusen lite enligt Augustenborgsmodellen.
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Både rent tekniska lösningar och dialogen med de boende har man 
lärt sig?

- Lärt sig och lärt sig. Det är en process som vi jobbat med 
ganska länge och som vi ständigt förnyar. Så jag kan liksom inte, Au-
gustenborg är bara ett område där man jobbat med just den sortens 
information sen finns det ju andra också. Så att det är lite svårt att. 
Men att det är viktigt det framkommer ju såklart. 

Hur ser man från MKB:s sida på den fortsatta utvecklingen av eko-
staden? Ser man några hot eller vilka möjligheter finns?

- Vi har alltså verkligen bestämt oss för att man ska vilja kom-
ma hit till ekostaden. Lika många besökare som vi har idag med ca 
2500 per år. Vill vi ju ha om tio år. Att vi då ska kunna visa upp att vi 
har förvaltat och utvecklat det här konceptet. Så att Augustenborg 
kan vara ännu mer hållbar stadsdel än vad den är idag. Så vi försök-
er ju utveckla det mer eller mindre ekostads tänket i allt vi gör. Så nu 
när vi till exempel ska bygga nya tvättstugor där har vi en tävling nu 
för tillfället om framtidens tvättstuga. Som ska då locka innovatörer 
till att komma med nya fräcka lösningar. Hållbara lösningar som 
fungerar i flerfamiljstvättstugor. Så att allt vi gör är, vi är inne i en fas 
där vi förvaltar och utvecklar kan man säga. Inga jätteprojekt som 
dundrar fram men vad  vi än ska göra så försöker vi, om vi ska bygga 
om tak så tittar vi självklart på möjligheten att lägga till solceller och  i 
alla de här processerna så har jag ju med mig det här med att invol-
vera de som bor här.

Märker man ett större intresse för ekologiska lösningar och hållbara 
lösningar i Augustenborg än i andra av MKB:s områden?

- Man upplever när man går runt och pratar med folk att man 
ändå har en stolthet i det här med miljö. Man känner till det och man 
vet det liksom. Så till exempel när vi går ut och informerar om källso-
rtering så är det en väldigt vanlig kommentar att det här kan jag ju. 
Det här har ju jag gjort jättelänge. Man har en stolthet i att man vet 
om och att man är medveten så absolut. Några i alla fal.men det är ju 
något som vi jobbar vidare med. Att om man bor på Augustenborg så 
ska man va gärna lite extra miljöintresserad. Vi ska jobba något som 
vi jobbar vidare med. Att om man bor på Augustenborg så ska man 
va gärna lite extra miljöintresserad. Vi ska jobba med att väcka det 
engagemanget. 


