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BAKGRUND

Miljonprogrammet har diskuterats, problematiserats 

och stigmatiserats ända sedan de första byggnaderna 

stod resta. Bilden som bygg- och arkitekturkåren, 

politiker, media med flera målat upp har handlat om 

socioekonomiska svårigheter, utanförskap, segregation 

och bristande fysiska miljöer. En övervägande negativ 

syn har brett ut sig i samhällsdebatten kring dessa 

områden där fokus huvudsakligen legat på de storskaliga 

bostadsområden som går att finna i många svenska 

städers periferi (Ericsson, Molina, Ristilammi, 2002).

Det har i snart 50 års tid mer eller mindre varit ett konstant 

flöde av diskussioner och förslag kring förbättringar och 

förändringar av dessa områden. Diskussionen i sig är 

positiv och högst nödvändig då en fjärdedel av det totala 

bostadsbeståndet i Sverige är byggt under rekordåren, 

vilket präglar stora delar av den byggda miljön vi idag 

förhåller oss till i planeringssammanhang (ArkDes, 

2014).

Med detta arbete vill vi se bortom en generellt ogrundad 

kritik och istället på djupet försöka förstå de kvaliteter 

som är sprungna ur den tidens ideal. Rekordåren är en 

unik epok i svenskt bostadsbyggande, och det är av stort 

samhällsintresse att försöka förstå hur de storskaliga 

bostadsområdena fungerar, hur de utformats, förändrats 

och vilket utgångsläge de finner sig i idag. Genom att 

betrakta dessa områden som del av vårt gemensamma 

kulturarv finns det möjlighet att på ett nyanserat sätt 

hitta värden i dess fysiska struktur.

Problemformulering

Idag står miljonprogrammet under ett förändringstryck. 

Samhället har förändrats och ställer nya krav på 

utformningen av den bebyggda miljön. Bland annat 

ställer den rådande bostadsbristen ökade krav på 

att se över våra marktillgångar och hur den fysiska 

miljön optimerar sin användning för att bättre svara för 

demografiska förändringar och annorlunda livsstilar än 

tidigare generationers. Rekordårens bostadsbebyggelse 

var möjlig utefter sin tids politiska visioner och vad som 

tilläts fungera inom dess ramar. Frågan är dock hur 

ny bebyggelse förhåller sig till miljonprogrammet som 

historisk miljö. Finns det risk för att värden går förlorade? 

För att svara på frågorna behövs kunskap om vilka värden 

miljonprogrammet innehar och hur dessa kan samspela 

med framtida ny bebyggelse i dessa områden.

Syfte

Arbetets syfte är att utveckla kunskap och förståelse 

om rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse fysiska 

kvaliteter utifrån ett kulturmiljöperspektiv genom att 

analysera dess uppkomst och förändring över tid för 

att visa på framtida utvecklingsmöjligheter. Genom att i 

analysen lyfta fram viktiga kulturhistoriska värden skapas 

förståelse för hur framtida bebyggelse kan planeras i 

rekordårens storskaliga bostadsområden.
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Frågeställningar

Avgränsning

Med den begränsade tiden finns det inte möjlighet att 

undersöka varje aspekt av den fysiska miljön i rekordårens 

storskaliga bostadsbebyggelse. Det är heller inte 

nödvändigt utifrån syftet och frågeställningen. Sociala 

aspekter som urbanisering, demografiska förändringar, 

segregation eller andra socioekonomiska förhållanden 

kommer att falla bort i analysen av områdena. De sociala 

aspekterna är lösa och flytande och påverkas från 

många olika håll parallellt, samtidigt som de sociala 

strukturerna inom miljonprogrammen, precis som alla 

delar av en stad, påverkar sin fysiska omgivning och 

dess utveckling över tid. Där det är viktigt att påvisa om 

de sociala förhållandena påverkat den fysiska miljön  

kommer detta diskuteras med hänvisning till arbetets 

syfte. Arbetets fokus på fysiska kvaliteter är avgränsad 

till att omfatta den fysiska miljön som helhet. Individuella 

byggnaders utformning och dess material kommer inte 

att djupgående studeras, om det inte är nödvändigt för 

att förstå ett områdes helhet.

Det finns studier som gjorts kring medias och samhällets 

allmänna bild av miljonprogrammet. Att röra vid dessa 

är ofrånkomlig vid studerande av litteraturmaterialet och 

den breda debatten kan antas ha haft en direkt inverkan 

på den fysiska och sociala miljön, men att studera den 

diskussionen mer djupgående är inte relevant för denna 

uppsats syfte. Det är heller inte intressant att placera 

denna diskussion i fokus, med risk för att reproducera 

ogrundade nidbilder eller att delar av argumentationen 

landar i att försvara kritiserade aspekter av 

miljonprogrammet.

Någon vidare jämförelse mellan olika storskaliga 

bostadsområden i Sverige kommer inte att utföras. I 

fallstudien undersöks ett område som anses vara ett 

typexempel, alltså där den fysiska strukturen tydligt går 

att undersöka efter identifierade principer.
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metod

I uppsatsen används två olika typer av kulturmiljöanalytiska 

metoder; DIVE och SAVE. Syftet med att använda de olika 

metoderna är att inhämta olika typer av kunskap för att 

nå arbetets syfte och svara på dess frågeställningar. 

Som tillvägagångssätt används fallstudie för att få en 

fördjupad förståelse för ett representativt fall (Berg 2004, 

229). De kulturmiljöanalytiska metoderna appliceras 

inom fallstudien för att hämta information om fallet i 

fråga.

Forskningsöversikten används i första delen av arbetet 

för att inhämta kunskap om rekordårens storskaliga 

bebyggelses grundläggande utformning, historia och 

karaktär. Forskningsöversikten baseras på forskning 

om miljonprogrammet, huvudsakligen publicerad 

i sekelskiftet 1990/2000, då det uppdagades att 

kunskapen om miljonprogrammet var bristfällig. Även 

originalmaterial i form av planer och föreskrifter har 

använts för att skapa en så tydlig bild som möjligt av det 

studerade området. 

Forskningsöversikten används även för att inhämta 

kunskap om begreppet kulturarv som forskningsfält, 

vilket har gjorts i syfte att förstå hur metodernas resultat 

förhåller sig till olika traditioner och synsätt inom 

kulturarvsfältet. Urvalet har gjorts utifrån de bärande 

begreppen (kultur)värde och kulturarv. 

För att skapa grundläggande förståelse för dessa 

begrepp har litteratur från Riksantikvarieämbetet i hög 

grad använts. Riksantikvarieämbetet har det överordnade 

ansvaret för kulturarvsfrågor i Sverige och kan således 

ses som tongivande inom fältet. Denna litteratur har 

kompletterats med ytterligare forskningslitteratur 

som ger en djupare förståelse för begreppen och dess 

innebörd.

Fallstudie används som tillvägagångssätt för att 

undersöka fallet Rosengård i Malmö (för introduktion 

av Rosengård, se kap. 4). Inom ramen för fallstudien 

används två olika kulturmiljöanalysmetoder för att 

analysera fallet. Fallstudie bygger på att forskaren 

lägger fokus på en enda undersökningsenhet, vilket ger 

möjlighet att på djupet undersöka och förstå en mängd 

olika aspekter av det utvalda fallet (Denscombe 2009, 59). 

Insikterna som resultatet ger kan sedan generaliseras i 

syfte att förstå liknande fall (2009, 59-60). I detta arbete 

analyseras fallet Rosengård för att ge möjlighet att förstå 

de kvaliteter som är centrala för liknande områden 

byggda under samma tid. Berg (2004, 229) menar att en 

fallstudie antingen kan vara representativ eller endast 

utföras för att skapa kunskap om det aktuella fallet. 

Eftersom syftet med arbetet är att skapa djupgående 

kunskap om rekordårens bebyggelse har Rosengård 

valts ut som representativt för rekordårens bebyggelse.
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Att utföra en fallstudie är extra gångbart när fallet kan 

avgränsas som en självständig enhet med distinkta 

gränser (Denscombe 2009, 70). Rosengård och liknande 

områden från samma tidsperiod upprättades inte 

sällan efter heltäckande planer, vilket gör områdets 

gränsdragning lättdefinierad. Då rekordårens storskaliga 

bostadsområden ofta byggdes efter tydliga anvisningar 

och föreskrifter, samtidigt som produktionsmedlen 

var mycket standardiserade, skapar det möjlighet att 

generalisera utifrån resultatet.

Fallstudien utgör endast ett slags ramverk för forskaren, 

inom vilken metoder används för att hämta information 

om fallet i fråga. För att forskaren ska kunna nå ett 

tillräckligt djupgående resultat bör även ett brett urval 

av metoder användas (Denscombe 2009, 60-61). En 

mycket grundlig sökning efter passande metoder har 

utförts. Fokus har legat på att hitta metoder som tydligt 

redovisar värderingskriterier och tillvägagångsätt för 

bedömningen av kulturarv. Detta för att de värderingar 

som görs ska vara tydligt grundade på en metodik och 

inte baserade på antaganden eller subjektiva åsikter. 

Sökningen har visat att det generellt sett finns mycket 

få metoder som uppfyller dessa kriterier. Ansvaret för 

kulturarvsfrågor i städer föreligger ofta hos respektive 

kommun, men deras hantering av kulturmiljöer eller 

värdering av kulturarv faller mer under policydokument 

utan förankring i någon tydlig metodik.

Med utgångspunkt i den teoretiska ramen har fokus 

legat på att hitta metoder vars grundmotiv skiljer sig åt. 

Detta för att en jämförande analys ska kunna utföras, och 

för att undvika risken att metodernas resultat blir allt 

för lika och intetsägande. För introduktion av de valda 

kulturmiljöanalytiska metoderna DIVE respektive SAVE, 

se kap. 2.

Dessa metoder utgör ej vedertagna forskningsmetoder, 

vilket ger upphov till visst ifrågasättande när de används 

i vetenskapligt syfte. Båda metoder som valts ut grundar 

sin metodik delvis på subjektiva värderingar – något som 

i viss mån är ofrånkomligt när det handlar om att värdera 

kulturmiljöer (Mason 2002, Riksantikvarieämbetet 

2009). För att stärka metodernas legitimitet i 

forskningssammanhang har metoder med en mycket 

tydlig genomförandeprocess använts. Metodernas 

har använts i praktiska situationer för att behandla, 

identifiera och värdera kulturarv. De har tagits fram och 

utvecklats av myndigheter kopplade till kulturmiljö och 

arv, samt använts i flera olika planeringssammanhang 

vilket stärker aktualiteten för dem att användas inom 

detta arbete.

Enligt Berg (2004, 231) finns det i fråga om fallstudiens 

vetenskapliga värde två huvudsakliga frågor som måste 

behandlas: 1) Har forskaren gjort för många subjektiva 

bedömningar för att resultaten ska kunna ses som 

tillförlitligt? 2) Kan resultatet ses som värdefullt utanför 
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det specifika fallet? Den andra frågan handlar till stor 

del om fallets representativitet och i vilken mån det är 

möjligt att generalisera utifrån resultatet.

Frågeställningen som berör forskningens objektivitet 

kan ses som en genomgående kritik mot all typ av 

kvalitativ forskning. Berg poängterar dock att all typ av 

forskning lider av subjektiva beslut, vare sig det handlar 

om kvalitativ eller kvantitativ forskning (Berg 2004, 

231). Enligt Berg (2004, 232) är objektivitet ofta starkt 

förknippat med reproducerbarhet – att vem som helst 

ska kunna använda samma metodik och tillvägagångsätt 

för att bekräfta resultatet. Det är därför mycket viktigt 

att metod, process och tillvägagångsätt redovisas tydligt.

De metoder som används i uppsatsen är praktiskt lagda 

och riktar sig därför till en viss målgrupp eller yrkesgrupp. 

Det kan exempelvis vara arkitekter, byggnadsantikvarier 

eller samhällsplanerare. Det är därför viktigt att vi 

klargör vår bakgrund och hur det påverkar vår syn på 

ämnet. Vi är studenter i fysisk planering och har ingen 

direkt praktisk erfarenhet eller expertis av frågor som 

rör kulturarv. Då fysisk planering är ett ämne som rör 

vid alla delar av den fysiska miljön värdering av vår 

historiska miljö högst aktuell för oss i framtiden. Genom 

att redovisa vår bakgrund vill vi vara tydliga med att 

uppsatsens resultat bara representerar en bild, och 

skulle kunna kompletteras med djupare expertis och 

andra perspektiv.

Disposition

I kommande kapitel görs först en introduktion till 

miljonprogrammet och kulturarv som två separata 

fenomen, vilka formar två parallella grenar för det 

teoretiska ramverket i arbetet. Sedan följer en forsknings- 

och områdesöversikt där forskning om miljonprogrammet 

i relation till kulturarv och kulturhistoriskt värde tas upp. 

Efter det beskrivs fallet Rosengård och sedan presenteras 

de två kulturmiljöanalytiska metoderna. Uppsatsen 

kommer delas upp så att Johan Nilsson genomför 

DIVE, medan Ruben Hallgren Pemer genomför SAVE (se 

kapitel 2). I övrigt har uppsatsen genomarbetats av båda 

författare.Till sist sammanställs resultatet av fallstudien 

för att kunna dra slutsatser utifrån litteraturöversikten.  

DIVE

SAVE

FALLSTUDIE

KULTURMILJÖANALYSMETODER

LITTERATURSTUDIE

Forskningsöversikten ger en bakgrund till ämnet. Sedan utförs en 

fallstudie där två olika kulturmiljöanalysmetoder (DIVE & SAVE)  

används för att undersöka fallet.
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Begreppsförklaring

Nedan följer en redogörelse för de bärande begreppen i 

denna uppsats som nämns löpande. Förteckningen syftar 

till att ge en grundläggande förståelse för begreppen och 

dess innebörd. Flera av dem kan tolkas och förstås på 

olika sätt beroende på infallsvinkel, så detta fungerar 

också för att förstå inom vilken ram och hur begreppen 

tolkas utefter syftet med arbetet.

Definitionen av kulturarv är enligt Riksantikvarieämbetet 

alla de materiella och immateriella uttryck för mänsklig 

påverkan, samt ett samlingsbegrepp för all typ av 

verksamhet och fenomen som berör det mänskliga 

tillståndet.

Refererat till den period i svensk historia efter andra 

världskriget och fram till oljekrisen i början på 70-talet, 

där Sverige hade hög ekonomisk tillväxt. Europa byggdes 

upp igen efter kriget, Sverige stod helt och relativt 

oberört och efterfrågan på råvaror och livsmedel var hög 

samtidigt som landet hade en stor arbetsför befolkning. 

Folkhemmet och välfärdsstatens ideologiska idéer 

blev bärande både i samhället som stort och inom 

stadsplaneringen. Bostadsbristen tillsammans med 

trångboddhet och osanitära förhållanden skulle 

byggas bort. I denna uppsats syftar begreppet på den 

bebyggelse upprättad under miljonprogrammet som är 

av geografiskt stor skala och planerat hela stadsdelar 

från grunden. 

Miljonprogrammet syftar på den period mellan 1965-

1974 där Sverige byggde strax över en miljon bostäder 

runtom i landet, ofta använt som ett samlingsbegrepp 

för denna tids byggande och dess arkitektur. Riksdagen 

fattade beslut 1965 att hundra tusen bostäder skulle 

byggas varje år under en tioårsperiod, därav myntades 

begreppet “miljonprogram”.

Le Corbusier, ofta ansedd som modernismens fader, 

lanserade på 20-talet sina idéer om den nya moderna 

arkitekturen som byggde på funktionalistiska principer 

där den inre funktionen skulle bestämma den yttre 

formen. Stilen lägger stor vikt vid effektivisering och 

rationalisering av både produktion och vardagsliv, vilket 

också skapar förutsättningar för att separera stadens 

funktioner i syfte att effektivisera samhället.
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I denna del byggs det teoretiska ramverket upp genom 

att utifrån en forskningsöversikt förklara uppsatsens 

två huvudsakliga grenar; 

 respektive . I kapitlets sista 

del redogörs för den litteratur som placerar rekordårens 

bostadsbebyggelse inom diskussionen för vad som 

värderas som kulturarv.

Rekordårens STORSKALIGA 
Bostadsbebyggelse

Rekordåren

Tiden efter andra världskriget gick Sverige starkt 

ekonomiskt. Tillväxten är stark, konsumtionen ökar, 

industrin går på högvarv och arbetslösheten hålls nere 

(Berg 1999, 24). Välfärdssamhället växer fram med en 

stark socialdemokratisk regering som utvidgar sina 

institutioner och myndigheter. Framtidstron är positiv 

och tankar om ett nytt gott samhälle genomsyrar hela 

landet, allt i modernistisk anda (Berg 1999, 24-25). 

Men bostadsförhållandena var internationellt sett 

mycket dåliga, med låg standard och hög trångboddhet, 

bostadsfrågan var därför högaktuell i debatten i mitten 

på 60-talet (Berg 1999, 25). Skolor, sjukhus, utökad 

äldreomsorg och flera institutionella byggnader byggdes 

ut för att bära upp de statliga organen ute i kommunerna. 

Kritiken mot Socialdemokraterna var emellertid stor, 

vilken ifrågasatte deras handlingskraft i bostadsfrågan 

där partierna i princip slogs om vem som kunde lova 

flest bostäder. Berg (1999, 25) menar att kritiken som 

riktades mot regeringen blev katalysatorn till beslutet 

om att bostadsbristen skulle byggas bort genom 100 

000 nya bostäder om året under en tioårsperiod – ett 

politiskt långsiktigt mål som visade på handlingskraft 

och modernisering (ibid.).

Hall (1999, 7) hävdar att den bostadspolitiska inriktningen 

tar sin grund i 1945 års bostadssociala utredning 

som gav ideologiska målsättningar för att råda bot på 

bostadsförsörjningsproblemet (Törnquist 2001, 16-17). 

Det konstaterades att bostaden skulle vara en rättighet 

för alla medborgare (ibid.). Det är ur denna utredning 

som kommuners planmonopol utökas tillsammans 

med förhöjd vikt hos planeringsverktyg som general- 

och regionalplaner. Kommunerna blev därigenom den 

största utövaren och ansvariga för att genom planering 

och administrativ kontroll genomföra statliga riktlinjer 

för ett starkt samhällsbygge (Berg 1999, 25).

Under 1959 tillsattes en bostadsutredning av staten, som 

hade i uppgift att se över problemen med trångboddhet 

och undermåliga byggstandarder i Sverige (Söderqvist 

1999, 11-12). I och med välfärdssamhällets utbyggnad 

ökade standarden kraftigt; till exempel hade 21 % av 

bostäderna 1945 tillgång till dusch eller bad, medan 

samma siffra 1975 var 87 % (Vidén 2012, 22-23). 

Forskningsöversikt & TeorI

FORSKNINGSÖVERSIKT & TEORI
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I utredningen konstaterades det att lösningen på den 

rådande bostadsbristen var att nybyggnation av bostäder 

måste ske kontinuerligt. Utredningen tog fram siffror på 

att 1,5 miljoner bostäder behövde byggas mellan 1960-

1975 för att svara för underskottet (Vidén 2012, 23-24). 

Idag står bostäderna byggda under denna period för 

trettio procent av Sveriges idag totala bostadsbestånd 

(Vidén 2012, 24).

Till slut byggdes det omkring 1,4 miljoner bostäder i 

Sverige mellan 1961-1975. Av dessa än en tredjedel (34 

procent, 476 300 stycken) småhus medan två tredjedelar 

(921 200) byggdes som flerbostadshus (Vidén 1999, 34). 

Andelen skiljer sig inte nämnvärt mellan individuella 

år; det är först i början på 70-talet som takten sänks 

för byggandet av flerbostadshus, medan den höjs för 

småhus (ibid.). Denna trend håller i sig, och svänger till 

omvända mått under 80-talet (ibid.). 

Rekordåren syftar ibland på tiden från 1945, då 

bostadspolitiken, tillsammans med välfärdssamhället 

växer fram inom en oväntad ekonomisk högkonjunktur 

(Söderqvist 1999, 11). Den storskaliga bebyggelsen 

planeras på flera håll redan under 50-talets senare del 

för att i realiteten först byggas efter det politiska målet 

om en miljon bostäder 1965. Startskottet för rekordårens 

bebyggelse, ideologierna och idéerna som estetiskt 

formade den grundades långt innan det så kallade 

miljonprogrammet förverkligades.

Miljonprogrammet

Det var först 1965 som riksdagen fastslog att det årligen 

skulle byggas 100 000 nya bostäder fram till ooch med 

1974, men Söderqvist (1999, 12) menar att uttalandet 

mer handlade om ett politiskt mål snarare än ett entydigt 

program. Redan 1963 byggdes det runt 80 000 bostäder i 

Sverige och enligt Boverket (2014) hade målet att bygga 

bort bostadsbristen nåtts 1971 och bygghastigheten 

sjönk drastiskt de efterföljande åren, speciellt efter 1974. 

1976 byggdes endast 15 000 lägenheter i flerbostadshus, 

jämfört med samma siffra som uppgick till omkring 

80 000 år 1970 (Vidén 1999, 34). År 1964 producerades 

85 000 bostäder, vilket inte är många färre än de 100 

000 bostäder som producerades året därpå som del 

av miljonprogrammet. Berg (1999, 25) menar att det 

extraordinära med miljonprogrammet var att samma 

byggtakt skulle hållas under en tioårsperiod, vilket var en 

bärande skillnad jämfört med tidigare bostadsbyggande. 

För att den höga takten skulle vara möjlig krävdes ökad 

rationalisering, mer aktiva kommuner som hade tillgång 

till förmånliga lån och subventioner samt starkare band 

till större och mer kompetenta byggföretag än tidigare.

Torsten Hansson, tidigare arkitekt i Göteborg (Törnquist 

2001, 19), menar att till skillnad från idag byggdes 

miljonprogrammet på idén om en god bostad åt alla och 

inte endast till välbärgade medborgare. 
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Bostadsområdena stod som positiva alternativ till slitna 

och trånga innerstadsmiljöer, något som lätt glöms bort 

när vi tar utgångspunkt i dagens höga bostadsstandard 

(Törnquist 2001, 19). De områden som byggdes, 

framförallt i städers periferi eller i storstädernas förorter 

debatterades kraftigt och påfallande tidigt myntades 

den negativa termen “miljonprogramsområden” för att 

referera till storskaliga, monotona bostadsområden med 

allmänt ansedda bristfälliga utemiljöer (Söderqvist 1999, 

12). Den häftiga kritiken kom väldigt plötsligt och från 

brett håll kort efter att flera områden byggdes färdigt, 

något som Söderqvist (1999, 15) menar var oförutsett med 

tanke på den lilla kritik som lyfts fram i planeringsstadiet. 

Funktionalism och funktionsuppdelning

Le Corbusier kan ses som tongivande för den moderna 

arkitekturen; på 20-talet lanserade han sina idéer 

om den nya moderna arkitekturen som byggde på 

funktionalistiska principer, där den inre funktionen skulle 

bestämma den yttre formen (Carmona et al 2010, 85). I och 

med Stockholmsutställningen 1930 fick funktionalismen 

sitt genombrott i Sverige och stilen kom att starkt influera 

stadsplanering och arkitektur under mitten av 1900-talet 

(Rudberg 2010, 153-154). Funktionalismen sågs som 

lösningen på många av de vardagsproblem som ständigt 

gjorde sig påminda i landet, i form av trångboddhet och 

osanitära förhållanden. Som arkitektonisk stil innebar 

funktionalismen släta ljusa ytor och stora fönster, 

vilket sågs som en stor uppgradering jämfört med det 

dåtida tillståndet i landets bostäder (Rudberg 1985, 100; 

Rudberg 2010, 152-153). Kravet på solljus och sanitära 

förhållanden influerade också stadsplaneringen. För att 

maximera soluppfångsten lades huskropparna inte i en 

traditionell kvartersstruktur, utan placerades istället 

parallellt med varandra med stora avstånd sinsemellan 

(Rudberg 2010, 152).

Tillsammans med funktionalismen som arkitekturstil 

introducerades också funktionsuppdelning som koncept 

i stadsbyggandet, vilket syftar på en uppdelning mellan 

arbete och bostad (Bergdahl & Rönn 2001, 12-13). 

Bergdahl & Rönn (2011, 11) menar att funktionsuppdelning 

i viss mån kan ses som tillhörande den funktionalistiska 

stadsbyggnadsdoktrinen, vilken bygger på effektivisering 

och rationalisering av både produktion och vardagsliv. 

I intervjuer med verkande planeringsarkitekter i 

Stockholm under 60- och 70-talet framkommer det 

att flertalet inte visste annat än funktionalismen som 

rådande stadsbyggnadsideal (Söderqvist 1999, 75). Det 

låg stort fokus på att en funktion ger en klarhet inom 

arkitektur om den uttrycks väl och distinkt, därigenom 

skapas den så kallade “goda estetiken” (ibid.).

Industrialiserat byggande

Enligt byggindustrialiseringsutredningens delbetänkande 

från 1968 karaktäriseras industriellt byggande av tre 

övergripande faktorer: 

 (Söderqvist 1999, 34). Med “samordning” 
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menades att ett fåtal byggherrar skulle stå ansvariga 

för större men färre byggprojekt (ibid.). “Upprepning” 

syftade på att varje projekt skulle inneha ett minsta antal 

bostäder; staten inrättade 1966 ett förslag som gynnade 

bostadsprojekt med minst 1000 lägenheter, med ett 

effektivt utnyttjande av produktionsresurser framför 

mer konventionella produktionsmetoder. Detta var det 

så kallade “förstahandsvalet” som var en del i olika 

statliga premier för byggande under denna period (ibid.). 

“Kontinuitet” stod för det statliga målet att bygga 100 000 

bostäder om året, vilket försäkrade att bostadsbyggandet 

fortlöpte oberoende av konjunktursvängningar 

(Söderqvist 1999, 35).

Ofta har det hävdats att miljonprogrammets 

bostadsområden saknat omsorg i utformningen. Redan 

under 60-talet då bostadsbyggandet var igång, riktades 

kritik mot bebyggelsens uppfattade visuella monotoni 

och den segregation som ansågs vara en konsekvens av 

hur bebyggelsen planlades (Hall 1999, 7-8; Vidén 1999, 

31). Berg (1999, 13) menar att en bostadsproduktionen 

av sådan omfattning krävde rationaliseringar, vilket 

har satt sina spår i utformningen – skalan blev givetvis 

större och variationsmöjligheterna begränsades. 

Miljonprogrammet är ett samlingsbegrepp för de bostäder 

som byggdes under åren 1965-75, vilket skapar en grund 

för generaliseringar av dess utseende och karaktär som 

inte nödvändigtvis avspeglar sig i verkligheten, då det 

under 60- och 70-talet kontinuerligt skedde förändringar 

i materialval och produktionssätt (Vidén 1999, 32). Under 

60-talet centraliserades regelverket och byggherrar 

kunde bygga utefter centralt godkända typelement, vilket 

var ett sätt att få ned byggnadskostnader och skapa en 

garanti för att processen inte drogs ut på tiden (ibid.).

Det finns fördelar ur byggnadsteknisk synpunkt att 

bygga höga, prefabricerade höghus, då de går fort att 

konstruera när byggandet väl är igång. Men ingenting 

i Söderqvists (1999, 77) forskning visar på att det fanns 

några krav på denna produktionsanpassning. Om så vore 

fallet skulle det i teorin kunna ge svar på varför så många 

byggnader av detta slag byggdes. Det finns alltså fler, om 

än mer komplexa svar, till varför denna bebyggelsetyp 

och dess byggnadsteknik var så utbredd (ibid.).

En arkitekt (Söderqvist 1999, 78) menar att den 

repetitiva och storskaliga bebyggelsen påverkades av 

byggtekniken, men att det uttrycksmässigt inte låg 

någon konflikt mellan bygg- och arkitektkåren då det 

estetiska fokuset tonades ner inom arkitekturkåren 

under 60-talet (Söderqvist 1999, 77). Exempelvis ansåg 

Hyresgästföreningen (Söderqvist 1999, 172) att det 

saknades en konstnärligt skolad arbetskraft under 

denna tid, en bild som enligt Söderqvist (1999, 172) var 

den gällande uppfattningen även inom arkitektkåren 

själv. Men det var av hög prioritet att få in arkitekter tidigt 

i processen för att säkerställa kvaliteten på utformningen 

av byggnadselementen.
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Både arkitekter och byggherrar menade att “alla drog 

åt samma håll” och att efterfrågan på arkitekter var 

väldigt stark under den här tiden – något som går emot 

argumentet att arkitekter blev överkörda av byggjättar 

som förespråkade ett industriellt byggande utan estetiska 

kvaliteter (Söderqvist 1999, 78, 174). 

Svensk byggnorm & God bostad

Även om det under miljonprogrammets tid fanns 

tydliga estetiska ambitioner med bebyggelsen, så 

kan inte regelverkets inverkan på den byggda miljön 

underskattas. “Svensk Byggnorm 67” utkom 1967 från 

Statens Planverk i vilken det gavs tydliga föreskrifter och 

råd gällande byggande (Vidén 1999, 32). Byggandet skulle 

uppnå så kallad ”svensk standard” vilket innebar att en 

mängd på förhand godkända utföranden av byggmaterial 

och byggkonstruktioner föreskrevs (ibid.). Användandet 

av redan godkända föreskrifter var i många fall en 

grundförutsättning för att kunna utnyttja de statliga 

lånen i byggandet; till exempel gynnade lånevillkoren 

balkongband och inskjutna balkonger (Vidén 1999, 

33). Faktumet att 90 % av bostäderna som byggdes 

var finansierade med hjälp av statliga lån förstärker 

antagandet att mycket av bebyggelsen under rekordåren 

fick sin utformning påverkad av dessa villkor (ibid.). Även 

skriften “God bostad”, utgiven av Kungl. Bostadsstyrelsen 

för första gången 1954 var starkt normgivande för tidens 

bebyggelse, den föreskrev en miniminivå för utformandet 

av olika delar av bostaden, samt utemiljön (ibid.).

SCAFT

Ur utformningssynpunkt var SCAFT (Stadsbyggnad, 

Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet), utkommen 

1968, antagligen den mest betydelsefulla föreskriften 

som utkom under miljonprogrammets tid (Nilsson 2004, 

24). SCAFT:s riktlinjer preciserar att trafiksäkerhet ska 

nås genom en homogenisering av trafiknätet till den 

grad att de olika trafikslagen totalt separeras (Statens 

planverk, 1968). Trafikleder skulle också delas in i en 

hierarki av primär- och sekundärleder vilket utgjorde 

ett system för angörandet av bostadsområdena. SCAFT-

handboken innehåller tydliga illustrationer över hur 

trafiken ska lösas i ett modernt bostadsområde och blev 

således starkt normgivande för denna tidens bebyggelse, 

i huvudsak med hänsyn till byggnaders lokalisering i 

relation till trafiken (Berg 1999, 64).

Bärande faktorer i uppkomsten av de storskaliga 

bostadsområdena

En allmän uppfattning är att byggandet av de storskaliga 

bostadsområdena under 60- och 70-talet i Sverige 

skedde utan estetiska överväganden – att det rådde 

ett så kallat “ideologiskt och estetiskt vakuum” där 

rationaliserade byggnadskonstruktionstekniker tog 

över områdenas utformning (Söderqvist 1999, 16, 19). 

Illustration ur  “SCAFT 1968: Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn 

till trafiksäkerhet” (Statens planverk 1968)
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En annan uppfattning är att arkitekturutlärandet och 

funktionalismens ideal från 20- och 30-talet dominerade 

synsättet inom arkitektkåren under miljonprogrammets 

år, Söderqvist (1999, 15, 19) menar att propagerandet för 

funktionalismen främst kom från Le Corbusier, Waters 

Groupies samt Sven Markelius. Från arkitekthåll menade 

till exempel Sune Lindström, planarkitekt i Täby på 

60-talet, att folks estetiska preferenser skulle förändras, 

att storskaligheten skulle uppfattas som vackert och 

stimulerande och fungera som en manifestation för liv 

och aktivitet. Söderqvist (1999, 72-73) menar att den 

ökade bilismen kan ha starkt präglat synen på dessa 

områden. Att i bilens fart se bebyggelsen från distans 

innebar en annan upplevelse jämfört med att uppleva 

den på marknivå. Vidare menar Vidén (2012, 26) att den 

ökade bilismen under 60-talet påverkade planeringen i 

högsta grad då trafikseparering sågs som nödvändig för 

att minska antalet trafikolyckor.

Ur Söderqvists (1999, 71) granskning av bostadspolitiken 

på 50- och 60-talet framhålls “servicekårens” krav på 

omfattande befolkningsunderlag som en avgörande 

faktor för exempelvis Täbys utformning. Tidigare hade 

planer för bland annat Vällingby och Farsta blivit starkt 

påverkade av köpmannaförbundet, som krävde hög 

koncentration kring centrum för att ge tillräckligt med 

underlag för service och verksamheter (Söderqvist 1999, 

71). Hur bostadsområden formades på 60-talet tog 

inspiration från tidigare planläggning av förortsområden, 

på så vis fördes synpunkter från handelssektorn vidare. 

Exploatörer stod i flera fall för hela kostnaden och hade 

därför all anledning att koncentrera bebyggelse för 

att minska utgifter för markkostnader, vilket i sin tur 

kan ha gett goda motiv för höghus i planerna av nya 

bostadsområden (ibid).

De som var kritiska till den nya skalan på byggnader 

ansågs från arkitekthåll som konservativa och rädda 

för förändring. Söderqvist (1999, 72-73) menar att 

expertkåren i bostadsstyrelsen och byggnadsstyrelsen 

var allmänt negativa till höghus då de ansågs vara 

olämpliga för barnfamiljer och för barns allmänna 

välmående. Söderqvist menar (1999, 72-73) att om denna 

kår fått bestämma hade kanske inga höghus byggts alls.

Kulturarv

Vad är kulturarv?

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige 

som svarar för frågor om kulturarv och kulturmiljö 

och kan därför ses som tongivande inom detta fält 

(Riksantikvarieämbetet 2012). Definitionen av kulturarv 

är enligt Riksantikvarieämbetet alla de materiella och 

immateriella uttrycken för mänsklig påverkan (Widhe 

2012). 
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Vidare definieras kulturmiljö av Riksantikvarieämbetet 

som all den fysiska miljö som är eller har existerat 

och brukats under mänsklig påverkan (Widhe 2012). 

Kulturmiljö kan därför ses som en precisering inom 

kulturarv, eftersom kulturarv är ett samlingsbegrepp 

för all typ av verksamhet och fenomen som berör det 

mänskliga tillståndet (Widhe 2012). Kulturvärde definieras 

i sin tur som ett samlingsbegrepp för det värde som 

tillskrivs företeelser med utgångspunkt i kulturhistoriska, 

sociala och etiska aspekter (Riksantikvarieämbetet 2015, 

13). Inom begreppet kulturvärde kan således ytterligare 

precisering göras med hänvisning till kulturhistoriskt 

värde, socialt värde och estetiskt värde. Kulturhistoriskt 

värde innebär värden som tydligt är ett resultat av tidigare 

händelser och samhällsskeden. Detta kan innebära en 

bred samling karaktärsdrag och egenskaper hos det 

objekt som studeras och ofta behövs kompetenser från 

flera olika håll för att bedöma ett kulturhistoriskt värde 

(Riksantikvarieämbetet 2015, 21).

Riksantikvarieämbetet (2015, 24) menar att de aspekter 

som  innefattar (kulturhistoriska, sociala 

och estetiska) måste skiljas åt för att tydliggöra 

värderingsprocessen. Den estetiska dimensionen kan 

givetvis sammankopplas med den kulturhistoriska 

eftersom estetiska uttryck ofta är kopplat till ett visst 

historiskt skede. Dock kan den estetiska dimensionen 

bedömas helt separat från den kulturhistoriska om så 

önskas och de egenskaper som undersökningsobjektet 

innehar kan anses vara särskilt intressant även ur 

ett rent estetiskt perspektiv, utan hänsyn till vilket 

 värde som egenskaper innefattar 

(Riksantikvarieämbetet 2015, 24). Den sociala aspekten 

av kulturvärde berör hur människor uppfattar, använder 

och förhåller sig till ett kulturarv. På samma sätt som 

estetiska värden kan tala för sig själva kan sociala värden 

helt frånkopplas estetiska och kulturhistoriska värden 

genom att endast fokusera på hur människor förhåller 

sig till en plats, oberoende av dess materiella eller 

immateriella kvaliteter (Riksantikvarieämbetet 2015, 24). 

Men precis som estetik kan de sociala aspekterna vägas 

in i en samlad bedömning av det kulturhistoriska värdet, 

om det är befogat (Riksantikvarieämbetet 2015, 29). 

Dessa aspekter av kulturarv visar på fältets bredd och 

vilka ställningstaganden som behövs göras vid värdering:

“En miljö som inte bedömts som kulturhistoriskt 

värdefull, kan ändå värderas högt med hänseende 

på dess estetiska och/eller sociala kvaliteter. 

På liknande sätt kan en miljö som av många 

betraktas som oattraktiv tillskrivas höga 

konstnärliga och/eller kulturhistoriska värden 

(Riksantikvarieämbetet 2015, 26).“
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En breddad definition av kulturarv

Unnerbäck (2002, 13) framför i “Kulturhistorisk 

värdering av bebyggelse” att synen på vad som är 

bevarandevärt breddats sedan förra sekelskiftet. I den 

traditionella kulturmiljövården lades mycket fokus på 

enskilda märkvärdiga byggnader, medan det sedan 

andra världskriget lagts allt större fokus på bevarande 

av hela miljöer (2002, 13). Unnerbäck (2002, 13) med 

flera (se Ahmad 2006, 293) menar att Vendedigföredraget 

(“The Venice Charter”) från 1964 varit tongivande för den 

moderna kulturarvsdiskursen och att stora organisationer 

som ICOMOS och UNESCO varit bidragande till att fältet 

utvecklats i denna riktning. Att prata om bevarandevärde 

miljöer, och inte bara individuella byggnader eller 

monument kan ses som en ny företeelse då definitionen 

breddats till att inkludera grupper av byggnader och sites 

(platser) (Ahmad 2006).

1987 expanderades definitionen av ICOMOS till att 

inkludera sociala faktorer i historiska miljöer, vilket 

innebär ett hänsynstagande till miljöns historiska 

funktion (Ahmad 2006, 296). Sedan mitten av 1900-talet 

har trenden successivt pekat på att expandera definitionen 

från det materiella till det immateriella (Ahmad 

2006, 299). Den första föreskriften som behandlades 

kulturvärdets subjektivitet i större utsträckning var 

Burra-föreskriften (Burra Charter) i vilken “cultural 

significance” definieras som estetiska, historiska, 

vetenskapliga, sociala och spirituella värden för dåtida, 

nutida och framtida generationer (ICOMOS 2013, 2; 

Wells 2007, 10). Vidare expanderade Burra-föreskriften 

på tidigare uppdelning av bevarandevärda platser och 

använder sig av begreppet “place” (plats) som definieras 

som ett geografisk område inom vilken kulturvärden 

existerar, vare sig de är immateriella eller materiella:

“Places may have a range of values for 

different individuals or groups. (ICOMOS 2007, 

2).”.

 Burra-föreskriften slår också fast att “alla platser med 

kulturvärde ska bevaras” (ICOMOS 2007, 3).  Enligt Ahmad 

(2006, 299) visar utvecklingen av de internationella 

föreskrifterna på att kulturarvsfältet gått från att ha 

varit mycket expertiscentrerat till att välkomna ett mer 

värderelativistiskt synsätt.  

Wells (2007, 12) delar upp det internationella 

kulturarvssamfundets ställningstagande i pre-Burra och 

post-Burra, och pekar på att dokumenten gått från att 

vara positivistiskt lagda till att omfamna en pluralism. 

Dock menar han att det praktiska arbetet med att värdera 

bebyggelse och miljöer fortfarande till stor del grundar 

sig på expertkunskap. 
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Hur definieras värde?

I rapporten ”Assessing the Values of Cultural Heritage” 

från Getty-institutet problematiserar Randall Mason 

begreppet värde. Värde är enligt Mason centralt för 

kulturarvsfältet, men dess innebörds definition har 

på senare tid ifrågasatts då begreppet inte är särskilt 

entydigt (Mason 2002, 5). Mason (2002, 5) pekar på att det 

finns några grundläggande problem med att definiera 

värde. För det första finns det olika typer av värden 

(kulturella, ekonomiska politiska, estetiska och så 

vidare) vilka antingen överlappar varandra eller står i ett 

motsatsförhållande. För det andra är värden influerade 

av utomstående faktorer som exempelvis sociala krafter 

och kulturella trender. Vidare finns det en mängd olika 

metoder som används av flertalet olika yrkesgrupper. 

Mason (2002, 8) menar att det traditionellt sett funnits två 

tillvägagångssätt för värdebedömning och att båda delvis 

är problematiska. Enligt det första sättet ses endast 

en kategori som värdebärande (till exempel estetik), 

vilket resulterar i en risk att övriga värden reduceras 

och döljs. Det andra sättet bygger på att flera faktorer 

inkluderas i värdebedömningen, men att det då finns 

risk för att värden döljs under svepande begrepp som 

“kulturhistoriskt värdefullt”. 

Mason (2002, 7) definierar begreppet  som kvaliteter 

och karaktäristiska uttryck för saker och ting. Vidare 

tar han upp två viktiga insikter om värdering. För det 

första menar Mason, precis som Riksantikvarieämbetet, 

att värdet helt bestäms utifrån vilket typ av synsätt 

värderingen sker efter:

“As an example, take a hypothetical old church: 

it has spiritual value as a place of worship; it has 

historical value because of the events that have 

transpired there (or simply because it is old); it 

has aesthetic value because it is beautiful and a 

fine work of architecture; it has economic value 

as a piece of real estate; it has political value as a 

symbolic representation of a certain kind of social 

order; and so on. (Mason 2002, 8)”.

Den andra insikten är att värden är betingade av 

sammanhanget och ej kan ses som objektiva. Det finns 

inget inneboende värde i ett objekt, utan värdet bestäms 

av objektets interaktion med dess sammanhang. Här 

pekar Mason (2002, 8) åter igen på att värdet är flytande 

och subjektivt, vilket betyder att värderingsobjektet aldrig 

kan värderas utan att ett ställningstagande gjorts innan 

om vad som anses vara värdefullt. 

Utifrån detta synsätt kan i princip vilken företeelse eller 

objekt som helst ha ett värde, vilket i viss mån går emot 

det traditionella synsättet på bevarande där värdet 

sätts av experters “goda omdöme” (Mason 2002, 8, 19; 

Grundberg 1999, 29f).
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I “Kulturhistorisk värdering av bebyggelse” gör 

Unnerbäck (2004, 21) skillnad mellan 

och . I dokumentvärde ingår 

“traditionella” värderingsfaktorer, det vill säga 

dokumenterat historisk kunskap om objektet, vilket 

kan sägas vara ett anspråk på att förstå objektets 

“objektiva” egenskaper. Upplevelsevärden bygger 

i högre grad på värden som skulle kunna placeras 

utanför traditionella kulturhistoriska värden då faktorer 

som bland annat identitet, arkitektoniskt värde och 

miljöskapande värde behandlas (Unnerbäck 2002, 

21, 24). Precis som riksantikvarieämbetets nyare 

bedömningsplattform gör här Unnerbäck (2004, 21) en 

viss skillnad på kulturhistoriska-, sociala- och estetiska 

värden, men samlar sociala och estetiska värden 

under paraplybegreppet  separerat 

från de kulturhistoriska värdena som hittas inom 

.

Rekordårens bebyggelse som 
kulturarv

I forskning där miljonprogrammet och kulturarv 

diskuteras tillsammans, alltså där olika forskare  

studerat miljonprogrammet ur ett kulturmiljöperspektiv, 

trycker flera på renoveringsbehovet som en av de 

främsta utmaningarna för rekordårens bebyggelse. 

Enligt Vidén (2012, 39) står 600 000 av de cirka 830 000 

lägenheterna byggda under rekordåren inför omfattande 

förnyelseåtgärder. Det finns ett utbrett tryck att förändra 

rekordårens bebyggelse, från mindre vardagliga 

åtgärder som berör enskilda fastigheter till stora 

omvandlingsprojekt av hela områden (Berggren 2012, 

72). Politiskt så faller lösningar på stora fysiska åtgärder 

för att tackla samhällsproblemen, snarare än att fokusera 

på bredare problem inom rådande samhällsstrukturer 

och socioekonomiska förhållanden (Berggren 2012, 

72). I många mindre, avfolkningsdrabbade kommuner 

hotas miljonprogrammen av rivningar där stödet för 

bevarande av den äldre bebyggelsen rimmar mycket 

bättre för den större allmänheten och idag är hälften 

av alla outhyrda lägenheter i landet byggda under 

miljonprogrammet (Berggren 2012, 72). I det bredare 

perspektivet gällande upprustningsbehovet handlar det 

om att se över bostadens utformning, för att till exempel 

göra lägenheter större för att svara för efterfrågan på 

lokal nivå (Vidén 2012, 39). Det gäller även att svara 

för moderna och utbredda krav från myndighetshåll på 

energihushållning, tillgänglighet för funktionshindrade 

och andra säkerhetsåtgärder (ibid). 

Berggren (2012, 71) ställer de mycket relevanta frågorna:; 

“ska vi bevara, uppdatera eller uppgradera denna tids 

bestånd?” Med vilken utgångspunkt formar vi strategier 

för bebyggelseutveckling? 
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Enligt henne (Berggren 2012, 71) lyser rekordårens 

bebyggelse med sin frånvaro inom den lagskyddade 

kategorin för kulturminneslag. Vidare menar Berggren 

(2012, 74) att det är viktigt att ompröva samhället bild på 

miljonprogrammet inom ramen för upprustningskraven 

- många byggnader, dess individuella bostäder och 

tillhörande inne- och utemiljöer står inför ett vägskäl. 

Vill vi ta tillvara på karaktären som dessa områden står 

för, genom att koppla an till tanken om principer för 

“bevarande och arv”? Är synen att det är nödvändigt 

med att “uppdatera” för att nå en förening med dagens 

estetiska preferenser, funktionella och fysiska standard? 

Eller ska vi uppgradera bebyggelsen till dagens standard 

och funktionskrav, med “varsam” förändring (Berggren 

2012, 71, 74)? 

Det går inte att ge ett entydigt svar på de utmaningar 

som rekordårens bebyggelse står inför, eller präglats 

av sedan det byggdes. Det blir desto mer komplext i 

och med den breda samhällsdebatten som tenderar 

att vara mycket polariserande och präglas av en kritisk 

sida mot en starkt positiv sida i synen denna bebyggelse 

(Johansson 2012, 10). Det kan konstateras att flera 

kommuner inte ser omvandling av denna bebyggelse 

inom ramen för “bevarande och arv”, utan mer eller 

mindre avfärdar de idéer bebyggelsen grundar sig på 

som icke-bevarandevärt (Berggren 2012, 71).

Vetskapen om upprustningsbehovet har successivt växt 

och i början på 2000-talet tog Riksantikvarieämbetet sig 

an uppdraget att se detta ur ett kulturmiljöperspektiv 

(Berggren 2012, 74). 2004 skrev arkitekten Nilsson 

Samuelsson “förändra varsamt - vägledning vid 

ombyggnader av rekordårens bebyggelse” och 2006 

skrevs “strategi för varsamhet, skivhus och lamellhus” 

av byggnadsantikvarien Daniel Melchert (Berggren 

2012, 72). Han nämner bland annat att 60- och 70-talets 

bostadsbestånd skiljer sig från vad som byggts innan 

och efter denna tid. De är byggda med andra material, i 

annorlunda geografiska lägen och för andra människor 

och deras efterfrågan, som i mycket skiljer sig jämfört 

med idag (Berggren 2012, 73). 

Berggren (2012, 77), precis som Vidén (2012, 24) menar på 

att rekordårens bebyggelse även innehöll skolor, sjukhus, 

vägar, idrottsanläggningar och andra servicefunktioner. 

Välfärdssamhället hade byggts upp under 50-talet och 

hade sin kulmen under rekordåren på 60- och 70-talet, 

även om bostäder stod för mellan 30-40 procent av 

det totala byggandet så går det att argumentera för att 

resterande del byggdes upp som ett resultat av större 

befolkningsunderlag där det krävdes stadsförnyelse 

och utökad service (Berggren 2012, 77; Vidén 2012, 

24). Berggren (2012, 77) drar slutsatsen att vi “ständigt 

omvärderar vad som räknas som kulturarv” och att 

uppfattningen förändras av vad som är bevarandevärt av 

olika anledningar. Hon förklarar dock inte hur eller varför 

detta förändras men att vad som kulturminnesförklaras 

tenderar idag att vara liknande objekt som under tidigare 

generationer. 

FORSKNINGSÖVERSIKT & TEORI
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Trots att lagen säger att ansvaret för att bevara och 

vårda vår kulturmiljö “delas av alla”, så förknippar 

många i samhället inte sig själva med vad som allmänt 

anses vara kulturminnesvärt, det skapas därigenom ett 

demokratiskt underskott som exkluderar stora grupper 

av befolkningen men även stora delar av vår byggda miljö 

(Berggren 2012, 82). 

1997 presenterade regeringen propositionen “Utveckling 

och rättvisa” för att trycka på vikten av kulturmiljö som 

begrepp och dess betydelse för att göra storstäderna 

mer attraktiva (Berggren 2012, 36-37). Regeringen 

hade även konstaterat att kunskapen om en stor del 

av rekordårens bebyggelse var otillräcklig (Berggren 

2012, 37). Arkitektmuseet och Riksantikvarieämbetet 

genomförde ett projekt kallat “Storstadens Arkitektur 

och Kulturmiljö” som syftade till att lyfta upp och visa 

på tidstypiska egenskaper för byggnader och miljöer, för 

att ge vägledning vid komplettering och ombyggnationer 

(Berggren 2012, 37). Metoder skulle tas fram för att 

varsamt utveckla den byggda miljön, samt ge ökat stöd 

åt boende i områdena att få inflytande och själva lyfta 

fram sina erfarenheter kring identitetsskapande faktorer 

i sin hembygd (Berggren 2012, 37). Även Boverket har 

identifierat medborgarinflytande som en viktig del för 

att nå identitetsskapande faktorer, något som behövs för 

att säkerställa att förändringar är varsamma både mot 

bebyggelsen och dess invånare (Särnbratt 2006, 46). 

I början på 2000-talet genomfördes ett initiativ 

kallat “Agenda kulturarv” av Riksantikvarieämbetet, 

länsmuseerna och länsstyrelsen. I projektet menades 

det att hållbar utveckling måste omfamna dimensionerna 

för miljö, sociala förhållanden samt ekonomi och 

slutrapporten fastslår att kulturarvet och de historiska 

perspektiven ska återfinns inom varje dimension 

(Berggren 2012, 37). Lotta Särnbratts (2006, 38) slutsats 

är att det i hennes studerade material finns en gemensam 

inriktning och diskussion mellan hållbar utveckling, god 

bebyggd miljö och kulturvärden inom samhällsplanering. 

Det innefattar även den så kallade “yngre bebyggelsen”, 

alltså rekordens storskaliga bebyggelse (Särnbratt 2006, 

38). Särnbratt (2006, 43) menar att “varsamhet” som 

idé utvecklades när krav på förnyelse låg på den äldre 

bebyggelsen, som är vitt skild från till exempel den på 

60- och 70-talet. 

Vid förnyelse av miljonprogrammets bebyggelse har liten 

hänsyn tagits till de arkitektoniska kvaliteterna. Projekten 

har istället kunnat genomföras underbyggd av den 

massiva kritik som riktats mot rekordårens bebyggelse. 

Särnbratt (2006, 43) menar dock, i likhet med Berggren 

(2012, 37), att det framförallt under 1990-talet går att se 

nya förhållningssätt träda fram kring miljonprogrammen, 

vilka också tar sig an att identifiera den arkitektoniska 

och kulturhistoriska identiteten i dess områden.
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I detta kapitel presenteras fallet Rosengård och de 

ställningstaganden som legat till grund för valet av fall. 

Det är viktigt att fallet väljs utifrån vissa tydliga kriterier 

som kan styrka dess representativitet. För att underlätta 

valet har kriterier staplats upp, baserat på forsknings- 

och litteraturöversikten:

Området ska vara uppfört mellan 1965 och 1974.

Området bör ha uppförts efter en tydligt 

sammanhängande plan.

Områdets bebyggelse bör stämma överens med 

de bebyggelsetyper som forskningen visat på 

är karaktäristiska för rekordårens storskaliga 

bostadsområden. 

Området bör ha tydliga drag av funktions- och 

trafikseparering. 

Givetvis finns det flertalet områden i Sverige som 

uppfyller dessa kriterier. Dock kan Rosengård 

sägas vara ett ovanligt bra exempel på den typ av 

planeringstänk som rådde under 60- och 70-talet. Enligt 

Riksantikvarieämbetets värdering av Rosengård fick 

området redan på 70-talet stå som representant för 

byggandet under rekordåren:

“Redan långt innan det var färdigbyggt höjdes 

kritiska röster mot utformningen. I början av 

1970-talet stod många av de nya lägenheterna 

outhyrda och sociala problem hade uppstått. 

Rosengård fick stå som representant för 

miljonprogrammets byggande som många menade 

var ett stort misslyckande. Denna stigmatisering 

har stadsdelen fått leva med sedan dess (BBR u.å. 

1:1).”. 

Vidare beskrivs Rosengård som ett tydligt exempel 

på dåtidens stadsplaneringsideal då hela området 

präglas av en konsekvent genomförd trafikseparering, 

samtidigt som områdets utformning följer tydliga 

grannskapsprinciper med ett centralt beläget centrum 

(BBR u.å. 1:1).

Rosengård har även valts som fall då dess storlek kan 

jämföras med flertalet andra storskaliga bostadsområden 

i de större svenska städerna, exempelvis Rinkeby-

Tensta i Stockholm och Hammarkullen i Göteborg (se 

Bebyggelseregistret u.å. 1:2, 1:3). Områdets utformning 

baseras på en dispositionsplan som togs fram 1956 av 

Gunnar Lindman och ändrades sedan 1963 (Malmö Stad 

2016a). Planen från 1963 innehåller hela Rosengård 

förutom området Törnrosen som byggdes i ett tidigare 

skede jämfört med resten av bebyggelsen. Fallstudiens 

geografiska avgränsning har baserats på denna 

dispositionsplan.

Fallet Rosengård

FALLET ROSENGÅRD
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FALLSTUDIE: DIVE & SAVE

Två olika metoder ligger som grund till fallstudien: DIVE och 

SAVE. I denna del kommer dessa metoder att presenteras 

samt appliceras på fallet. För varje metod kommer 

först bakgrunden och den grundläggande metodiken 

presenteras. Direkt efter genomförs metoden i sin helhet 

på fallet.
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Beskrivningen av metoden DIVE är hämtad från 

Riksantikvarens publikation, “Urban Heritage Analysis. 

DIVE” (“Kulturmiljöanalys. DIVE”, på svenska), vilket är 

Norges motsvarighet till Riksantikvarieämbetet som 

också deltagit i framtagandet av rapporten. Följande två 

rubriker fungerar som en huvudsaklig sammanfattning 

av vad syftet med DIVE är, såsom det är beskrivet av 

utgivarna. För varje del i analysen (steg 1-4) finns det 

en inledande del som beskriver utgångspunkterna för 

respektive steg. Dessa är helt baserade på modellen 

såsom den är förklarad i dokumentet för DIVE 

(Riksantikvaren 2009). De genomgående beskrivningarna 

ska fungera som hjälpmedel för läsaren att förstå kärnan 

i varje analyssteg.

Introduktion

Ordet DIVE syftar på de engelska termerna Describe 

(beskriva), Interpret (tolka), Valuate (värdera) samt 

Enable (aktivera/möjliggöra) som utgör analysens 

fyra huvuddelar (Riksantikvaren 2009, 2). Ordet DIVE 

menar också att beskriva att det med nutiden som 

utgångspunkt görs en djupdykning i historien. Metodiken 

är framvuxen ur prövade praktiker inom planering- och 

kulturmiljösektorer och som helhet ska den ge perspektiv 

samt uppmärksamma olika gruppers perspektiv på 

kulturarv och hur det kan tolkas för olika sorters fysiska 

miljöer.

I både Norden och Europa ökar intresset för kulturarv 

och kulturmiljöer inom stads- och bebyggelseutveckling, 

Riksantikvaren (2009, 5) menar att aktörer som hanterar 

dessa frågor ser alltmer att det kulturella och historiska 

arvet har värden som måste förvaltas som resurser för 

framtiden. Därav har det blivit en ökad efterfrågan på 

processverktyg som hanterar denna typen av frågor, 

perspektivet finns redan integrerad i lagstiftningen i 

flera nordiska länder och arbetet med kulturarv inom 

stadsutveckling är något som ICOMOS, UNESCO och 

Europarådet tryckt på sedan 1970-talet (ibid.).

DIVE har ett brett fokus och hanterar frågor inom 

stadsutveckling som försöker identifiera kvaliteter i den 

fysiska miljön som kan sättas inom ramen för kulturarv, 

något som inte är hårddraget definierat. Därför har 

DIVE inte som mål att visa på vad som värderas högt 

ur kulturmiljösynpunkt, utan trycker mer på vikten 

av att se till dagens utmaningar och framförallt lokala 

förhållanden vid analys (Riksantikvaren 2009, 5). Metoden 

beskriver därför inte vilka aspekter som ska ses över 

som en checklista, utan förklarar  arbetet ska gå till. 

Den är ett verktyg för att hjälpa att sortera, bearbeta 

och diskutera information som kommer ur planarbeten, 

stadsutvecklingsprocesser och kulturmiljöanalyser 

(ibid.). DIVE funkar i den meningen som en grund för 

tvärsektionellt samarbete för att lyfta upp bärande värden 

av sociala-, ekonomiska-, kulturella- och miljömässiga 

aspekter (ibid.). 

DIVE
Johan Nilsson
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Inom det aktuella fallet/platsen varierar intressenter, 

berörda och kunniga, därför syftar även metoden att öppna 

upp en kreativ och öppen process som kan engagera och 

involvera grupper från olika håll att kritiskt granska vad 

som är betydelsefullt för ett områdes utveckling, genom 

en dykningen i historien.

DIVE kan användas dels för att se vilka värden för 

kulturmiljö som finns hos en plats samt vad det finns 

för utvecklingsmöjligheter i förhållande till de kvaliteter 

analysen lyfter fram och dels går den att använda för att 

identifiera grundläggande huvuddrag för olika områden 

(ibid.). Riksantikvaren (2009, 5) menar att analysen är 

flexibel, systematiskt och transparent och lämpar sig 

därför väl för att ta fram utvecklingsstrategier inom 

stadsbyggnad och omvandling. Analysen kan användas 

som underlag för:

Kulturminnes-, kulturmiljö- och landskapsförvaltning 

på alla nivåer

Fysisk och infrastrukturplanering, från översiktlig 

till detaljplanenivå

Miljökonsekvensbeskrivningar av program, planer 

och projekt.

Samhällsplanering på regional och kommunal nivå” 

(ibid)

Processen

Syftet med DIVE som analysmodell är att identifiera 

information och kulturhistoriska kvalitéer från så kallad 

passiv kunskap till funktionell kunskap genom ett 

kritiskt förhållningssätt i ett kreativt, systematiskt och 

målmedvetet arbete. Analysens struktur baseras på 

fyra grundläggande frågor, som alla berör förhållandet 

mellan bevarande av historiska drag och förändring av 

områdets karaktär. (Riksantikvaren 2009, 6)

De fyra frågorna menar alltså att svara för respektive del 

i analysen;  (beskriva),  (tolka), 

(värdera) samt  (aktivera). Frågorna besvaras i fyra 

steg vilka är S1 - Beskriva, S2 - Tolkning, S3 - Värdering 

och S4 Aktivering. Analysen inleds med Input, som är 

förberedelsern. För varje del finns ett utsatt mål för 

arbetet och tre “arbetsuppgifter” (A, B, C) som blir en 

slags mall förhur kunskap/information ska tas in, så att 

alla delar kommer med. (ibid.)
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Input - Förberedelser

“Mål för arbetet: Utarbeta plan och program för analysen”

Checklista

Denna analys kommer ta sin utgångspunkt i arbetets 

syfte och problemformulering: 

 (se sida 8). 

Det förväntade resultatet är att rekommendationer 

och förslag för framtida utvecklingsmöjligheter ger en 

nyanserad bild av Rosengård och dess kulturvärden. 

Den geografiska avgränsningen blir Rosengård som 

stadsdel, där material hämtas in från Malmö stads 

stadsarkiv samt andra relevanta historiska källor. 

Rosengård planerades under senare delen av 50-talet 

och material hämtas in i form av kartor från innan denna 

period och fram tills idag. Det huvudsakliga fokuset 

ligger på Rosengård som fysisk struktur med dess 

planeringsmässiga idéer som grund för att analysera 

dess kulturvärden.

Arbetet sker inom ramen för kandidatuppsatsen och det 

går att hävda att det därför ligger som kunskapsunderlag 

för forskning, men analysen faller inte inom en direkt 

planprocess då den inte utförs som beställning eller 

efterfrågan från kommunalt håll. 

I denna analys har ingen samordning skett mellan 

pågående planarbete från kommunalt håll då det inte 

ses som nödvändigt ur forskningssynpunkt och för 

att svara för de uppsatta frågeställningar (se sida 8). 

Genomförandet har inneburit en bred litteratur- och 

forskningsöversikt, samt ett platsbesök i Rosengård. 

I denna analys kommer inget deltagande från 

allmänheten eller andra intressenter att ske. Med 

anledning av arbetets begränsade tidsutrymme vore 

det svårt att säkerställa att tillräckligt med underlag 

kommer in från allmänheten för att kunna fungera 

som kunskapsunderlag i analysen. Arbetet har heller 

inte någon reell påverkan på medborgare eller någon 

förankring i en riktig planprocess.

Genomförande: DIVE och 
Rosengård
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Materialet är inte riktat till en specifik målgrupp, men det 

är viktigt att kommunikationen av det grafiska materialet 

blir lättförståeligt för både oinsatta som insatta i arbetet 

och genomsyras av enkelhet och tydlighet. 

Som nämnt tidigare har arbetet ingen direkt förankring 

i planprocessen, därför är det inte relevant att diskutera 

vilken användning den får mer än i forskningsammanhang. 

Kandidatuppsatsen kommer att laddas upp och i viss 

mån arkiveras på plattformen DIVA.

Steg 1 - Beskrivning

“Mål för arbetet: Att belysa analysområdets historiska 

karaktär”. (Riksantikvaren 2009, 8)

Utgångspunkten för analysens första steg är:

“Vad berättar dagens landskap och miljö om områdets 

ursprung, utveckling och karaktär?” (ibid.)

Relevanta arbetsuppgifter i steg 1

I detta skede görs en historisk dykning med utgångspunkt 

i dagens förutsättningar och form, för att se hur 

landskapet eller det valda området har förändrats över 

tid. Kunskap växer fram, taget från olika håll, som ger 

en bild över de olika historiska nedslagen och vilka 

berättelser som platsen har. (ibid)

Den insamlade informationen om områdets historia 

genomarbetas med verktyg som syftar till att förmedla 

en tydlig överblick över områdets historiska innehåll och 

samband. Här ses det också över om det behövs mer 

djupgående undersökningar av området och var/om det 

finns kunskapsluckor. (ibid.)

Materialet som kommer från tidigare uppgift (B) 

bearbetas för att beskriva och diskutera områdets 

historiska karaktär. Kartor, kunskapsöversikter och 

illustrationer tas fram för att förmedla resultatet från 

steg 1 (ibid.).

GENOMFÖRANDE: DIVE OCH ROSENGÅRD
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Figur 1. Källa: Malmö Stad (1963.. Malmö Stadsarkiv).

Figur 2. Källa: Malmö Stad (1955, Generalplan för Malmö. Malmö Stadsarkiv).
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Upplägg för kunskapsinsamlingen

För att beskriva området ur ett historiskt perspektiv samt 

svara på ovanstående fråga, tittar analysen på Rosengård 

och formen den besitter idag, för att sedan ta fram 

material som berättar om hur det sett ut genom historien. 

Analysen tar alltså utgångspunkt i dagens förhållande, 

där kartor utgör större delen av det insamlade materialet. 

Sedan jämförs de med tidigare kartmaterial som visar 

på hur Rosengård som stadsdel och fysisk form vuxit 

fram. För att förstå framväxten av ett område, eller den 

generella utvecklingen för en stad så måste det förstås 

inom ramen för sin tid och vilka samhälleliga eller 

naturliga förändringar och påtryckningar som rådde 

då. För Rosengård innebär det att förstå hur vår samtid 

såg ut under 60-talet när det planerades och byggdes, 

samt vad som lett utvecklingen i den riktningen. Denna 

del har redan presenteras i uppsatsen under kapitel 2 

och 3, och beskriver hur storskaliga bostadsområden 

inom miljonprogrammet kunde växa fram politiskt och 

arkitektoniskt. 

Denna övergripande kunskap och förståelse kopplas ihop 

med Rosengård som individuellt objekt. 

Rosengård idag och igår

Vid dykning ner i historien är det “översta lagret”, 

alltså dagens form och struktur, den dokumentation 

som är mest omfattande och mest precis. Det gör det 

förhållandevis enkelt att se över materialet, då det också 

kan samlas in från olika källor. När det gäller kartmaterial 

är den mest lämpade källan Malmö stads stadsarkiv. 

Sammanfattningsvis finns det inte mycket material 

mellan 1970-talet fram till dagens uppdaterade kartor. 

Vid genomgång av ännu tidigare kartmaterial dyker 

namnet “Rosengård” upp först 1911, som då refererar 

till den gård med tillhörande jordbruksmark som stod 

intakt ända fram till 1965. I början på 1920-talet nämns 

Rosengård när planer för en banvall med tillhörande 

industri kartläggs, men först i början på 1940-talet görs 

en trafikutredning kring denna. 

Figur 3. Källa: Malmö Stad (1963, Preliminär dispositionsplan för Malmö 1962 - 1982. Malmö Stadsarkiv).
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Idag ligger flera industriområden i anslutning till 

järnvägen, men det går varken att finna tydliga spår efter 

något järnvägsstopp idag, eller i det historiska materialet. 

Rosengård står i princip orört under flera decennier, där 

Rosengårdsvägen sträcker sig från områdena Annelund 

och Sorgenfri i väst, över de stora öppna fälten och 

åkermarken (figur 1). 1948 tas en generalplan fram för 

Malmö, vilken 1955 blir “kompletterad och reviderad”. Där 

pekas Rosengård ut som ett framtida bostadsområde med 

blandad bebyggelse, främst med flerbostadshus (figur 

2). Det är svårt att veta om det redan i slutet av 40-talet 

planerades för bostadsbebyggelse i området, eller om 

det var något som vuxit fram under revideringsperioden. 

Vad som dock står klart är att Malmö stad redan tio år 

innan Rosengård började byggas, identifierat och pekat 

ut detta som ett utvecklingsområde.

Det dröjer fram till 1962 innan Malmö tydligt kartläggs 

igen, då en preliminär dispositionsplan för staden togs 

fram för åren 1962-1982. Där går det att mer tydligt 

urskilja Rosengård såsom det geografiskt sett ser ut idag 

(figur 3). 

Den preliminära dispositionsplanen täcker hela Malmö 

stad och den är därför inte speciellt detaljerad gällande 

Rosengård som egen stadsdel eller för dess utformning. 

Den första mer detaljerade planen för ny bebyggelse 

i området är en kartbild, vilket det görs en detaljplan 

för år 1962. Där benämns ett nytt område i Rosengård 

som “MKB, Rosengårdsstaden Trädgårdsstaden” 

vilken planeras direkt öster om Annelundsskolan 

samt banvallen. Detta område är också utpekat i 

generalplanen från 1955 samt dispositionsplanen från 

1962. 

Figur 4. Källa: Malmö Stad (1963, Dispositionsplan Rosengård. Malmö Stadsarkiv).
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1963 ritas det en dispositionsplan över hela Rosengård, 

denna tar inte med tidigare “Trädgårdsstaden” men 

innefattar i princip all den bebyggelse som idag 

kännetecknar stadsdelen (figur 4). Det kan ses som 

relativt sent planerat, med tanke på att byggnationen 

börjar 1965. Men som nämnt tidigare har övergripande 

planer för området stått klart ända sedan åtminstone 

1955, det är också möjligt att det finns detaljerade planer 

för den exakta utformningen av bebyggelsen innan 

1963 som inte dokumenterats eller går att återfinna i 

stadsarkivet. 

Rosengårds historiska utveckling

År 1817 byggdes den ursprungliga herrgården Rosengård, 

Enligt Malmös Kulturförvaltning (2011) nämns den första 

gången i en köpehandling 1811 när Svedin Karström köper 

gården. 1848 köps gården av Peter Kockum vilket inleder 

en god period för Rosengård som blir känt över hela Skåne 

som ett “mönsterjordbruk” (Malmös kulturförvaltning, 

2011). Efter Peter Kockum och hans fru Hilda Kockums 

död i början på 1900-talet tar deras tre döttrar över 

gården och fortsätter driva den framgångsrikt. Under 

lång tid är systrarna även de enda kvinnliga brännerister 

av brännvin i hela Sverige. När den sista levande dottern, 

Hilda Kochum jr, går bort 1959 går marken kort därefter 

över till Malmö stads ägo och avslutar därmed en epok 

där Rosengård ägts av Kochumfamiljen i 111 år (Malmös 

kulturförvaltning, 2011). Idag står gården kvar, upprustad 

sedan 1990 och kallas “Drömmarnas hus” vilken är en 

förening med kultur för barn och unga.

Planering och förändring av Rosengård efter 1960 

Planen för Rosengård på 60-talet innebär en dramatisk 

förändring för landskapet. Det är därför viktigt att se 

hur den kommit till för att förstå nuläget. I detta steg 

har detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar 

analyserats, den tidiga dispostionskartan för Rosengårds 

bebyggelse samt dagens bebyggelsestruktur.

Ser vi på dagens Rosengård och den första 

dispositionsplanen går det endast att urskilja en 

marginell skillnad, trots att det passerat över 50 år 

sedan planen presenterades 1963. Genom att se på de 

individuella detaljplanerna för Rosengård är flertalet 

reviderade under andra hälften av 60-talet. I dem går det 

att urskilja ett underliggande lager av byggnadskroppar 

som går emot den första dispositionsplanen. Detta visar 

på att det funnits planer för bebyggelsestrukturen, som 

inte hann förverkligas innan planerna ändrades. 

Figur 5. Rosengårds dispostionsplan 1963 Figur 6. Aldrig genomförd plan för Rosengård



38

Se figur 5 för en tematisk översikt, gjord ur de “gömda” 

lagren (se figur 6 för jämförelse med vad som byggdes). 

I den antagna planbeskrivningen från 1967 av kvarteren 

“Länsrevisorn och Länsassistenten m.m”, norr om 

amiralsgatan och väst om Rosengård centrum står 

följande som huvudanledning till ändring av planen:

“Som en följd av den fortsatta utvecklingen 

av byggmetoder med prefabricerade element 

har en omarbetning av planen visat sig 

önskvärd för att få den mera lämpad för 

detta byggande. I den fastställda stadsplanen 

är hushöjderna bestämda med hänsyn till 

flygtrafiken från Bulltofta. Då numera beslut 

fattats om flygfältets avveckling har högre 

hushöjder blivit möjliga.” - stadsplanechef i 

Malmö, Gabriel Winge, Malmö januari 1967 

(Malmö stad, 2016).

Denna förklaring till förändring återkommer i flera 

detaljplaner, där även ordet “koncentration” används 

för att ytterligare argumentera till att vissa byggnader 

inte behövs för att uppfylla efterfrågan, om hushöjderna 

istället kan öka för vissa andra byggnader. Den mark som 

inte bebyggdes består idag till största del av grönska.

En annan förändring som går att urskilja är att en 

detaljplanen i Örtagården väst om centrum ändrades 

1983 för att tillåta kontor i bottenvåningen, för att sedan 

ändras om igen till att endast inhysa bostäder. Liknande 

situation skulle kunna vara fallet för flertalet planer i 

området, som svar på utflyttningstrender i Malmö under 

70- och 80-talet. Malmö minskade med 35 000 invånare 

mellan åren 1970- och 1985, då tusentals lägenheter 

stod tomma i de nybyggda flerbostadsområdena (Hallin, 

Jashari, Listerborn & Popoola 2010, 12). Överlappande 

med de stora utflyttningarna blir flyktingmottagandet 

från krigsdrabbade länder och regioner proportionerligt 

stort i just Malmö, många väljer att bosätta sig (eller 

rentav hamnar) i Rosengård (ibid). 

Vid studerande av kartor och detapljplaner framkommer 

det att två hus har rivits i kvartet kryddgården i Rosengårds 

nordöstra del. Orsaken spås vara för att efterfrågan 

på bostäder i början på 2000-talet var lågt i Rosengård 

och de utpekade byggnaderna var dåligt underhållna. 

Det har därefter byggts en restaurangbyggnad i 

området, som fastslogs i detaljplan år 2005. Senare 

byggnadstillskott i stadsdelen är en ny polisstationen i 

Rosengård som stod klar i mars 2013. Kanske den största 

bebyggelseutvecklingen i Rosengård sedan det byggdes 

är det så kallade “Bennets Bazaar”, där MKB har byggt 

ett flertal “bokaler” väster om Rosengårds Centrum 

längs Rosengårdsstråket. Dessa nya bygnadsformer 

kombinerar bostäder med tillbyggd verksamhetslokaler. 

GENOMFÖRANDE: DIVE OCH ROSENGÅRD



39GENOMFÖRANDE: DIVE OCH ROSENGÅRD

Slutsatser av kartor och historiska dokument

I Rosengård har inte mycket förändrats över tid utan 

snarare handlar det om två nedslag, ett mer drastiskt än 

det andra. Det första är när Rosengårds herrgård byggs 

1817, från att inte definierats som något tidigare till att bli 

en del av ett större gårdssamhälle utanför Malmö stad. 

Under tiden Kochum äger marken förändras Malmö, 

framförallt kring 1900-talet med ökad industriverksamhet, 

och följaktligen en befolkningsökning. Det går att hävda, 

genom att analysera kartmaterialet, att Malmö stad 

“växer ut” hela vägen till Rosengård i väst samt även 

norr om och söder om gården. Att ingen bebyggelse sker 

på åkermarken kanske beror på dess framgång, och att 

Malmö stad inte lyckats köpa åt sig delar av marken för 

att etablera någon bebyggelsutveckling såsom det sett ut 

i kringliggande områden. 

Men någonting händer i början på 1950-talet, när 

generalplanen över Malmö för första gången visar på 

en plan för bebyggelse i Rosengård. Det är möjligt att 

det funnits en dialog mellan staden och den ännu vid liv 

Hilda Kochum jr, men det går endast att spekulera i, men 

det kan tyckas underligt om staden skulle planera mark 

som inte står dem till ägo. Från att ha varit nästan helt 

obebyggt sedan landskapet blev odlingsmark i mitten 

på 1850-talet, ändras strukturen och formen dramatiskt 

bara inom loppet av ett par år när det storskaliga 

bostadsområde planeras och sedan byggs mellan 1965-

1970. Denna förändring kan ses som överrumplade 

dramatisk, och utan hänsyn till dess historia och arv. Men 

det kan också ses som en stor faktor till att Rosengårds 

moderna form faktiskt var möjlig att genomföras ur ett 

kulturellt och historiskt perspektiv, att det i någon mån 

inte fanns så mycket att ta hänsyn till i det direkt berörda 

landskapet. Innerstaden i väst skärmas av med en banvall 

och industriområden, grönområden och tidigare småhus 

i söder samt krematorie, kyrkogård och småhus i norr 

och öst. Ser vi till tidigare kunskap om rekordåren och 

miljonprogrammet, så råder det en stark efterfrågan på 

bostäder vid denna tid. Att Rosengård blir tillgängligt för 

Malmö stad 1959 kan ses som väldigt slumpartat, men 

också lägligt både inom den politiska ramen för det nya 

samhällsbygget och för de nya stadsbyggnadsidealen om 

modernisering, ljus, luft och grönska, därtill kommer 

storskaligheten.

Vad dagens landskap och miljö i Rosengård berättar för 

oss om dess historia, är att om det funnits karaktärsdrag 

som kunnat bevarats så ligger de djupt ner under skikten 

av det vi idag kan se på ytan. Det berättar också om en 

dramatisk och förhållandevis drastisk förändring vid 

någon tidpunkt, eftersom vi finner så få historiska lager, 

vilket bara stärks genom att analysera kartmaterial 

från tiden innan 1965. Det är ytterst få nya lager som 

tillkommit sedan Rosengårds bebyggelse stod klart 

på 70-talet, åtminstone om vi pratar om fysiska och 

landskapsmässiga drag. 
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I analysen lyfts som nämnt innan de historiska lagren 

för området upp, men fyndet av ouppfyllda planer för 

Rosengård bidrar med en extra dimension som generellt 

kan vara svår att finna. De kan berätta en historia om 

idéer som av olika anledningar kanske inte tilläts, 

behövdes eller fullt ut var möjliga vid sin tid. Men det 

är också en berättelse som kan bidra med en bredare 

inblick i de ideal och visioner som ligger rotade i grunden 

av Rosengårds bebyggelse.

Steg 2 - Tolkning

(Riksantikvaren 2009, 9).

Utgångspunkten för analysens andra steg är: 

Relevanta arbetsuppgifter i steg 2.

Den insamlade kunskapen från steg 1 diskuteras, vilket 

ska ge en bättre förståelse för vilka historiska perioder, 

skikt, berättelser och karaktärsdrag i området som haft 

speciellt betydelse för människor och samhället som  

helhet (ibid.).

Undersökning av betydelsefulla perioder, berättelser 

och fysiska spår som går att finna i dagens landskap 

och miljö, och hur dessa går att läsa av. Här är det också 

viktigt att förstå områdets integritet och autenticitet så 

att det går att identifiera i vilket skick spåren är i och om 

dessa kan tala för områdets historiska förändring och 

betydelse. (ibid.)

Syftet här är att både i sin helhet och med betoning på 

speciella betydelsebärande spår som förmedlar en plats 

historia, beskriva ett område med hjälp av till exempel 

läsbarhetskartor och illustrationer. (ibid)

Inledning

För att svara på ovanstående fråga behöver breda 

perspektiv tas in på vad kultur är, samt olika uppfattningar 

och bilder av ett område för att bygga upp en förståelse 

för vad som kan ha haft speciell betydelse i samhället. 

Eftersom denna analys främst riktar sig till den fysiska 

miljön som kulturmiljö och arv, är det där fokus ligger 

men det utesluter inte vikten av socio-ekonomiska 

aspekter i planering eller för värdering av kulturarv. 
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Kryddgården.

Herrgården.
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Diskussion kring detta följer efter en genomgång av 

de karaktärsdrag och element som visar på områdets 

historiska betydelse. Perspektivet tar alltså sin 

utgångspunkt i den fysiska miljön för att tolka kulturarvet. 

För att tolka områdets betydelse har kunskapsunderlaget 

delats in i tre kategorier; Socialt och politiskt, miljömässigt 

samt symboliskt. Dessa är inspirerade från SKLs (2011) 

uppdelning för att förstå vilka kulturella resurser som 

kan ha betydelse i samhället, där de för Rosengård mest 

relevanta kategorier har valts ut här. Analysen tydliggörs 

genom illustrationer och fotografier från platsen.

Tolkning av områdets historiska kontext

Här redogörs sammanhanget som Rosengård finner 

sig inom, indelat i olika kategorier för att lättare kunna 

värdera i steg 3 och tillsist visa vilka möjligheter som de 

har. Störst fokus ligger på de miljömässiga aspekterna, 

definierat som den fysiska miljön och estetiken som 

formar den.  

Rosengård kom till ur en högst politisk kontext, genom 

mål uppsatta ur den dåvarande socialdemokratiska 

regeringen som under rekordåren byggt upp 

välfärdssamhället och den “svenska modellen” kring 

bland annat folkhemmet. Miljonprogrammet var ett 

politiskt stadsbyggnadsmål, kommet ur den stora 

bostadskrisen, trångboddheten och de sanitära 

problemen i Sverige. Rosengård byggdes inom ramen för 

miljonprogrammet där bostaden målades upp som en 

central del för att medborgarna skulle få ett “gott liv”, 

det var således ett politiskt mål med fokus på det sociala 

och medborgarnas välmående. På mindre än tio års tid 

byggdes bostadsbristen bort och idag står denna tids 

byggande för cirka en fjärdedel av Sveriges bestånd. Det 

har därför haft stor inverkan på hur vi idag ser på våra 

städer.

Det mest påfallande kännetecknet för Rosengård är dess 

storskalighet. Vid granskning av kartor över Malmö går 

det att få sig en uppfattning om hur stort området är i 

förhållande till andra områden i staden, och hur mycket 

det skiljer sig från övriga delar. Området bygger på ett 

flertal system som skapar en större helhet: hur bilvägar 

och infrastruktur är sammanlänkade, hur byggnaderna 

är placerade för att skapa enheter av mindre grannskap, 

var det sociala livet var menat att ta plats, samt hur 

centrerat dess företagsliv och handel planerades. 

Området planerades efter funktionalistiska idéer om 

staden, och hur vi lever i den. Arkitekturen är unik för 

sin tid och när Rosengård står klart avslutas rekordåren 

och Sverige går istället in i en lågkonjunktur och svårare 

tider. 
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Centrum som central funktion för majoriteten av Rosengårds service och handel

GENOMFÖRANDE: DIVE OCH ROSENGÅRD

Denna tidsmässiga överlappning kan i sig haft inverkan 

på Rosengård som ekonomisk, social och fysisk plats. 

Bostadsbyggandet sker inte i sådan omfattning igen 

förrän i börjar på 2000-talet, och har ännu inte nått upp i 

samma nivåer som under miljonprogrammet.  

Principerna som SCAFT (Stadsbyggnad, Chalmers, 

Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) bygger på applicerades 

på Rosengård för att separera gångtrafikanter med 

bilister. Resultatet blev gångbroar eller tunnlar som 

planskilde trafikslagen, vilket innebär att många av 

bostadsområdena är helt bilfria där trafiken matas in till 

parkeringar. Vid tiden var bilismen på uppgång i Sverige; 

flera vägar är breda och möjliggör stora mängder trafik.

Rosengård byggdes efter bärande idéer som menade att 

lösa tidigare trånga och smutsiga städer. Därför skulle 

det vara luftigt mellan de höga byggnaderna, som dels 

gjorde det möjligt för många att bo på mindre yta, och dels 

möjliggjorde stora grönområden och bättre ljusinsläpp. 

Grannskapen byggdes upp av skivhus och lamellhus 

i rader som skapade antingen helt genomgående 

grönområden eller halvslutna gårdar.

Rosengård byggdes funktionsuppdelat. Bostaden frigjord 

från handel och verksamheter, biltrafiken från gång- och 

cykeltrafikanter. Handel och arbetsplatser placerades i 

ett centralt belagt centrum. Fler arbetsplatser har vuxit 

fram över tiden med större blandning och integration 

med bebyggelsen men centrum har fortfarande den 

överväldigande majoriteten av service i stadsdelen. 

Rosengård har ett starkt symbolvärde i samhället idag. 

Det är ett område med påfallande karaktär och det går att 

påstå att de flesta har en uppfattning om vad Rosengård 

är och hur det ser ut. Rosengård har blivit ett område 

starkt präglat av mångkultur, där invandringen varit hög 

sedan 80-talet och där många bott kvar och idag har 

barn och familjer i området. Arkitektoniskt kännetecknar 

Rosengård en epok i svenskt stadsbyggande, då ingenting 

i liknande stil eller med samma tillvägagångsätt i 

byggteknik gjorts på samma sätt sedan 70-talet.
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Örtagården.  Genomgående luftiga och öppna ytor för grönska, lek, sport, umgänge med mera. Trafikleder (i rosa) 

placerade runt området med genomfart av gång- och cykelled (i rött) trafikseparerade med tunnel.
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Steg 3 - Värdering

  (Riksantikvaren 2009, 10).

Den huvudsakliga frågan för detta steg av värdering är: 

Relevanta arbetsuppgifter i steg 3

Här bedöms hela områdets kulturhistoriska 

karaktärsdrag genom att värdera kunskaps-, upplevelse- 

och bruksmässiga egenskaper. Förutom kulturhistoriska 

kriterier och områdets betydelse, bör även strategier, 

mål och prioriteringar för förvaltning och utveckling av 

området användas vid värdering av kulturarv. (ibid.)

Här är syftet att belysa alternativa möjligheter för 

exponering, tillvaratagande eller utveckling av platsen 

med hänsyn till dess kulturhistoriska kvaliteter. Först bör 

möjligheterna identifieras, för att sedan analyseras med 

utgångspunkt i områdets sårbarhet och tålighetsgräns. 

Detta görs genom att se till lokala förhållanden och den 

aktuella situationen i den fysiska miljön. (ibid.)

Med bedömningen av de kulturhistoriska värdena redan 

genomförd, beskrivs nu kulturarvets förändringskapacitet. 

Denna beskrivning ligger som utgångspunkt för att 

konkretisera handlings- och utvecklingsmöjligheter i 

nästa och sista steget. Bedömningen kan på olika sätt 

förmedlas med hjälp av illustrationer och/eller kartor. 

(ibid.)

Värden och dess sårbarhet

Eftersom sådan liten förändring har skett i området går 

det att argumentera för att delar av Rosengård är extra 

känsligt för förnyelse och utveckling. Går vi tillbaka till 

att se en plats som bärare av olika historiska lager, skulle 

nya etableringar, byggnader eller strukturer lägga sig 

väldigt tydligt ovanpå de befintliga lagren då det till synes 

inte skett någon successiv utveckling av Rosengård sedan 

det planerades. Sårbarheten är hög hos flera element 

och karaktärsdrag vilket betyder att dess värden kan gå 

förlorade vid ökat förändringstryck om planeringen inte 

ser till de lokala kvaliteter som bör bevaras eller till och 

med förstärkas. 

Säkra och trygga gång- och cykelvägar mellan byggnader 

och områden utan kontakt med bilar eller trafik. Bild från 

Kryddgården.

En av de största gångbroarna i Rosengård mellan 

Appelgården och Örtagården.

GENOMFÖRANDE: DIVE OCH ROSENGÅRD
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Alla fysiska karaktärsdrag som värderats som 

betydelsefulla kan menas vara sårbara, och med den 

bakgrunden bedöms deras tålighet för förändring.

Nedan preciseras och diskuteras vilka karaktärsdrag 

som har speciellt värde i Rosengård och hur dess 

utvecklingspotential kan förstås.  

Värdefulla karaktärsdrag

Ett områdes värde måste diskuteras ur flera olika 

perspektiv. Dels genom dem som levt och lever där, för 

dem historier som är kopplade till platsen som skapar 

igenkänning och tillhörighet. Dels innebär ett område en 

samhällelig resurs där stora investeringar lagts under 

lång tid och måste därför förvaltas för framtida bruk 

och hushållning. Om ett område innehar byggnader 

och byggnadsstrukturer som kan berätta för oss om en 

tids uttryck, historia och människors upplevelser av sin 

samtid så blir de källor till kunskap och ska bedömas 

som historiskt värdefulla.

Synliga kulturvärden

De synliga värdena grundar sig på det insamlade 

materialet om vilka spår och skikt vi finner i dagens 

landskap i relation till vad som kan tolkas som värdefullt. 

I detta steg beskrivs vad som anses som kulturvärden, 

genom att samla in tidigare material. Redogörelsen som 

visar på de identifierade kulturvärdena i hur  de 

är för förändring och utveckling, samt vilka 

de har görs nedan i kartillustrationer. Illustrationerna 

gör nedslag i de värden som bedöms som kulturarv. 

De pekar på utvecklingsmöjligheter vilka tar fram 

tolkning av potentialen Dessa kan sedan tolkas vidare 

eller fungera som inspiration för att visa på möjligheter i 

andra områden än de utpekade.

Delas Rosengård upp i mindre enheter har alla dessa, 

oberoende av utformning, gårdar eller öppna ytor i direkt 

anslutning till byggnaderna med någon form av grönska. 

Denna egenskap ses som ett karaktäristiskt drag för 

området som därför innebär ett starkt kulturvärde. 

Att bevara dessa grönområden är viktigt då många 

gårdar fungerar som sociala knutpunkter där det finns 

en blandning av mindre idrottsplatser, lekparker och 

utemöblemang. Mellan enheterna av bebyggelse präglas 

området av ännu mer luft och grönska. 

Rosengård är starkt präglat av idén om att vara grönt och 

luftigt, men även ljust. Flera öppna ytor är odefinierade 

gräsmattor eller hårdgjorda utan någon klar funktion. Det 

finns utrymme att utforma platser mellan byggnader för 

Apelgården, Kryddgården, Örtagården och Herrgården 

utan att direkt skada den bedömda kvaliteten.

GENOMFÖRANDE: DIVE OCH ROSENGÅRD
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Grönska längs byggnader och gångvägar i Apelgården.

Lekplats i bostadsområdet Apelgården.
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Gult representerar en hög tålighet hos kulturarvet, medan röd innebär låg tålighet där varsamhet gäller vid utvecklingsförslag.

Utefter bedömningen av kulturarvets tålighetsnivå har möjligheter för värdets utveckling gjorts. Byggnadernas robusthet är 

så pass hög att varken ökade våningsantal eller påbyggnader anses hota värdet om de gestaltas i liknande arkitektonisk stil. 

(möjliga påbyggnader syns i blått) Kulturarvets tålighet gällande de gröna, luftiga ytorna har en lägre tålighet (visas i skraferat). 

Men flera ytor har odefinierad användning och kan utvecklas med en ny utformning. Utvecklingen måste göras varsamt så att 

bärande karaktärsdrag bevaras. Många av rummen mellan parallellt lagda skivhus anses ha sådan stor yta att de även med 

vissa tillbyggnader kan bevara sin karaktär, till och med förstärkas om dessa ytor får en mer definierad användning istället för 

att fungera som restytor. Grönområdena runtomkring kan fungera som tillräckliga rekreationsytor, och bär då upp det bärande 

värdet av grönska, luft, och ljus.
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Rosengård har en tydlig uppdelning mellan bostäder 

och service, där centrum blivit den del i stadsdelen som 

planerats för att inrymma majoriteten av den lokala 

servicen. På så vis kretsar mycket av vägnätet i Rosengård 

kring centrum och tillgängligheten dit eftersom till 

exempel handel, kontor och andra verksamheter inte är 

utspritt över området. Det bygger starkt på en idé om 

centralisering i den fysiska miljön och dess funktionella 

syfte.

SCAFT-principerna har gjort det möjligt att få konflikter 

uppstår mellan framförallt gående och bilister. 

Primär och sekundärgator sträcker sig framförallt 

runt bostadsområden och inte igenom, de matar bilar 

till parkeringar över eller under mark i anslutning 

till byggnaderna. Gångbroarna och de planskilda 

korsningarna möjliggör säkra övergångar för gående 

och cyklister mellan områden och till kanske framförallt 

centrum och dess verksamheter. Separeringen mellan 

trafikslag är ett bärande karaktäristiskt drag och klassas 

därför som ett kulturvärde för Rosengård, principerna är 

starkt förknippade med hur området ser ut och fungerar. 

Ser vi på trafiksepareringen som ett kulturarv, som i 

stort sett likadant ut sedan Rosengård stod klart så kan 

vi se att de breda bilvägar och många parkeringar inte 

i sig håller värdet uppe eftersom det kan fylla samma 

funktion utan att vara överdimensionerat.

Funktionalismen har sina uttryck i Sverige från 40-talet 

med grannskapsplanering och lamellhus, och Rosengård 

berättar om en tid som tog dess uttryck till sin yttersta 

spets. Det handlade inte längre om småskaliga områden 

med nära till service och grönska, det handlar nu om hela 

stadsdelar där skalan bretts ut. Byggnaderna i Rosengård 

är en av de tydligaste exemplen på rekordårens ideal och 

estetiska uttryck och är en tydlig representation av dess 

tids byggande. Rosengårds höga skivhus, raka lamellhus 

i ordnande former och tydliga siktlinjer talar sitt tydliga 

språk om vad som försökte uppnås. Det är möjligen det 

element med tydligast kulturvärde i hela området.

När byggnader eller miljöer värderas ur 

kulturmiljösynpunkt blir bevarande ett viktigt begrepp, 

som ett led i att förvalta med de resurser som samhället 

byggt upp, innehar och investerat i. “Bevarande” behöver 

inte explicit betyda att ingen utveckling eller förändring 

bör ske, utan snarare att resurserna måste förvaltas så 

att inte kulturvärdet förvanskas i framtiden. Rosengårds 

byggnader är på grund av sin ålder i behov av upprustning, 

men byggnaderna är robusta och tåliga mot förändringar. 

Fasad i Herrgården bredvid typisk innergård. Uttryck 

för funktionalismens skivhus.

Skivhus i rader i Appelgården berättar en historia om 

funktionalismen som tog sitt uttryck i både estetiken för och 

utformning av Rosengård.
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Gult representerar en hög tålighet hos kulturarvet, medan röd innebär låg tålighet där hög varsamhet gäller vid 

utveckling. 

Bilvägarna och centrum som utformning anses inte vara starkt bärande karaktärsdrag för kulturarvets värde. 

Trots förhållandevis stora förändringar anses det inte fördärva värdet. En möjlig utveckling måste dock se till att 

systemet som SCAFT och trafikplaneringen skapat bevaras i sin helhet, för att inte riskera att kulturvärdet går 

förlorat. Gångvägarna med sina gångtunnlar och broar har fortfarande en tydlig funktion och värde i att vara fria från 

konfliktytor med bilvägarna,deras fysiska karaktär anses vara väldigt känsliga för förändring. 
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Parkeringsytor och vägar vid centrum som skulle kunna fyllas in på mindre yta.

Gult representerar en hög tålighet hos kulturarvet, medan röd innebär låg tålighet där hög varsamhet gäller vid 

utveckling. 

Vägsystemets utbredning och parkeringsantalet är planerade för 60-talets bilism. Liten skillnad i strukturen har skett 

sedan dess i Rosengård, trots en förändrad verklighet. Parkeringsbehovet måste ses över med dagens mått, vilket 

kan visa att flera ytor kan frigöras för annan användning. Robusheten är hög för trafiksepareringen som kulturarv, 

speciellt om vägsystemet för gång- och cykeltrafikanter i största mån hålls intakt. Illustrationen visar att det finns 

stora areal som kan utvecklas utan att fördärva värden i Rosengård.
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Det intressanta med dem, är att de genom analysen 

anses ha ett högt kulturvärde, men just på grund av sitt 

uttryck och sin utformning anses den ha hög tålighet mot 

förändringar så länge strukturen består.

Dolda kulturvärden

Den aldrig genomföra planen för Rosengård skrotades 

då den inte behövdes när andra byggnader kunde byggas 

högre och svara för efterfrågan på bostäder. Det var 

också enklare att prefabricera andra byggnadselement 

än de föreslagna formerna. Detta är ett av få dolda 

värden på platsen som inte riskerar att gå förlorad, då 

det inte syns, men har goda förutsättningar att aktiveras 

och förverkligas med dagens förutsättningar

Platser är inte bara det vi kan se på ytan i form av den 

byggda och fysiska miljön, eller det naturligt framvuxna 

landskapet. Rosengård är en plats fylld med mycket liv 

och människor. 

Vad som inte lyfts upp i denna analys kan mycket väl 

ligga dolda bakom fysiska fasader eller större strukturer, 

men som ur social synpunkt är värden som berättar om 

platsens historia och vad den betyder för människor. 

De värdena står just i detta fall utanför analysen då 

det inte finns resurser nog att lyfta upp de berättelser 

som kan vara värdeskapande och bevarandevärda för 

området. Vidare diskussion tas upp i nästa steg under 

“rekommendationer”.

I blått syns möjligheter för ett nytt område att utvecklas som en förlängning på Apelgården, som sätter liv i den aldrig 

förverkliga planen från 60-talet. Planen talar fortfarande om tydliga estetiska och utformningsmässiga ideal från 

rekordårens tid.

GENOMFÖRANDE: DIVE OCH ROSENGÅRD
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Steg 4 - Aktivering

 

(Riksantikvaren 2009, 11).

Frågan för detta steg, och den sista i analysen:

Relevanta arbetsuppgifter i steg 4

Beskriv arenan för inventering för att aktivera 

kulturarvet. Basen för denna beskrivning ligger i de 

kunskaper och resultat som vuxit fram ur den samlade 

informationen och de tolkningar och slutsatser som 

tagits kring värderingar av kulturhistorisk miljö. Här dras 

även slutsatser om de förutsättningar som kan kopplas 

samman med förändringssituationen av den utpekade 

platsen. (ibid.)

Möjliga principer och strategier som syftar på 

tillvaratagande och utveckling av kulturarvet inom 

det valda området diskuteras och tas fram. Syftet är 

att komma fram till övergripande eller principiella 

rekommendationer som kan knytas an till den pågående 

eller framtida plan- och förvaltningsprocessen. (ibid)

Slutligen arbetas råd och rekommendationer fram för 

bruk och förvaltning av de kulturhistoriska resurserna i 

landskapet eller den byggda miljön. De bör innefatta en 

bedömning av vilka sorters styrmedel som är lämpliga 

och mest tillämpbara i det aktuella planarbetet. 

Rekommendationerna kan också vara konkreta förslag 

på lösningar eller åtgärder. (ibid)

Fokus i presenterade möjligheter

Analysen har genomförts i forskningssammanhang för att 

visa på vilka fysiska karaktärsdrag i Rosengård som kan 

bedömas som kulturarv, inte i direkt syfte att presentera 

en omvandlingsplan eller liknande för hela stadsdelen. 

Det viktiga med att definiera handlingsmöjligheter 

för framtida utveckling i denna del, är att genom 

analysmetodens utgångspunkt och värderingskriterier 

om vad som klassas som historiskt värdefullt, visa på 

hur kulturvärden inte förvanskas och hur dess tålighet 

kan hanteras. 
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De utpekade värdena presenterade i förra steget är 

generellt märkbara i hela området, även om det givetvis 

finns undantag, vilket återigen stärker slutsatsen 

om Rosengård som ett stor system fyllt med ett fåtal 

bärandeplaneringsideal. Möjligheterna för kulturarvets 

utveckling och förvaltning presenteras i kartbilder som 

gör nedslag i olika delområden i Rosengd där dessa 

värdenidentifierats. 

Rekommendationer

Rekommendationer och möjligheter kan presenteras 

på olika sätt, beroende på vilken sorts utveckling som 

eftersträvas och vem som utför arbetet. Denna analys tar 

sin utgångspunkt i den fysiska miljön i Rosengård, alltså 

en bedömning av de “hårda värden” och kan således 

fungera som underlag för att identifiera de “mjuka 

värdena” som inkluderar de boendes syn på sin miljö och 

vilka berättelser de har, samt prioriteringar för framtiden. 

Den kan ge ett grundperspektiv på Rosengård och hur det 

är möjligt att förstå, tolka och värdera ett område eller 

ett landskap. Många som begrundar sin egen livsmiljö 

funderar inte alltid på om den skulle vara värdefull ur ett 

större samhällsperspektiv, vilket DIVE-analysen bidra till 

att ge insikt om. Den främsta rekommendationen är att 

vid framtida planläggning, inkludera flera parter i varje 

steg av analysen för att få ett så brett kunskapsunderlag 

som möjligt. 

Då är det möjligt att komplettera och utvidga synen på 

vad som tolkas som kulturhistoriskt värdefullt i området 

för att ännu bättre stå emot förändringstryck som hotar 

platsens historia, identitet och karaktäristiska uttryck. 

Har framtida planer detta som grundläggande mål 

och perspektiv kan utvecklingsmöjligheter sträcka sig 

bortom vad denna analys tagit fram, vilket visar på att 

den inte är menad att begränsa förändringar, utan skapa 

möjligheter för utveckling.
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Nedan följer en introduktion till SAVE som metod. 

Dess bakgrund, värderingskriterier och process 

kommer att redovisas. Beskrivningen är baserad på 

Kulturarvsstyrelsens dokument “SAVE Kortlægning og 

registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværd” 

(Kulturarvsstyrelsen 2011) som utgör en vägledning i 

användandet av metoden.

Introduktion

 “SAVE – Survey of Architectural Values in the Environment” 

är en metod utarbetad av Kulturarvsstyrelsen, under 

Kulturministeriet, i Danmark. Metoden lanserades år 

1990 med syfte att skapa ett verktyg för kommuner att 

effektivt göra en inventering av bebyggelsebeståndet i 

hela kommunen eller i ett utvalt område inom kommunen. 

Efterkrigstidens funktionalistiska planering och sanering 

av äldre bebyggelse beskrivs som en bidragande faktor 

till att metoden kom till, samt att Danmark 1987 gick med 

i Europarådets Grenada-konvention (från 1985) om att 

bevara Europas arkitekturarv. I metodens vägledningstext 

från 2011 nämns dock att efterkrigstidens bebyggelse 

på senare år kommit att ingå i det gemensamma 

kulturarvet, och står således inte utanför ramen för 

metoden (Kulturarvsstyrelsen 2011, 8). 

Den första riktiga vägledningen utkom 1992 och metoden 

har sedan dess konsekvent uppdaterats fram till 2011 

(Kulturarvsstyrelsen 2011; 

Miljø- og Fødevareministeriet 1995). Bevarandevärde 

är ett centralt begrepp och metoden kan användas 

för att kartlägga både enskilda byggnader samt 

bebyggelsemiljöer (Kulturarvsstyrelsen 2011, 13). Fokus 

igger på arkitektoniska värden:

“SAVE er i udgangspunktet en arkitektonisk 

metode, som er udviklet til registrering 

og kortlægning af bygninger og byer [...] 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 9)”

SAVE specificerar också att metodens typiska brukare 

är en arkitekt med insikt i byggnadsvård, men att andra 

yrkesgrupper också kan vara i stånd till att bruka metoden 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 59). Viktigt att poängtera här 

är att SAVE förvisso ställer krav på metodens brukare, 

men att dessa krav inte ska ses som allt för strikta. Att 

vi som studenter i fysisk planering genomför metoden 

anses därför inte utgöra något större problem.

SAVE:s tänkta resultat är ett “kommunatlas” där 

alla värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer i 

kommunen finns registrerade. Atlaset är sedan tänkt att 

utgöra underlag för planerare, föreningar och politiker 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 13). Metoden är skapad för att 

kunna användas som universellt verktyg för att kartlägga 

diverse miljöer, även utanför Danmarks gränser 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 9).

SAVE 
Ruben Hallgren Pemer
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SAVE kan användas dels för kartläggning av bebyggda 

strukturer och dels för registrering av byggnader. Den 

första delen syftar till att kartlägga de övergripande 

strukturerna i en bebyggelsemiljö (Kulturarvsstyrelsen 

2011, 14). Den andra delen syftar till att värdera 

individuella byggnader. Med hänvisning till uppsatsens 

avgränsning kommer endast den första delen att 

tillämpas.

Förundersökning

Förundersökningens huvudsakliga syfte är att utgöra 

ett hjälpmedel för att identifiera vilka områden som ska 

vara föremål för vidare undersökning. Som hjälpmedel 

kan användaren ta hjälp av topografiskt och historiskt 

material. Förundersökningen är anpassad efter 

SAVE-förfaranden som täcker en hel kommun och 

är därför inte helt relevant för att analysera ett utvalt 

område (Kulturarvsstyrelsen 2011, 14, 58). Dock kan 

förundersökningen utgöra ett hjälpmedel för att sortera 

bebyggelsen inom området, samt vara ett bra verktyg för 

att förbereda relevant material för kartläggningen.

Kartläggning

Kartläggningen är en av de mest centrala delarna i SAVE 

och utgör basen för värderingen. Kartläggningen görs 

på plats i området och fokus ligger på arkitektoniska 

iakttagelser och rumsliga analyser (Kulturarvsstyrelsen 

2011, 16). De arkitektoniska iakttagelserna relateras 

sedan till det topografiska och historiska materialet.

Kartläggningen av den bebyggda miljön sker på tre olika 

skalnivåer: 1) dominerande drag, 2) bebyggelsemönster 

och 3) bebyggelsens beståndsdelar. Kategorierna ska 

inte ses som absoluta, utan agerar endast som vägledare. 

Dock är det viktigt att det tydligt framgår utifrån vilken 

skala en viss typ av bebyggelse undersöks. Metoden 

poängterar också att det endast är det väsentliga som 

ska kartläggas, och inte bebyggelsens alla beståndsdelar 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 17).

Nedan följer en beskrivning av skalnivåerna, samt vilka 

faktorer som är relevanta för respektive skalnivå.

De dominerande dragen återfinns först när området 

undersöks i stor skala och kan hjälpa till att synliggöra ett 

större historiskt eller topografiskt sammanhang. Vidare 

skapar överblicken ett sammanhang för byggnader i 

relation till landskapet (Kulturarvsstyrelsen 2011, 17).

Bebyggelsemönster är de karaktäristiska mönster som 

ett visst område eller stadsdel skapar. Ett exempel 

kan vara den rumsliga uppdelningen som skapas 

FÖRUNDERSÖKNING

FÄLTARBETE

ATLAS

Topografisk undersökning

Historiska analyser

Arkitektoniska iakttagelser

BEBYGGDA 
STRUKTURER

BYGGNADER

KARTLÄGGNING

REGISTRERING

Områdets topografi

Områdets historia

Områdets arkitektur

ARKITEKTONISKA
STADSKVALITETER

VÄRDERING

FAS 1 FAS 2 FAS 3

Figur 7. Diagram över SAVE-metodens 

process. Omarbetad från InterSAVE (Miljö- och 

Födevareministeriet, 1995).

SAVE
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mellan byggnader, gator, torg, trädgårdar och så vidare 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 18). Detta mönster kan vara 

av stort upplevelse- och kulturhistoriskt värde.

Bebyggelsens element består av särskilt viktiga element 

i bebyggelsen som utmärker området på en detaljerad 

nivå. Det kan exempelvis vara gaturum, husrader, torg, 

gröna rum, alléer och typiska fasaduttryck. Dessa 

detaljerade element kan vara en viktig del i att förstå 

områdets historia (Kulturarvsstyrelsen 2011, 19). 

Atlas

SAVE-metoden mynnar ut i ett så kallat atlas vilket 

är produkten av förundersökningen och fältarbetet 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 16). Atlaset följer en tydlig 

struktur för att skapa en sammanhållen och tydlig 

värdering av bebyggelsen. SAVE är en metod som delvis 

används för att registrera byggnader och miljöer, som 

sedan förs in i det danska registret över fredade och 

bevarandevärda byggnader (FBB). För att underlätta 

processen används en mall vars struktur underlättar 

för kommunen att föra in informationen i FBB 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 20). Atlasmallen kommer att 

tillämpas i uppsatsen då den ger en tydlig struktur till 

värderingen. Dock kommer vissa administrativa delar 

av mallen vars syfte är att underlätta införandet av 

information i databaser att bortses från. Huvudsakligt 

fokus ligger istället på att se till de grundläggande 

värderingsmetoder som metoden föreskriver i 

kartläggning av bebyggelsen. Nedan beskrivs atlasets 

olika delar.

Den viktigaste delen i atlaset är kartan över 

bebyggd struktur vilket är en syntes av de viktigaste 

beståndsdelarna i bebyggelsen. Kartan ska vara en 

redovisning av bebyggelsens väsentligaste delar och ska 

därför inte innehålla all information om bebyggelsen 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 22). Kartan bör innehålla: 

terrängformer, rumsdefinierande beståndsdelar, 

karaktärsgivande “förlopp” (rörelser i miljön), övergångar 

och gränser, landmärken, vyer, dominerande byggnader 

och rumsskapande bebyggelse.

Bred beskrivning av både naturgivna (till exempel 

terräng, hydrologi, landskapsformer) och människogivna 

landskap (till exempel bebyggelse, vägar). Den 

topografiska undersökningen fokuserar på upplevelsen 

av landskapet och skillnaden mellan olika delar av det 

(Vejldning 2011, 24-25).
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I den historiska analysen läggs särskilt fokus på 

den kulturhistoria som kan avläsas i landskapet och 

den bebyggda strukturen. Fotografier och kartor 

utgör huvudsakliga källor till historisk kunskap 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 27). Fokus ligger särskilt 

på fysiska drag som funnits på platsen tidigare. Den 

kulturhistoria som identifieras syftar huvudsakligen på 

det som fysiskt ägt rum på platsen. De idéer som spelat 

roll för områdets utformning kommer till stor del att 

bortses från.

En beskrivning i grova drag av bebyggelsens struktur 

och särskilda arkitektoniska kvaliteter. Illustreras 

med skisser, foton, kartor och analytiska teckningar 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 28). Beskrivningen av de 

arkitektoniska iakttagelserna kan med fördel delas 

in i dominerande drag, bebyggelsens mönster och 

bebyggelsens beståndsdelar (se Figur 8 för förklaring av 

begreppens innebörd).

Den samlade värderingen och slutsatsen är en 

sammanfattning av de topografiska, historiska och 

arkitektoniska kvaliteterna som bör tas hänsyn till i fortsatt 

planläggning. Fokus ligger särskilt på byggda strukturer 

och arkitektoniska kvaliteter (Kulturarvsstyrelsen 2011, 

30).

Den samlade värderingen och slutsatsen fungerar som 

en förklaring till de iakttagelser som presenteras i kartan 

över bebyggd struktur. De nyckelbegrepp som lett arbetet 

i föregående delmoment kan med fördel återanvändas 

här för att förtydliga den samlade värderingen. Ytterligare 

nyckelbegrepp som tydligare visar på sammanhang är:

Samspel mellan topopgrafi och bebyggelsestruktur 

- förhållandet mellan land, vatten och bebyggelsens 

gräns. Bebyggelsens placering i relation till 

geografiska element. 

Spår av historiska strukturer och byggnader - 

spår som kan utläsas i bebyggelsestrukturen för 

att se hur den ändrats genom tiden. Korsningar 

mellan olika arkitektoniska tidsperioder kan skapa 

intressanta övergångar mellan historiska lager. 

Rumsligt artikulerande övergångar och skillnader  

- ett områdes arkitektoniska homogenitet kan 

brytas av diverse andra arkitektoniska element 

(Kulturarvsstyrelsen 2009, 30).

Atlaset avslutas med att området beskrivs utifrån hur 

sårbar de bevarandevärda strukturerna är för framtida 

ändringar. 

SAVE
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Sårbarheten beskrivs utifrån ändringar som anses 

vara troliga i framtiden. Om bebyggelsen hotas av ny 

bebyggelse, kan det framhävas att miljö är sårbar för 

viss typ av ny bebyggelse (Kulturarvsstyrelsen 2011, 

31). Följande vägledande kategorier finns preciserade 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 31-32):

- Miljön kan hotas av förfall och bristfälligt 

underhåll. Gäller både landskapet och byggnader.

- Helheten 

utgörs ofta av särskilda typer av karaktäristiska 

byggnadstyper eller landskapstyper som kan vara under 

hot av förändring.

- Ny planläggning 

kan vara ett hot mot den stående bebyggelsen, men 

nya byggnadsverk kan också vara ett sätt att peka på 

befintliga kvaliteter.

- Vägar, stigar och 

annan infrastruktur kan vara sårbara av arkitektoniska, 

historiska och topografiska anledningar. Omvänt kan 

också ett område vara känsligt för tekniska anläggningar 

som exempelvis bullerplank.

- Kvaliteten i bebyggelsen är ofta bara 

knuten direkt till de topografiska förhållandena, vilket 

kan göra bebyggelsen sårbar för terrängförändringar. 

Analysen avslutas med rekommendationer för 

planerare och politiker. Rekommendationerna måste 

vara välgrundade i analysen och komma naturligt ur de 

topografiska, historiska och arkitektoniska kvaliteter 

som kunnat identifieras (Kulturarvsstyrelsen 2011, 32). 
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Genomförande: SAVE och 
Rosengård

I följande kapitel kommer Rosengård analyseras genom 

SAVE. Metodens olika steg presenteras först och 

bedömningarna följer sedan. 

Förundersökning

Förundersökningen i SAVE är ett förberedande moment 

vars huvudsakliga syfte är att peka ut var SAVE ska 

användas. Det är alltså ett förberedande moment innan 

själva kartläggningen. Då SAVE i detta arbete appliceras 

inom en forskningsram är fallet redan bestämt utifrån 

fallstudien och forskningsfrågorna. Att utföra en regelrätt 

förundersökning enligt SAVE tjänar därför inget större 

syfte. 

Kartläggning

Kartläggningen av Rosengård skedde den 20:e april 

2016 mellan 13:00 och 16:00. Kamera användes som 

hjälpmedel. Samtliga delar av Rosengård undersöktes, 

förutom kvarteret Törnrosen då det ligger utanför 

avgränsningen. 

Karta över bebyggd struktur

Se nästa sida (61) för kartan över bebyggd struktur.

Topografisk undersökning

Landskapsformationer

Rosengård är placerat i ett mycket naturligt flackt landskap 

där utmärkande naturliga landskapsformationer är 

mycket få och variationen är sparsmakad. En del 

naturliga höjdskillnader kan likväl observeras på ett fåtal 

platser, exempelvis i den norra delen där kullar agerar 

som inramning för större skivhus. 

I Rosengård domineras landskapet huvudsakligen av 

människoskapta formationer såsom den nedgrävda 

trafikleden som skär genom landskapet centralt i 

stadsdelen. Den konsekvent utförda separeringen 

av gång- och fordonstrafiken har satt tydliga spår i 

området då nästan alla bilvägar är nedgrävda vilket 

resulterat i skåror genom landskapet. Utsiktspunkter 

skapas med hjälp av de gångbroar som löper mellan 

bostadsområdena.

Att svara på frågan om hur landskapet och topografin 

spelat roll för Rosengårds utveckling är mycket svårt. 

Generellt skulle det kunna sägas att topografin egentligen 

inte spelat någon roll alls, då byggnaderna placerats helt 

oberoende av den tidigare landskapsbilden. De vägar 

och åkrar som tidigare fanns på platsen är idag helt 

utsuddade och den nuvarande bebyggelsen vittnar inte 

längre om det förflutna. 

GENOMFÖRANDE: SAVE OCH ROSENGÅRD
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Karta över bebyggd struktur

Vägar Rumsskapande 

Bebyggelse

Utmärkande 

byggnader

Utmärkande

rum

Vy Siktlinje
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Möjligtvis går det att hävda att den äldre 

Rosengårdsvägens sträckning bevarats till viss del i 

kvarteret Törnrosen.

Utifrån kartmaterialet går det inte att styrka att de 

naturliga förutsättningarna haft någon större inverkan 

på bebyggelsen, vilket skulle kunna ses som en 

konsekvens av att området byggts med industriella 

produktionstekniker. Att byggnationen genomförts med 

dessa tekniker har likväl tillsammans med det platta 

landskapet gett upphov till karaktäristiska fysiska 

drag, kopplade till topografin, som utmärker området. 

Ett exempel på dessa är de mycket långa siktlinjerna. 

I många fall skapar den strikt uppradade bebyggelsen 

tillsammans med det platta landskapet vidsträckta vyer 

som bidrar starkt till den arkitektoniska upplevelsen. 

Även om landskapets tidigare formationer inte 

kan utläsas, är det för den som vistas i Rosengård 

inte helt främmande att föreställa sig det tidigare 

åkerlandskapet.

Bebyggelsens möte med landskapet

Rosengård präglas av långa siktlinjer med skivhus i både 

förgrund och bakgrund, vilket skapar ett rum som ofta 

kan vara svårt att definiera. Som resultat är området, 

trots sin storlek, nästan omedelbart överblickbart. De 

långa siktlinjerna fungerar som vägvisare och skapar 

en känsla av rymd.

De olika delområdena som finns i Rosengård bjuder på 

olika typer av topografiska upplevelser. I Rosengårds 

södra delar är landskapet förhållandevis oansenligt 

med mycket få utmärkande element. I norra delen 

öppnar sig däremot landskapet upp och vidsträckta 

fält skapar en fond mot de höga skivhusen. Landskapet 

kan sägas spela en särskilt stor roll för upplevelsen 

i Kryddgården där kvarteren Taxeringsintendenten 

och Taxeringsrevisorn ligger. Ett stort fält agerar som 

förspel till de massiva skivhusen i bakgrunden och 

inramningen förstärks ytterligare av lägre lamellhus 

vid sidan om. Även de människoskapta kullarna i detta 

område bidrar extra mycket till landskapsupplevelsen.

Landskapsupplevelsen i Rosengård kan också i hög 

grad åtnjutas genom att köra bil genom området. 

Eftersom Amiralsgatan, vilken löper genom Rosengård, 

är nedsänkt skapas det en klar inramning av 

bebyggelsen i samspel med omgivande landskap. En 

av funktionalismens grundtankar är samspelet mellan 

natur och bebyggelse -- friliggande hus med närhet till 

natur har präglat en mycket stor del av stadsbyggandet 

sedan efterkrigstiden. Detta återspeglar sig tydligt i 

Rosengård. I de norra delarna ligger skivhusen parallellt 

med varandra, med breda avstånd sinsemellan, 

samtidigt som de skjuter ut mot ett stort fält. Denna del 

av Rosengård visar på ett mycket konsekvent utförande 

av funktionalistiska ideal i relationen mellan byggnader 

och landskap. 

ROSENGÃ…RD CENTRUM

GENOMFÖRANDE: SAVE OCH ROSENGÅRD
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Fig 10. Bilden visar höjdskillnaderna i Rosengård. Ju ljusare färg desta lägre höjdnivå. De vita områdena visar tydligt på 

trafiksepareringens inverkan på topografin i området. 
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Långa siktlinjer karaktäriserar många delar av Rosengård.

I Kryddgården agerar skivhus som ram för öppna landskap-

GENOMFÖRANDE: SAVE OCH ROSENGÅRD
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Även i Rosengårds södra delar finns goda exempel på 

ett konsekvent utfört samspel mellan bebyggelse och 

landskap. 

I Örtagården står skivhusen förskjutna jämt emot varandra 

och skapar således en inramning för grönområdet i 

mitten. Det finns dock områden i Rosengård som kan 

sägas sakna de landskapliga kvaliteterna som återfinns 

i andra delar. Ett exempel på detta är Herrgården där 

den landskapliga upplevelsen fått ge vika för tätare 

bebyggelse.

I Rosengård är övergången mellan bebyggelse och 

landskap i många fall flytande och odefinierad. Det 

finns mycket få platser i Rosengård där landskapet 

kan sägas dominera över bebyggelsen helt eller vice 

versa. Byggnader och landskap existerar för det mesta i 

symbios, vilket är en central kvalitet för området.

Historisk ANALYS

Innan nuvarande bebyggelse uppfördes var Rosengård 

ett jordbruksområde tillhörande herrgården Rosengård. 

Gården finns bevarade i södra Rosengård. Även vissa 

gamla vägsträckningar finns bevarade, som till exempel 

vägen norr mot Ulricedal. Annars är historien om platsen 

innan 60-talet till synes mestadels raderad. Kvar finns 

inget av de jordbruksmarker och de huvudsakliga 

landskapselement som fanns på platsen. Förutom 

gården Rosengård fanns ingen bebyggelse på platsen 

innan (HSB u.å, 14).

Rosengård är en ung stadsdel som byggdes fort efter 

en enda plan. Historien har därför inte satt sina spår 

på det sätt som det kan förväntas vid en typisk analys 

av kulturhistorisk bebyggelse då den inte vuxit fram 

kontinuerligt. Den snabba utbyggnaden av området 

är typisk för rekordårens bebyggelse, eftersom det 

behövdes bostäder och byggbolagen gynnades av 

fördelaktiga lån (Se sid. 17). Att avläsa historian i 

Rosengård innan 1960 är därför mycket svårt. Tydligt är 

att marken som Rosengård byggdes på fortsatte fungera 

som jordbruksmark långt efter att omgivande områden 

exploateras. När Rosengård började byggas på allvar 

1967 fylldes således ett geografiskt tomrum mellan 

Östra kyrkogården och villaområdet i söder. 

Inte mycket har hänt i Rosengård sedan det byggdes 

färdigt. Ett fåtal byggnader har tillkommit som till 

exempel polisstationen och “Bennets Bazaar”. Det har 

i hela Rosengård endast rivits två byggnader sedan 

området uppfördes, båda i Kryddgården.

Den historiska läsbarheten i Rosengård är inte baserad 

på en kontinuerligt framvuxen bebyggelse som kan läsas 

ut i olika lager. Historien är istället främst läsbar utifrån 

den plan bebyggelsen uppfördes efter. Historien om 

Rosengård som plats kan enkelt delas upp i perioderna 

innan rekordåren respektive efter rekordåren. 
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Översiktskarta över Malmö från 1955. Utsnittet visar Rosengård. Källa: Malmö Stad 1955 (Översiktskarta över 

Malmö. Malmö Stadsarkiv).

Utsnitt ur karta över Malmö från 1968. Rosengård under uppförande. Källa: Malmö Stad (1968, Karta över Malmö. 

Malmö Stadsarkiv)

GENOMFÖRANDE: SAVE OCH ROSENGÅRD
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I en jämförelse mellan dagens bebyggelse och 

dispositionsplanen från 1963 framgår det att Rosengård 

förändrats mycket lite sedan det byggdes. Därför bedöms 

den historiska läsbarheten vara mycket god. Området har 

samma vägsystem och byggnadstyper som när det precis 

byggdes. En stor skillnad finns dock mellan utemiljön 

som den såg ut när Rosengård byggdes och hur det ser 

ut idag. På många ställen har försök gjorts i att förbättra 

miljön mellan husen, vilket har förändrat dess utseende. 

Att utemiljön kontinuerligt förändrats innebär därför att 

framtida förändringar inte innebär att den historiska 

läsbarheten försämras.

Det som anses värdefullt i Rosengård är faktumet att 

bebyggelsen förblivit mycket oförändrad sedan den 

uppfördes. Det finns en mycket tydlig och tidstypisk 

helhet i området som är omedelbart avläsbar. De 

fåtal byggnader som rivits och de som tillkommit 

sedan området uppfördes anses inte ha förvanskat det 

kulturhistoriska värdet. 

Dispositionsplan för Rosengård från 1968. Källa: Malmö Stad (1963, Dispositionsplan Rosengård. Malmö Stadsarkiv).
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Upphöjda gångvägar ger upphov till utsiktspunker och vyer som ger en överblickbarhet till området.

Från centrum kan en stor del av Rosengård överblickas.

GENOMFÖRANDE: SAVE OCH ROSENGÅRD
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Inte heller anses förändringen av utemiljön spela någon 

vidare roll för kulturarvet då planerna från 60-talet sällan 

föreskrev en särskild utformning av utemiljön (Vidén 

1999, 33).

Rosengård har mycket få utmärkande historiska 

byggnader. De långa skivhusen i Kryddgården kan dock 

ses som utmärkande historiskt sett då det står för ett 

mycket långt gånget “hus i park”-ideal. Dock är det inte 

byggnaderna i sig självt som är utmärkande, utan hur de 

samspelar med den övriga miljön. 

På ett övergripande plan, sett till de dominerande 

dragen, är Rosengård mycket välbehållet och står 

fortfarande för en unik och tidstypisk upplevelse. De 

vyer, avstånd och bebyggelseplaceringar som anses vara 

arkitektoniskt värdefulla är i stort sett helt bevarade. De 

bebyggelsemönster som finns i Rosengård är mycket 

unika för sin tid, särskilt vad gäller de stora avstånden 

mellan byggnaderna. Det finns en bred variation av 

bebyggelsemönster i Rosengård, från halvt slutna 

kvarter till mycket stora helt friliggande skivhus. Dessa 

bebyggelsemönster återfinns i de tidigaste planerna för 

Rosengård och kan därför ses som en central princip för 

områdets utformning (Malmö Stad 2016a).

Arkitektonisk iakttagelse

Dominerande drag

I Rosengård är den arkitektoniska upplevelsen starkt 

förknippad med byggnaders relation till varandra och 

landskapet. En mycket enhetligt ordnad bebyggelse kan 

sägas vara ett dominerande drag i Rosengård. Skivhusen 

står oftast parallellt med varandra och kompletteras sedan 

med rätvinklade lägre skivhus eller lamellhus. Denna typ 

av bebyggelse förekommer i samtliga bostadsområden. 

Ett annat dominerande drag är bebyggelsens utspridda 

karaktär. Genomgående för området är att den obebyggda 

ytan mellan byggnadskroppar är mycket stor. Denna typ 

av bebyggelseutformning är en stor bidragande faktor 

till att både siktlinjerna och avstånden mellan områdena 

upplevs som mycket långa. Det finns till synes många 

odefinierade och oanvända ytor, vilka dock kan ses som 

mycket viktiga för att upprätthålla den karaktäristiska 

upplevelsen av att vistas i området.

Ett mycket framträdande dominerande drag i Rosengård 

är bebyggelsens relation till Amiralsgatan som ter 

sig mycket uttänkt. Längs med Amiralsgatan står 

skivhusen uppradade och ramar in vägen. Detta bidrar 

till att arkitekturen känns mycket enhetlig och uttänkt -- 

synnerligt i de västra delarna där bebyggelsen trappas 

ned i höjd ju närmare Amiralsgatan den ligger.
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Fig. 11. Parallellt placerade skivhus i Apelgården. Fig. 12. Skiftande hushöjder i Herrgården.

Fig. 13. Skivhus i Kryddågrden agerar som skydd mot 

motorvägen

Fig. 14 I Örtagården skapar bebyggelsen halvslutna 

gårdsutrymmen.
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Bebyggelsens mönster

Rosengård domineras av två olika hustyper: skivhus och 

lamellhus. Skivhusen är antingen nio eller sex våningar 

höga. De högra skivhusen förekommer i alla delar av 

Rosengård, medan de lägre främst förekommer i området 

Herrgården. Lamellhusen är vanligt förekommande som 

komplement till de större skivhusen, särskilt i Apelgården 

och Herrgården.

I likhet med andra områden byggda under samma 

period har Rosengård en väldigt enhetlig arkitektonisk 

stil. Dock är skalvariationen mycket stor mellan husen. 

I Herrgården i östra Rosengård blir husen högre desto 

närmre Amiralsgatan de ligger. Skivhusen närmast vägen 

är konsekvent nio våningar höga medan skivhusen som 

står rätvinklade mot dem är sex våningar höga. Längst 

bort från vägen ligger lamellhus på 3 våningar (Se fig 12).

Byggnaderna har i vissa fall placerats parallellt med 

en förskjutning, vilket resulterar i mer eller mindre 

avgränsade rum. Örtagården utgör det tydligaste 

exemplet på detta, där elva skivhus i relation till varandra 

formar ett gemensamt gårdsutrymme (Se fig 16).

Det finns en bred variation i hur bebyggelsen är ordnad 

i Rosengård. I Örtagårdens norra del finns exempelvis 

relativt slutna kvarter där en privat gårdsmiljö uppstår 

mellan husen. Upplevelsen av att vistas i detta 

bostadsområde är mycket annorlunda i jämförelse med 

resten av Rosengård. Här skapas inga långa siktlinjer 

eller avstånd som annars karaktäriserar stadsdelen. 

Även området Herrgården präglas till viss del av halvt 

slutna gårdsutrymmen.

Bebyggelsens beståndsdelar

Viss betydelse för det arkitektoniska helhetsintrycket 

har också byggnadernas fasader. En stram och 

konsekvent upprepning av fasadelement som fönster, 

balkonger, ventilation och trapphus skapar en still som 

är genomgående för hela området. 

Bilvägar
Gångvägar

Fig. 15.  Diagramet visar hierarkin i trafiksystemet
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Tydliga vertikala och horisontella fasadaxlar skapar en 

känsla av oändlighet och rymd.

De repetitiva och återkommande elementen i 

bebyggelsen utgör ett genomgående arkitektoniskt 

värde. I Kryddgården sträcker sig balkongbanden längs 

skivhuset i flera hundra meter, medan utformningen av 

Apelgårdens skivhus ständigt upprepar sig och gör sig 

påmind.

Samlad värdering och slutsats

Eftersom Rosengård är en stadsdel som planerades 

och byggdes utifrån ett lång gånget helhetstänk bör 

bebyggelsen också värderas utifrån dess dominerande 

karaktärsdrag. Nedan följer tre dominerande 

karaktärsdrag som kan sägas vara genomgående för de 

arkitektoniska kvaliteterna:

1. Bebyggelsens relation till Rosengård centrum. 

I Rosengård kretsar bebyggelsen till stor del runt 

centrum, vilket är en av de få målpunkterna i hela 

området. Att Rosengård centrum är utformat som det är 

kan sägas spela stor roll för de arkitektoniska kvaliteter 

som existerar i stadsdelen som helhet. I anslutningen 

till den parkeringsplats som tillhör centrumbyggnaden 

finns ingen omedelbar bebyggelse, vilket innebär att 

en stor del av Rosengårds bebyggelse från denna punkt 

är överblickbar. Denna överblickbarhet förstärker 

relationen mellan centrum och övrig bebyggelse. 

Centrumbyggnaden och dess utformning bedöms i 

sig inte vara värdefull. De arkitektoniska kvaliteterna 

ligger snarare i vilken roll dess funktion spelar för 

hela stadsdelen och hur dess placering bidrar till den 

arkitektoniska upplevelsen.

Fig. 16. I Örtagården har skivhusen fördljutits för att skapa ett mer definierat rum mellan husen.
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Bebyggelsens relation till Rosengårds centrum innebär 

också att en viss arkitektonisk och rumslig kvalitet skapas 

ute i hela stadsdelen. Var du än är i hela Rosengård blir 

du ständigt påmind om din position i relation till centrum, 

då byggnaders placering till stor del influerats av både 

centrums placering och Amiralsgatans sträckning. 

Överblickbarheten och de återkommande breda vyerna 

bedöms återigen bidra till värdet, då dessa är starkt 

bidragande till att centrum alltid känns närvarande, var 

du än är i området.

2. SCAFT-planeringens påverkan på landskapet och 

den arkitektoniska upplevelsen

De intressanta topografiska karaktärsdragen i Rosengård 

är i huvudsak skapade av mänsklig verksamhet -- en 

konsekvens av trafiklösningarna. Trafiklösningarna och 

topografin är därför tätt sammankopplade och har både 

ett historiskt och landskapsmässigt värde. Dels vittnar de 

om de SCAFT-lösningar som implementerades i området 

och dels bidrar de till att skapa en variationsrik miljö 

med karaktärsgivande utblickar som ger hela Rosengård 

en känsla av överblickbarhet.

Även rent arkitektoniskt bedöms trafiklösningarna ha ett 

värde, då de vid flera tillfällen ger upphov till rumsliga 

samband. Ett exempel på detta är angöringen till centrum 

med buss: först ses bebyggelsen på håll i hög fart. Sedan 

släpps resenären av under Rosengård centrum i ett litet 

utrymme bredvid vägen och får successivt ta sig upp till 

parkeringsplatsen som omgärdar centrumbyggnaden. 

Väl där uppe kan storskaligheten än igen betraktas. 

Detta exemplifierar trafiksystemets inveran på den 

arkitektoniska upplevelsen.

I färd med bil kan lamellhusen och skivhusen endast 

skymtas på avstånd. De förblir på sätt och vis också 

främmande för bilföraren då Amiralsgatan är nedsänkt. 

Busshållplatsen som ligger placerad under Rosengård 

centrum blir bilförarens enda kontakt med området. 
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Bilvägar

Utmärkande bebyggelse

Gångvägar

Fig 17. Översiktskarta över rosengård med arkitektoniska kvaliteter utpekade
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3. De öppna vyer och långtgående siktlinjer som 

karaktäriserar hela Rosengård.

Rosengård bjuder på många anmärkningsvärda rumsliga 

upplevelser. Dessa upplevelser skiljer sig mycket 

från Malmö i övrigt och är därför relativt unika i sitt 

sammanhang. Den skarpa skillnaden mellan Rosengård 

och Malmö blir ännu mer accentuerad av faktumet att 

Rosengård ligger mycket nära Nobeltorget och den del 

av Malmö som kan karaktäriseras som “kvartersstad”. 

Bortom Nobeltorget slutar den täta bebyggelsen tvärt 

och övergår i ett öppet fält med vyer som sträcker sig 

mycket långt. 

Inne i stadsdelen är de öppna fälten och de långa 

siktlinjerna ständigt återkommande. De kan ses som en 

central kvalitet i området. Speciellt värdefulla är vissa 

typer av siktlinjer:

Siktlinjer från centrum ut mot bebyggelsen.

Siktlinjer som går parallellt med skivhusens gavlar 

och fasader.

Siktlinjer med skivhus som bakgrundsmotiv. 

Sårbarhet och rekommendationer

Förfall av bebyggelse och landskap

Kvaliteterna som Rosengård besitter är till stor del 

baserade på ett helhetsintryck. Förfallet måste därför 

vara mycket långt gånget för att det ska påverka 

upplevelsen. Förfall kan givetvis skapa en negativ 

upplevelse av att vistas i området, men utgör inte ett hot 

mot den samlade upplevelsen.

Ändring av arkitektur och bebyggelsestil

Rosengård är ett område med en genomgående 

funktionalistisk stil. Detta skapar en speciell upplevelse 

av att vistas i området eftersom specifika arkitektoniska 

element ständigt återkommer. Dessa element är främst 

husens utformning, dess placering i relation till varandra 

och de vyer som skapas som konsekvens av detta. Därför 

anses området vara extra känsligt för ny bebyggelse som 

bryter detta mönster. Exempel på detta skulle kunna vara 

hus som placeras mellan de befintliga husen och bryter 

kontinuiteten och siktlinjerna. Stilen på husen har också 

ett mycket konsekvent utförande med upprepade element 

som balkongband eller fönstersättningar. Rosengård kan 

därför bedömas vara sårbart för bebyggelse som bryter 

av mot den enhetliga arkitektoniska stilen.
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Urban utveckling och omvandling 

Rosengård kan bedömas vara sårbart för urban 

utveckling och omvandling, om den sker utan hänsyn till 

den befintliga strukturen. Om allt för stora omvandlingar 

sker kan det försämra helhetsupplevelsen av att vistas 

i området, samt försämra den historiska läsbarheten. 

Speciellt sårbart är området för stora omvandlingsprojekt 

då de kan skymma de övergripande kvaliteterna.

Vägar och tekniska anläggningar

En av de grundläggande värdena i Rosengård är 

områdets trafikseparering. Värdet skapas genom 

den höjdskillnad som uppstår mellan gångvägar och 

bilvägar. Att det kör bilar på vägarna är alltså inte den 

huvudsakliga värdeskaparen, utan snarare att det 

finns en hierarki mellan olika färdmedel och att det i 

sin tur skapar ett landskap. Att bilen idag har en mer 

underordnad roll i stadsplaneringen jämfört med 60- 

och 70-talet kan resultera i att dessa element står inför 

ett förändringstryck. Att förändra trafiklösningarnas 

funktion kan ses som en försämring av områdets 

historiska läsbarhet, men så länge spåren av dess 

funktion och dess landskapsformationer tydligt kvarstår 

kan värdet också behållas.

Terrängförändringar 

Som nämnt i förra stycket är trafiklösningarna starkt 

kopplade till den topografiska upplevelsen. I övrigt finns 

det mycket få ingrepp i terrängen som skulle kunna 

förvanska värdet i området.

Rekommendationer

För att de värden som identifierats i analysen inte ska 

gå förlorade är det viktigt att analysen förankras hos 

beslutsfattare, men också hos de boende i Rosengård. 

Generellt bör upplevelsevärdet av de fysiska element 

som pekats ut i analysen behållas och synliggöras. 

Givetvis kan förändringar i området göras för att 

förbättra för de boende. Dessa förbättringar kan göras 

utan att den övergripande upplevelsen påverkas negativt. 

För att säkerställa Rosengårds ställning som kulturarv 

bör de värden som analysen pekat ut synliggöras på 

ett tydligare sätt. Detta kan exempelvis göras genom 

att kommunen genom olika kanaler presenterar mer 

information om Rosengård och dess fysiska kvaliteter. 

Även mer politiskt slagkraftiga tillvägagångssätt kan 

användas för att synliggöra kvaliteter; exempelvis kan 

Rosengårds ställning som kulturarv förstärkas genom att 

en myndighet inom fältet för kulturminnesvård klassar 

bebyggelsens som bevarandevärd.
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I analysdelen besvaras de forskningsfrågor som legat till 

grund för arbetet. Detta görs genom att ställa resultatet 

från metoderna i relation till uppsatsens teoretiska 

ramverk och forskningsöversikt där de två grenarna 

“rekordårens bebyggelse” respektive “kulturarv” knyts 

ihop.

Vid analys av fallet ur en historisk respektive arkitektonisk 

kontext kompletterar perspektiven varandra. Varför något 

pekats ut som värdefullt kan variera, men i flertalet fall har 

ändå samma kvalitet lyfts upp som ett karaktärsdrag för 

området trots metodernas skilda perspektiv. Gemensamt 

för resultatet är att Rosengård värderas högt som helhet. 

Bebyggelsens utformning och estetiska uttryck har getts 

brett utrymme och har i respektive metod värderats högt. 

Rosengård bygger på en plan med tydliga riktlinjer för 

ett rationellt byggande, både avseende den övergripande 

planeringen och de byggnadstekniska lösningarna. Dessa 

faktorer berättar om dåtidens rådande planeringsideal 

och hur uppförandet av byggnader rationaliserades, 

vilket emellertid också påverkat områdets arkitektoniska 

utformning.

Bebyggelsen är planerad efter ett par principer, vilka 

bedömts som kulturhistoriskt och arkitektoniskt 

värdefulla. Det går att för Rosengårds bebyggelse 

identifiera funktionalistiska principer; öppna gröna ytor 

mellan byggnaderna med mycket luft och ljus är ett 

återkommande drag i hela området (Rudberg 2010, 152). 

Denna historiskt betydelsefulla struktur har i sin tur gett 

upphov till långa siktlinjer som skärs av eller går längs 

med de enhetligt utformade byggnadskropparna, något 

som lyfts fram som ett viktigt arkitektoniskt drag för hela 

Rosengård. Rummet som skapas mellan byggnaderna 

lyfts alltså upp för både dess kulturhistoriska värde och 

arkitektoniska kvaliteter.

Rosengård domineras av ett fåtal byggnadstyper, vilket 

bildar en sammanhållen uppfattning om stadsdelens 

estetiska uttryck. Stilen berättar även en historia om 

idealen som dominerade 60-talets byggande. Lamellhus 

och skivhus byggdes i prefabricerade element oavsett 

om de placerades parallellt i rader, eller formade 

halvslutna gårdar med olika byggnadshöjder. Det 

är här möjligt att koppla de faktorer som påverkade 

rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse till de 

värden som identifierats i fallstudien; forskningen har 

visat på funktionalismens roll som rådande arkitektonisk 

trend, samtidigt som utformningen anpassades efter 

rationaliserade byggtekniker (Söderqvist 1999, 78). 

Det är därför möjligt att hävda att båda dessa faktorer 

haft en stark påverkan på rekordårens storskaliga 

bebyggelses fysiska drag, samt att dessa drag har både 

ett arkitektoniskt och historiskt värde.

ANALYS
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Ytterligare värden går att hitta i trafiksepareringen, som 

bygger på rekommendationer ur SCAFT. Denna fysiska 

egenskap kan identifieras som ett bärande karaktärsdrag 

med historisk anknytning till områdets ursprungsplan. 

Ur arkitektonisk synpunkt skapar trafiksystemet en 

varierad topografi och tydliga siktlinjer som samspelar 

med bebyggelsen. Uppdelningen mellan trafikslag 

var menat att utforma en trygg miljö för gående, med 

planskilda gångbroar och gångtunnlar, samtidigt som 

primär- och sekundärgator bildade ett effektivt vägnät 

för bilar. Det var menat som ett system för att bland annat 

tillgodose det ökade bilinnehavet, men har emellertid 

genererat en förändrad landskapsbild. Forskningen har 

visat på SCAFT:s centrala roll som utformningsprincip i 

rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse, samtidigt 

som analysen visat på SCAFT:s roll i Rosengård, både vad 

gäller dess historiska betydelse och dess arkitektoniska 

kvalitet. Den historiska betydelsen vilar på argument 

om dess funktion som uppdelare av trafikslagen, medan 

dess arkitektoniska kvalitet grundar sig i siktlinjer, 

topografisk variation och påverkan på rörelsemönster 

i området. Den historiska betydelse som SCAFT utgör i 

området kan med största sannolikhet identifieras i andra 

bostadsområden byggda under rekordåren. Dock är det 

svårare att svara på om de arkitektoniska kvaliteterna 

kan återfinnas på samma sätt, då de till viss grad är 

platsspecifika. Tydligt är dock att de arkitektoniska 

kvaliteterna skapats som resultat av att SCAFT-principer 

applicerats väldigt genomgående i Rosengård.

Resultatet har även visat att Rosengård centrum innehar 

ett värde både vad gäller dess utformning, placering och 

funktion. Rosengård centrums placering i området bedöms 

som avgörande för den arkitektoniska upplevelsen, 

medan dess funktion som grannskapscentrum är 

bärande för det historiska värdet. Det värde som centrum 

utgör ter sig alltså mångfasetterat. Det arkitektoniska 

värdet som Rosengård tillskrivs samspelar med, och 

är beroende av, både övrig bebyggelse i Rosengård och 

hur trafiksystemet är uppbyggt. Det är därför svårt att 

säga om de arkitektoniska kvaliteter som Rosengård 

centrum innehar går att återfinna i andra områden 

byggda under samma period, även om samma typ av 

grannskapscentrum återfinns.

Synen på vad som är värdefullt i rekordårens storskaliga 

bebyggelse skiljer sig till viss del mellan metoderna. 

Skillnaden kan identifieras både i  som anses 

värdefullt och  det anses värdefullt. I frågan om vad 

som är värdefullt har de olika analysmetoderna pekat ut 

många gemensamma fysiska kvaliteter, men det skiljer 

sig ofta i argumentationen varför.



81ANALYS

Rosengård centrum är ett tydligt exempel på hur 

argumentationen bakom värdet kan skilja sig metoderna 

sinsemellan. Resultatet från SAVE pekar på att centrum 

och dess tillhörande omgivning innehar ett stort 

arkitektoniskt värde tack vare dess centrala placering 

och utformning. I resultatet från DIVE nämns dock 

inte centrums utformning som ett centralt värde då 

det inte bär upp något historiskt karaktärsdrag. Denna 

skillnad exemplifierar de olika analysmetodernas 

tillvägagångssätt då SAVE fokuserar på Rosengård 

centrums utformning, vilken resulterar i långa siktlinjer 

och vyer. DIVE pekar istället på att centrum har ett värde 

som funktion i ett grannskap med nästan all service i 

stadsdelen koncentrerad. Resultatet från DIVE lyfter 

alltså inte fram dess utformning eller hur det samspelar 

med övrig bebyggelse och landskap, men menar i likhet 

med SAVE att värdet som funktion till viss del skapats 

som konsekvens av dess centrala placering. 

Båda metoders resultat pekar på att den trafikseparering 

som präglar området är betydelsefull. Det utpekade 

fysiska objektet är således detsamma, dock skiljer 

sig den bakomliggande argumentationen om  

det är värdefullt. Resultatet från SAVE pekar på att 

trafiksepareringen skapat en topografisk variation 

i området som bidrar till att förstärka siktlinjer och 

därmed också den arkitektoniska upplevelsen. DIVE 

pekar däremot på att trafiksepareringen är viktig utifrån 

ett historiskt perspektiv då dess funktion som större 

vägsystem för att dela upp bilvägar och gångvägar är ett 

värdebärande historiskt karaktärsdrag.

Skillnaderna mellan DIVE respektive SAVE kan 

ses som en konsekvens av analysmetodernas 

grundmotiv för värdering. Unnerbäck (2004) menar 

att det finns en skillnad mellan historiska värden och 

upplevelsebaserade värden -- en skillnad som går att 

observera i metodernas resultat och tillvägagångssätt. 

I bakgrund av resultatet går det att hävda att SAVE 

fokuserar på upplevelsemässiga värden då Unnerbäck 

(2004, 21) menar att denna kategori bland annat utgörs 

av arkitektoniskt värde, kontinuitetsvärde och estetiskt 

värde. DIVE speglar i sin tur de värden som Unnerbäck 

klassar som dokumentvärden -- “objektiva” egenskaper 

hos det studerade objektet, baserat på dokumenterad 

historisk kunskap. Även Riksantikvarieämbetets 

“Plattform för kulturhistorisk värdering och urval” 

(2015) speglar denna uppdelning. Kulturarv delas upp 

i kulturhistoriska värden, estetiska värden och sociala 

värden. I denna uppdelning kan SAVE ses som en metod 

som fokuserar på de estetiska värdena, även om metoden 

till viss del inkluderar historiska element. DIVE är i 

jämförelse starkare kopplad till kulturhistoriska värden 

då metoden främst ser till värdebärande element som 

anses förmedla områdets historia (Unnerbäck 2004, 21). 
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DIVE gör dock anspråk på de estetiska värdena, genom 

att påvisa dess betydelse för att förstå en plats historia. I 

sitt tillvägagångssätt trycker också Riksantikvaren (2009) 

på de sociala aspekterna och menar att sakkunniga i 

platsens historia och dess utveckling bör inkluderas i 

varje steg av processen för att bredda synen på platsens 

värden.

De olika metoderna kan därför ses som representativa 

för olika värdesyner inom kulturarvsfältet, och dess 

resultat visar därför på ett skilt fokus. Denna slutsats 

stärks också till viss del av forskningen eftersom den 

visat på som värderas och  det värderas till 

stor del beror på metodens värdesyn och grundmotiv 

(Riksantikvarieämbetet 2009, Mason, 2002).

Sårbarhet och tålighet är två begrepp som förekommer 

i DIVE respektive SAVE, vilka är starkt kopplade till 

metodernas slutgiltiga bedömningar. Dessa begrepp 

skulle kunna tolkas som synonymer, men deras 

innebörd skiljer sig till viss del. När sårbarhet används 

i SAVE syftar det på att beskriva de fysiska ingrepp som 

i framtiden kan komma att påverka de arkitektoniska 

värden som identifierats. I jämförelse används i DIVE 

begreppet tålighet i syfte att peka ut var kulturarvet är 

som mest respektive minst tålig, vilket resulterar i ett 

fysiskt “handlingsutrymme” (Riksantikvaren 2009, 25). 

Skillnaden är värd att poängtera, då det influerar hur 

resultatet av DIVE och SAVE tolkas. Det moment i DIVE 

som syftar till att i den fysiska miljön peka ut respektive 

kulturarvs tålighetsgräns har ingen direkt motsvarighet i 

SAVE, även om båda metoder syftar till att vara underlag 

för framtida planläggning. 

I SAVE kan begreppet “sårbarhet” ses ha en tydlig 

tidsdimension. “Sårbarheten” beskrivs genom att de 

utpekade arkitektoniska kvaliteterna ställs i relation till 

möjliga konkreta fysiska åtgärder som i framtiden kan 

hota kvaliteterna. För att peka ut dessa åtgärder behövs 

vissa förutsägelser göras. I vägledningen för SAVE lyfts 

ändrandet eller uppförandet av tekniska anläggningar 

upp som exempel:

“Eksisterende veje og stier vil ofte have 

deres oprindelse i en ældre bydannelse 

og struktur, og vejforløb kan have både 

kulturhistoriske, landskabelige og 

arkitektoniske kvaliteter [...] et bymiljø kan 

være sårbart overfor tekniske anlæg, fortov, 

trafikdæmpende foranstaltninger med mere 

(Kulturarvsstyrelsen 2011, 31).”
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För att dra slutsatsen att trafikdämpande åtgärder är ett 

hot mot miljön måste också vissa antaganden göras om 

vad som kan komma att hända. Begreppet “tålighet” som 

används i DIVE är i jämförelse mer statiskt. Det syftar till 

att klart och tydligt peka ut ett fysiskt områdes tålighet 

utifrån dess bedömning som kulturarv:

“Med kulturarvets sårbarhet menas 

sannolikhet för minskning eller förlust av 

definierade kulturvärden till följd av inre 

eller yttre påverkan. Tålighetsgränsen anger 

kulturarvets robusthet. (...) Då tålighetsgränsen 

överskrids förändras utpekade värden helt 

eller delvis (Riksantivaren 2009, 21).”.

SAVE menar inte, jämfört med DIVE att ligga till grund 

för framtida planering på så vis att den inte ger samma 

utrymme för att konkret föreslå möjligheter för vad som 

kan utvecklas eller byggas. SAVE syftar istället till att 

utgöra ett kunskapsunderlag för att förstå områdets 

sårbara värden och vilka konkreta åtgärder som hotar 

dessa, jämfört med DIVE:s fokus på att presentera 

möjligheterna med ett områdes värden och hur dessa kan 

hanteras i framtida planeringssammanhang. Tolkningen 

av DIVE och situationen som den appliceras på, kan dock 

utan en tydlig roll i ett verkligt planeringförfarande ge 

upphov till samma sorts slutsats som SAVE där värden 

och dess tålighet bedöms utan att visa på några explicita 

rekommendationer eller planer för fysiska förändringar. 

Med denna problematik i bakgrunden är det därför 

svårt, och kanske inte önskvärt att exakt peka på hur ny 

bebyggelse skulle kunna uppföras och utformas för fallet 

Rosengård. Men föreställer vi oss att ett planprogram 

legat till grund för detta arbete hade metoderna kunnat 

ge ett sammanhållet resultat som dels beskrivit hur 

kulturvärden kan hanteras, och genom det tagit fram 

mer specifika förslag på konkret bebyggelse eller andra 

upprustnings- och utvecklingsåtgärder.
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Utifrån analysen kan slutsatsen dras att de värden 

som finns i rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse 

varken är entydiga eller självklara. Det har framgått 

att de valda metoderna haft stor inverkan på hur de 

utpekade fysiska dragen presenterats; en arkitektonisk 

respektive historisk värdesyn har utgjort två parallella 

bedömningar av vad som är betydelsefullt i Rosengårds 

fysiska utformning. SAVE och DIVE framstår i analysen 

som mycket skilda i sitt tillvägagångssätt och dess 

skilda grundmotiv har i hög grad påverkat varför något 

bedöms värdefullt. Det intressanta är dock att i stort 

har samma fysiska drag bedömts värdefulla, metoderna 

sinsemellan. Detta pekar på att det är möjligt att 

någorlunda definiera Rosengårds fysiska värden, men 

att de måste ses som multidimensionella; det går inte 

att hävda att ett typ av värde överskuggar ett annat, 

de existerar snarare inom två parallella värdesyner. 

Slutsatsen blir även att arkitektoniska och historiska 

värden till viss del är sammankopplade när de appliceras 

i en kulturarvskontext. Den sociala dimensionen nämns 

i metoderna, men hamnar dock utanför uppsatsens 

avgränsning vilket inte menar att nedvärdera dess möjliga 

betydelse för en plats. Att utföra en bedömning utifrån en 

social värdesyn på samma fall skulle antagligen resultera 

i att den fysiska utformningen tillskrivs ännu fler värden, 

eller till och med att vad som anses värdefullt skiljer sig. 

Metodernas resultat syftar till att lyfta fram fysiska 

karaktärsdrag med infallsvinkeln att det kan finns ett 

bevarandevärde hos dem, så länge det argumenteras 

för att de berättar om en plats historiska uppkomst 

och förändring över tid, samt skapat arkitektoniska 

upplevelsevärden. Men problematiserar vi synen att 

“allting kan ha ett bevarandevärde”, går det att förstå att 

detta inte är en vedertagen sanning. Det går att se på en 

stadsdel, en fysisk form eller ett objekt ur ekonomiska, 

sociala och fysiska aspekter och dra slutsatsen att det 

inte finns något bevarandevärde. Allting blir relativt, 

beroende på ur vilket perspektiv som ett ting tolkas ur. 

Det blir således viktigt att förstå, och poängtera som 

ett kritiskt förhållningssätt till denna sorts arbete, att 

den aldrig kan mena att fungera som en helomfattade 

sanning utan är högst beroende av sitt bakomliggande 

grundmotiv.

Analysen av Rosengård har visat att det finns möjligheter 

att förändra och utveckla utpekade kulturvärden. 

Metoderna ger inga direkta svar på hur bebyggelsen ska 

utformas, utan hur den kan utformas utefter vad som 

tolkas möjligt för att inte skada kulturvärden. Det finns 

dock en skillnad mellan metoderna i hur möjligheterna 

framställs. Analysen har visat att resultatet från SAVE ter 

sig passivt, att det inte föreskriver någon förändring som 

ska göras eller kan göras. Det visar inte på möjligheter, 

utan snarare på vilka fysiska objekt som bör skyddas och 

vad som möjligtvis kan hota dess bedömda värden. I DIVE 

presenteras möjligheter för ny bebyggelse mer konkret 

och hur värdena kan utvecklas. 

SlutsatsER
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Resultatet kan inte i detalj ge en bild av hur ny 

bebyggelse bör utformas, utan för fram en fingervisning 

om hur kulturvärdet bör hanteras, genom att specificera 

handlingsutrymmet. Detta visar på komplexiteten i 

att låta värderingar ligga till grund för framtida ny 

bebyggelse -- metoderna kan endast nå ett resultat som 

antingen befinner sig lägre eller högre upp på en skala 

över hur konkreta de är.

Hur representativt är resultatet?

Fallet Rosengård har valts för att det anses 

vara representativt för rekordårens storskaliga 

bostadsbebyggelse och metoderna har valts för att 

de tolkar områdets fysiska utformning på olika sätt 

-- arkitektoniskt eller kulturhistoriskt. Analysen har 

visat att de  ofta har en tydligare 

koppling till historiska dokument och forskning om 

miljonprogrammet. I jämförelse har de 

 visat sig vara mycket mer platsspecifika och 

beroende av bebyggelsens utformning i just Rosengård, 

även om de till stor del förknippats med historiska 

värden. Exempelvis kan vi anta att SCAFT-planering inte 

nödvändigtvis ger upphov till terrängförändringar eller 

utsiktspunkter bara för att detta identifierats i Rosengård. 

Likväl är det viktigt att poängtera att de arkitektoniska 

värdena identifierats inom ramen för vad fallstudien och 

metoden tillåter och föreskriver. 

Det vore intressant om metoderna vidare användes 

för att undersöka andra storskaliga bostadsområden 

från rekordåren. Detta för att se om det finns likheter i 

deras karaktärsdrag och därigenom bygga upp en vidare 

förståelse för hur pass sammankopplat byggandet 

var över hela landet under denna tid. Metoderna och 

synsätten på vad ett värde är, är underbyggd av en syn 

på hur kulturarv bedöms och dessa perspektiv tagna till 

största del från Sverige och vår egen omgivning. Det går 

således att genomföra ytterligare studier i ämnet genom 

att se det ur ett internationellt perspektiv. Kan vi finna 

områden med liknande fysiska karaktärsdrag utanför 

Sverige? Den teoretiska bakgrunden är tagen ur en svensk 

kontext, med politiska, sociala och ekonomiska aspekter 

som skapat en ram för den tidens samhällsutveckling 

och stadsbyggande. Men fokuserar vi på arkitekturen och 

ideal kring estetik och utformning av den fysiska miljön 

blir det möjligt att finna arkitektoniska kvaliteter som tar 

sin form utanför Sverige, och möjligen liknar vår miljö.

Dialog med medborgare och andra sakkunniga är något 

som i högsta grad lyfts upp i metoderna, vilket skulle göra 

det lämpligt att ur ett perspektiv på miljonprogrammet 

som bevarandevärt applicera metoderna inom en 

planprocess. Där skulle kravet på medborgardeltagande 

kunna ge denna sorts metoder ett annorlunda fokus som 

även inkluderar sociala dimensionen, och lyfta dessa 

som värdefulla enligt samma syn på kulturarv som när vi 

bedömer den fysiska miljön. 
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Uppsatsen kan relateras till den utveckling som skett 

(under andra häften av 1900-talet) inom forskningsfältet 

för kulturarv, som innebär en breddad definition av dess 

innehåll. Burra-föreskriften (Ahmad, 2006; Wells 2007) 

menar att expandera beskrivningen av bevarandevärde 

till att även inkludera platser; geografiska områden inom 

vilken kulturvärden existerar. Arbetet har fokuserat på 

Rosengård som helt område, vilket går bortom en mer 

traditionell syn att “kulturmiljö” är inriktad på att peka ut 

enskilda byggnader eller monument. 

Vidare menar Ahmad (2006) och Wells (2007) att 

kulturfältet utvecklats från att traditionellt främst 

vara ett expertiscentrerat fält, till att inkludera ett mer 

värderelativistiskt synsätt. DIVE (Riksantikvaren 2009) 

menar i stor utsträckning att fungera som arena för att 

inkludera skilda perspektiv för hur ett värde kan bedömas 

medan SAVE (Kulturarvsstyrelsen 2011) tydligt lyfter fram 

att det är en expertsyn som gör bedömningen om vad 

som är bevarandevärt. Även om arbetet inte gör anspråk 

på att vara expertiscentrerat, har fallstudien genomförts 

och presenterats på ett sätt som till vis del speglar den 

traditionella expertrollen inom kulturarvsfältet.
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