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Sammanfattning 
 

Trots att levnadsförhållandena generellt sett ökar i hela världen växer skillnaderna i Sverige 

snabbare än i något annat OECD land. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin rapport 

Closing the gap in one generation att detta inte minst yttrar sig i ojämlikheten i hälsa.  

Hållbarhet har därför sedan länge kommit att inkludera sociala, ekonomiska och ekologiska 

värden, där alla tre är förutsättningar för varandra. WHO menar att ett relevant mått på 
social hållbarhet är ojämlikheten i hälsa. För att minska denna krävs därför förändringar 

inom samhällets alla sektorer. 
 

Inom stadsplanering är arbetet med medborgardeltagande ett verktyg för att öka den sociala 

hållbarheten. Detta har Malmö stad arbetat med i projektet Fokus Rosengård och i synnerhet 

dess delprojekt Rosens röda matta som är en aktivitetsyta i Rosengård. Denna yta har 

utformats av 13 unga kvinnor i dialog med landskapsarkitekten på gatukontoret. Anledningen 

till att endast unga kvinnor involverades var för att projektledarna tidigt lärde sig att 

spontanidrottsplatserna i Sverige till 80% domineras av killar. Dialogerna som hållits har 

inkluderat olika nivåer av delaktighet och makt. De allra första dialogerna och workshops 

som involverade många invånare var främst konsulterande. När platsen designades var det 

dock högre nivåer av makt som identifierades hos de 13 unga kvinnorna eftersom de hade 

stort inflytande över slutresultatet i form av den fysiska utformningen. 
 

Från intervjuer av de olika projektledarna för Fokus Rosengård framgår en nöjdhet över 

projektets resultat eftersom syftet att öka attraktiviteten uppnåtts då det genererat ökade 

investeringar i området. Den största framgångsfaktorn som lyfts i samtliga intervjuer är 

dock de 13 unga kvinnorna vars engagemang för påverkan fortsatt även efter projektets slut. 

Endast en av de intervjuade vet hur platsen används idag och i hur stor utsträckning, men 

nöjdheten över projektet och stoltheten över de unga kvinnorna är stor ändå. 
 

Av intervjuer med huvudansvariga för Fokus Rosengård och slutrapporter där projektet 

utvärderats framgår att medborgardeltagande varit en viktig del för det sociala 

hållbarhetsarbetet, framförallt för hur det utvecklat de delaktiga unga kvinnorna. Därför 

diskuteras det i slutet på uppsatsen om inte dialoger hållits för dialogens skull och huruvida 

problematiskt eller inte det är med medborgardeltagande oavsett vilken nivå av makt och 

inflytande som ges. Det har inte varit möjligt att dra större slutsatser om den sociala 

hållbarheten ökat eller minskat av projektet Rosens röda matta. Däremot görs det tydligt av 

insamlat material att projektet varit en del av större förändringsarbeten i Rosengård som syftar 

till att förtäta och bygga om. En fråga kan vara om medborgardialoger hållits för att ge stort 

inflytande i mindre viktiga frågor och därmed hålla invånarna nöjda inför framtida större 

förändringar, där en av konsekvenserna kan vara gentrifiering av Rosengård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



Abstract 
 

Even though the living conditions are generally improving all over the world, the inequalities 

in Sweden are growing faster than in any other country of OECD. The world health 

organization writes, in the rapport Closing the gap in one generation, that its consequences 

especially is evident in the inequality of health. In regard to this, the sustainability aspects 

have since long included social, economic and ecological aspects, all three dependent on 

each other. WHO implies that a relevant way to measure social sustainability is to look at the 

inequalities in health. To reduce these, changes need to be made within all sectors of the 

society. 
 

Within urban planning one tool to increase social sustainability is by citizen participation. 

This is something that not least Malmö stad has been working on within the project Fokus 

Rosengård and in particular Rosens röda matta, which is a psychical area of activity in 

Rosengård. This area has been designed by thirteen girls in cooperation with the landscape 

architect of the municipality. The reason for involving girls solely is because the project 

leaders realized that the various sports fields in Sweden were to 80% dominated by boys. 

The citizen participation has included different degrees of participation and power with 

previous dialogues and workshops having more of a consulting purpose. When this area was 

designed, far higher levels of power could be identified among the girls since they had great 

influence on the physical design. 
 

From the interviews of the project leaders of Fokus Rosengård, a great satisfaction is clearly 

shown, since the aim to increase the attractivity evidently is reached, mainly due to the 

increased investments in the area. The greatest achievement that is raised above everything 

else in the interviews is the great commitment and dedication of the thirteen girls whose 

engagement has resulted in more advocacy lasting even after the end of the project. Very few 

of the respondents know in what way the area is used or if there even is any activity taking 

place there today. Nevertheless, the satisfaction with the project and the girl’s involvement is 

still great. 
 

From the reports and interviews it is evident that citizen participation has been an important 

aspect to the work for social sustainability, especially for how it has affected the involved 

girls. Therefore, it is discussed in the thesis if the dialogues have been held for the sake of 

it and if they can be identified as a potential problem with citizen participation, regardless 

of how much power and influence that is given. By solely studying a smaller area like 

Rosens röda matta, greater conclusions have not been able to be reached regarding if the 

social sustainability has increased or decreased. However, there are clear tendencies from 

the gathered data indicating that the project is part of greater management of change in 

Rosengård, that aims to rebuild and densify. One question that can be raised is if the 

dialogues have been held to give greater influence in less important areas and by doing that 

keeping the citizens satisfied before the greater future change, where one of the identified 

consequences may be a gentrification of Rosengård. 
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Inledning 
 

Samtidigt som levnadsförhållandena generellt sett blir allt bättre i världen, ökar ojämlikheten i  

Sverige snabbare än i något annat OECD land (OECD, 2019). Detta yttrar sig inte minst i 

ojämlikheten i hälsa, något som Världshälsoorganisationen WHO tar upp i sin rapport 

”Closing the gap in a generation” där forskningen visar att social rättvisa är en fråga om liv 

och död (WHO, 2008). Faktorer som ojämlik fördelning av makt, inkomst och service samt 

den varierade tillgängligheten till god sjukvård och skola påverkar människans välbefinnande 

och hälsa (ibid). Eftersom levnadsvillkoren påverkas av sociala, ekonomiska och politiska 

krafter menar WHO att det är faktorer som går att förändra för att åstadkomma ökad  
jämlikhet i hälsa. 
 

Som en av de första städerna i världen tog Malmö denna forskning vidare för att utveckla 

strategier som motverkar de växande skillnaderna (Malmö stad, 2019b). Forskargruppen som 

tillsattes fann, liksom WHO, att ojämlikhet i hälsa är ett lämpligt mått på social hållbarhet 

(ibid.). För att uppnå social hållbarhet måste därför mycket göras inom flera 

samhällssektioner. Inom stadsplanering beskrivs delaktighet och samverkan mellan olika 

aktörer som en förutsättning för att nå de sociala hållbarhetsmålen (ibid.). Detta är något som 

Malmö stad tagit fasta på genom olika dialogprojekt. Senaste satsningen som 

uppmärksammades i media var dialogprojektet ”Sluta skjut” som syftade till att genom samtal 

mellan polisen och kriminella minska dödskjutningarna i Malmö. 
 

Oavsett om dialogens mål har varit att minska dödskjutningarna eller involvera fler i stadens 

utveckling har dialogen blivit ett allt mer använt, hyllat men också ifrågasatt verktyg. Kan 

något tillsynes så enkelt som ett samtal mellan olika parter öka demokratin och 

medborgarinflytandet - och hur skulle formerna för ett sådant samtal då se ut? Habermas 

(1996 se Tahvilzadeh, 2015) beskriver att samtal mellan olika samhällsgrupper kan leda till 

en djupare förståelse för varandra och därmed leda till rationellt agerande för det 

”gemensamma bästa” (Tahvilzadeh, 2015). Detta kritiseras bland annat av Mouffe som 

hävdar att samförstånd är omöjligt att nå då det i slutändan alltid är den härskande klassens 

vilja som förvandlas till norm (ibid. s. 30). Diskussionerna kring medborgardeltagande 

grundar sig delvis i en oenighet kring vilken demokratimodell som är mest önskvärd (ibid. s. 

26). Ska medborgare genom direktdemokrati påverka staden eller räcker det med att rösta 

fram förtroendevalda som representerar medborgarnas önskan? Hur mycket medborgare ska 

säga till om, till vilken grad och om vad har alltid varit ämne för diskussion, särskilt när det 

kommer till stadsplanering då den byggda miljön väcker starka känslor och stort intresse. 
 

I Plan- och bygglagen finns det i dag krav på att samråd ska äga rum innan en detaljplan 

vinner laga kraft (PBL 5 kap, 11§). Vid samrådet ska berörda aktörer få insyn i planen och 

möjlighet att delge sina synpunkter (Boverket, 2015a). Syftet med samråd är att göra 

stadsplaneringen mer demokratisk genom att medborgarna ska få vara delaktiga i planarbetet 

som sker i deras närområde. Samråd har dock kritiserats för att inte vara tillräcklig för en 

demokratisk detaljplaneprocess. Kritiker menar att kommunen bjuder in till samråd vid en 

tidpunkt då det är för sent för att kunna ändra något i planen och att de som deltar i samråden 

oftast är en priviligierad och homogen samhällsgrupp som endast representerar sina egna 

intressen, vilket ökar skillnaderna i samhället (Lindholm, Costa & Wiberg, 2015, s. 11). 

Därför jobbar många kommuner ständigt med att försöka utveckla olika metoder för att öka 

medborgardeltagandet (Stockholms stad, 2018a). 
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Malmö stad är en av de mest framstående kommunerna inom detta. För sex år sedan inledde 

Malmö projektet Fokus Rosengård som bland annat syftade till att öka attraktiviteten och att 

med fysiska ingrepp i området skapa investeringsvilja i Rosengård. I detta ingick delprojektet 

Rosens röda matta, en aktivitetsyta som tidigare var en parkeringsplats i Rosengård.  

Ytan utformades i ett samarbete mellan 13 unga kvinnor och en landskapsarkitekt, eftersom 

tillgången till jämställda platser ansetts vara liten. I dag lyfts projektet upp som ett gott 

exempel på medborgardeltagande som resulterat i reellt inflytande (Malmö stad, 2019a; 

Persson, 2019). Därför är det intressant att undersöka vad en lyckad medborgardialog haft för 

förutsättningar att påverka den sociala hållbarheten i staden. Projektet Rosens röda matta har 

haft goda förutsättningar och medel att lyckas, frågan är vad de lyckats med. Målet var att 

unga kvinnor skulle utforma en plats för andra unga kvinnor, samtidigt som känslan av 

delaktighet skulle öka i hela området. Här undersöks med olika perspektiv hur makten som de 

unga kvinnorna fick kan definieras, analyseras och sättas i ett större perspektiv, och på vilket 

sätt känslan av delaktighet ökade i och med projektet. Kan fysiska ingrepp i staden öka 

jämlikheten genom att ge medborgare möjlighet att utforma specifika platser i stadsrummet? 
 

Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka maktrelationer i deltagandeprocesser inom stadsplanering 

med fokus på relationen mellan dialogprocessen och utfallet. Detta kommer göras genom 
att undersöka medborgardeltagandet i projektet Rosens röda matta. 
 

Frågeställningar  

• Hur anses resultatet av dialogprocessen leva upp till aktörernas förväntningar 

på dialogen och slutresultatet i form av den fysiska platsen?  
• Vilken nivå av makt kan identifieras inom medborgardialogen?  
• Hur kan dialogprojektet inom Rosens röda matta förstås utifrån optimistiska och 

pessimistiska perspektiv på medborgardeltagande? 
 

Definition 
 

Aktörerna i frågeställningarna avser de intervjuade personerna som i huvudsak har bestått 
i de olika projektledarna för Fokus Rosengård och Rosens röda matta. Endast en av de 13 

delaktiga unga kvinnorna har kunnat intervjuas via mejl och därför bortfaller ett viktigt 
perspektiv från uppsatsen. 
 

I projektens slutrapporter till Boverket och Tillväxtverket benämns de 13 delaktiga 

invånarna som tjejer. Detta anses vara ett problematiskt uttryck då det kan användas för att 

förminska kvinnor, medvetet eller omedvetet. I den här uppsatsen benämns därför de 

delaktiga invånarna som unga kvinnor. 
 

Uppsatsen inleder med en bakgrund om Malmö och Rosengård samt beskrivning av 

projektens styrdokument för att förstå i vilken kontext huvudprojektet för uppsatsen 

verkade. Därefter beskrivs teorierna som använts, följt av en presentation av projektet 

Rosens röda matta med fokus på deltagandeprocessen. Det insamlad materialet kommer 

analyseras med utgångspunkt i Arnsteins stege, optimistiska och pessimistiska perspektiv på 

medborgardeltagande samt Steven Lukes maktdimensioner. Detta för att besvara uppsatsens 

syfte att identifiera maktrelationer inom deltagandeprocessen. I slutet diskuteras om det med 

fysiska åtgärder går att åstadkomma social förändring på kort och lång sikt - något som varit 

ett av de uttalade målen med projektet Rosens röda matta. Diskussion kommer även föras 

kring medborgardeltagandets roll och verkan i projektet men också i allmänhet för 

stadsbyggnadsprojekt. 
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Bakgrund 
 

I följande kapitel kommer en allmän beskrivning ges av Rosengård och det studerade 

projektet för att förstå i vilken kontext det verkat. Malmös arbete för ökad social hållbarhet 

kommer beskrivas genom att kortfattat återge delar från översiktsplanen, 

Världshälsoorganisationen och Malmökommissionen. Detta eftersom samtliga anser att 

medborgardeltagande är ett av verktygen för att nå ökad social hållbarhet. 
 

Rosengård 
 

Rosengård är en stadsdel som ligger i Malmö, Sveriges snabbast växande stad med nästan 

340 000 invånare år 2018 (SCB, 2018) varav drygt 24 000 bor i Rosengård. Gruppen 0–4 år 
och gruppen 20 – 24 år är störst med över 2000 personer vardera (Malmö, 2018). Rosengård 

hör till stadens så kallade utvecklingsområden vilket innebär att stadsmiljön genomgår 

förändring i form av exempelvis förtätning med nya mötesplatser och ny bebyggelse (Malmö 
stad, 2019a). 
 

Social hållbarhet i Malmö stad  

Malmö stad arbetar med social hållbarhet med delmålet att minska skillnaderna i hälsa och 

öka arbetet med delaktighet - som anses vara ett medel för att uppnå detta 

(Malmö stad, 2019b). Malmökommissionen menar att jämlikhet i hälsa är ett 

”…mycket relevant mått på social hållbarhet” (ibid. s.20). För att förstå motiven bakom (och 

vikten av) Malmös arbete med social hållbarhet och delaktighet, beskrivs därför i kommande 

avsnitt den forskning som ligger bakom hållbarhetsmålen.  
Med utgångspunkt i WHO:s rapport som beskrivs i inledningen tillsatte Malmö stad, som en 

av de första städerna i världen, en kommission för att ”…ta fram strategier för att minska 

strukturella skillnader i hälsa i staden.” (Malmö, 2014, s. 9). Ett exempel på sambanden 

mellan social ojämlikhet och hälsa är att skillnaderna i medellivslängd ständigt ökar sedan 

tjugo år tillbaka trots att den genomsnittliga hälsan i Malmö har förbättrats (Malmö stad, 

2019b). Även tandhälsan hos sexåringar skiljer sig sex gånger så mycket beroende på om 

barnen växer upp i resursstarka eller resurssvaga områden (ibid). Malmökommissionens 

rapport konstaterar att det är de fysiska och sociala samhällsstrukturerna som i första hand 

orsakar dessa skillnader. Malmökommissionens slutrapport beskriver även hur social 

hållbarhet kan nås inom olika samhällsfunktioner. I kapitlet Boende och stadsplanering 

beskrivs att fysisk utformning kan ha positiv social effekt men att samverkan mellan flera 

olika nivåer och aktörer är en förutsättning (ibid.,  
s.50). Malmökommissionens rapport lyfter särskilt två rekommendationer för att 
minska ojämlikheter i hälsa i Malmö: 
 

1. Att etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i 

levnadsvillkor och  
2. göra samhällssystemen mer jämlika samt Förändra processerna genom att 

skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning. (Malmö stad, 2019b). 
 
 

Vad säger översiktsplanen? 
 
Översiktsplanen (hädanefter ÖP) visar på Malmö stads visioner och viljor. Nedan följer därför en 

presentation av den gällande ÖP vid projekttillfället. Detta är relevant då övriga styrdokument i 

stort utgår från ÖP. Enligt 3 kap. 2§ i Plan och bygglagen (PBL 2010:900) ska översiktsplanen 

ange inriktning för utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den ska även ge vägledning för 

hur den byggda miljön och mark- och vattenområden ska användas. 
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Malmö stads översiktsplan från år 2000 som gällde under projektet Fokus Rosengårds 

genomförandetid hade bland annat följande mål och riktlinjer: 
 
 

➢ MALMÖ SKALL VIDAREUTVECKLAS SOM ATTRAKTIV STAD ATT LEVA OCH VERKA I. EN 
GOD LEVNADSMILJÖ ÄR VIKTIG FÖR MALMÖBORNA OCH INDIREKT OCKSÅ ALLT

  

MER BETYDELSEFULL SOM LOKALISERINGSFAKTOR FÖR FÖRETAG.  

➢ DET SOCIALA LIVET I MALMÖ SKALL STÄRKAS MED ETT ATTRAKTIVT OCH VITALT 
CENTRUM, TRIVSAMMA OFFENTLIGA MILJÖER OCH ALLSIDIGT SAMMANSATTA 

STADSDELAR SOM FRÄMJAR INTEGRATION. (Malmö stad, 2000, S.19)
 

 

I översiktsplanen för Malmö stad beskrivs hur bland annat miljonprogrammets 

storskaliga bebyggelse och de ständigt växande inkomstklyftorna har skapat en social 

och etnisk segregation i staden, något som blivit till en ödesfråga för Malmö (Malmö 

stad, 2000, s.18). Trots denna bild av problemets orsaker som uttrycks i 

översiktsplanen beskrivs samtidigt att: 
 

”Det är inte den fysiska miljön eller befolkningsstrukturen i sig som orsakar 

att människorna är resurssvaga. De primära orsakerna är andra, såsom 

svag arbetsmarknad och bristande flexibilitet i systemen, och här finns inslag 

av mekanismer som reellt är diskriminerande…” (ibid., s.20). 
 

Den bostadssegregation som präglar Malmö beskrivs i översiktsplanen som påtvingad då 

resurssvaga hushåll tvingas söka sig till områden med låg socioekonomisk status, vilket visar 

på en medvetenhet hos kommunen om de strukturella orsakerna till segregationen. Vidare 

står det att:  
”De allvarligaste effekterna uppstår för nästa generation som hänvisas till 

förskolor och skolor som i praktiken inte har möjlighet att ge barnen dem 

förutsättningar för lärande och utveckling de har rätt till.” (ibid., s.21). 
 

Detta kan i sin tur leda till ökade sociala spänningar med våld och kriminalitet som resultat 

(ibid., s.20). De främsta lösningarna som framhålls för att minska segregationen och öka 

jämlikheten är satsningar inom vuxenutbildningar och en arbetsmarknadspolitik som åtgärdar 

den låga andelen förvärvsarbetande. Detta kräver även attitydförändringar hos arbetsgivare 

och att ”Alla former av diskriminering till följd av etniskt ursprung måste upphöra.” (ibid., 

s. 21). 
 

De mest resurssvaga områdena skall enligt översiktsplanen betraktas som 

utvecklingsområden. Rosengård som är ett av dessa utvecklingsområden ligger i centrala 

Malmö och anses därför ha mycket goda förutsättningar för att öka sin attraktivitet 

genom mötesplatser och småskaliga centrum (ibid., s. 22). 
 

Fokus Rosengård 
 

Projektet Hållbar stadsomvandling Malmö – Fokus Rosengård (hädanefter Fokus 

Rosengård) var ett större investeringsprogram som avsåg att sätta igång arbetet mot hållbara 
stadsdelar utan funktionsseparering (Boverket, 2015). Åtgärderna syftade i huvudsak att 

förbättra klimatet med fysiska investeringar men detta förenades även med sociala och 
ekonomiska hållbarhetsåtgärder. Fokus Rosengård skulle bidra till översiktsplanens mål 

genom att stärka det sociala livet genom attraktiva och trivsamma offentliga miljöer med 
sammansatta stadsdelar som främjar integration. Projektmålen stämmer även med 

översiktsplanens mål om att Malmö ska ha god levnadsmiljö för malmöborna men också för 

att det indirekt är betydelsefullt för företagens val av lokalisering (Malmö stad, 2000, s.16). 
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Fokus Rosengård löpte mellan april 2010 till september 2013 (Tillväxtverket, 2013).  

Projektet syftade till att höja områdets attraktivitet genom: 
 

”… strategiska fysiska förbättringar som skapar nya sociala ytor, 

verksamhetslokaler, arbetsplatser, sysselsättningsmöjligheter, och ett förstärkt 

offentligt rum med bra kopplingar via kollektivtrafik och cykelinfrastruktur till 

resten av Malmö.” (ibid., s.3). 

  
Processen med Fokus Rosengård började med en ansökan om bidrag från EU och Delegationen 

för hållbara städer som arbetar för hållbar stadsomvandling av miljonprogramsområden. Ansökan 

gjordes av Miljöförvaltningen men tätt samarbete fanns även med andra förvaltningar i staden. 

Ett av de uttalade målen var även att skapa ett samarbete mellan och inom kommunens 

förvaltningar, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och boende i området. I Fokus Rosengård 

ingick delprojektet Rosengårdsstråket, ett gång-och cykelstråk mellan Rosengård och centrala 

Malmö, som bland annat syftade till att öka tillgängligheten inom och till Rosengård. Målen för 

detta projekt var även att höja attraktiviteten och tryggheten i Rosengårdsstråket, bland annat 

genom att skapa mötesplatser och en aktivitetsyta för unga längs stråket. Efter en namntävling 

med bidrag från invånarna i staden fick aktivitetsytan namnet Rosens röda matta (hädanefter 

RRM) (ibid).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Malmö stad. Den rosa linjen illustrerar Rosengårdsstråket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2: Malmö stad. Rosens röda matta markeras av en transparent rosa kvadrat på kartans högra sida. 
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Rosens röda matta 
 

Rosens röda matta var en parkeringsplats som skulle komma att bli Malmös nya 
aktivitetsyta. Den skulle bidra till att höja attraktiviteten och tryggheten samt öka den sociala 
interaktionen mellan Rosengårdsborna och dem boende i resterande Malmö. 
 

Planeringen av RRM startade genom omfattande dialoger kring vad de boende i området 

önskade och behövde. Delaktigheten i processen utgjordes framför allt av ett samarbete med 

13 unga kvinnor i Rosengård som genom ett sommarprojekt - Ung i Malmö- fick jobba med 

landskapsarkitekter och andra tjänstemän på kommunen för att utforma platsen. Resultatet av 

samarbetet baserades därför på den här gruppens önskemål och tankar kring vad en 

aktivitetsyta som attraherar unga kvinnor bör innehålla. Anledningen till att fokus låg på 

unga kvinnor var för att alla andra aktivitetsytor i Sverige främst dominerats av killar 

(Blomdahl 2012; Eriksson 2019; Persson 2019; Björnson 2019; Inci 2019). Avsaknaden av 

jämställda offentliga platser gav därför projektledaren Lena Eriksson och processledaren 

Moa Björnson idén att skapa en aktivitetsyta för unga kvinnor, utformad av unga kvinnor 

(Eriksson 2019). Förhoppningen var att unga kvinnorna skulle tänkas känna större 

ägandeskap till platsen om de skulle få vara med och utforma den (Boverket 2015b, s.56). 

Tidigare dialoger och undersökningar visade nämligen att unga kvinnor i Rosengård önskade 

bättre kommunikationer från och till området eftersom deras fritid och umgänge låg utanför 

Rosengård, och för att fler unga kvinnor skulle vilja vistas i Rosengård involverades denna 

grupp som mest i projektet (ibid.) 
 

Resultatet av RRM i form av den fysiska platsen kom bland annat att innehålla en upphöjd 

scen i ytans centrum med ljus och ljudanläggning där vem som helst kan koppla upp sin 

musikspelare via Bluetooth, solstolar, anslagstavlor, vridbara bänkar, ett minimalistiskt 

vindkraftverk, utomhusgym, klättervägg, sittrappa, sitt/hängyta av gummiasfalt och en 

äventyrscykelstig. I en slutrapport för hela Fokus Rosengård beskrivs under resultat att 

projektet RRM ”… har blivit ett nationellt exempel på hur jämställdhet och delaktighet 

kan inkluderas i stadsplanering.” (Boverket 2015b, s. 52).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3: Rosens röda matta. 
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Figur: 4. Detaljplanens illustration. 
 

 

Metod 
 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har kvalitativ forskningsmetod tillämpats. 

Denna metod har bedömts vara mest lämpad för att besvara forskningsfrågorna som till 
stor del handlar om intervjupersonernas upplevelse och tolkning av det studerade projektet 

(Bryman 2008, s.41). Det inhämtade materialet har utgjorts av teorier kring makt och 
medborgardeltagande, slutrapporter om projektet samt intervjuer av projektledare och 

delprojektledare för Fokus Rosengård och Rosens röda matta. 
 

Målstyrt urval av intervjupersoner har gjorts och baserats på hur mycket kunskap de har om 

projektet (ibid., s.350). Projektledaren för hela Fokus Rosengård Lena Eriksson 

(Miljöförvaltningen) har intervjuats för att få större förståelse för hur hon ser tillbaka på 

projektet. Processledaren Moa Björnson (Miljöförvaltningen) för dialogerna har också 

intervjuats eftersom hon är en förstahandskälla till hur projektet genomfördes och varför. 

På grund av det geografiska avståndet har intervjuerna gjorts via telefon. Fler som 

intervjuades var Angélica Persson som var projektledare för invigningen av RRM samt Inci 

Gicvan som deltog i några dialoger och som även idag arbetar på fritidsgården Tegelhuset 

Bricks samt bor i Rosengård. Mirlinda Abazaj som var en av de 13 unga kvinnorna som 

arbetade med utformningen har intervjuats via mejl på egen önskan. I materialet ingår även 

videopresentationer av projektet av Anders Dahlbäck som arbetade på Gatukontoret under 

projektets gång. 
 

Intervjupersonerna har informerats om att det är frivilligt att delta, att de kan anonymiseras 

om så önskas och att de inspelade intervjuerna endast kommer användas till uppsatsen och 

inte till något annat. Detta för att uppfylla informationskravet och säkerhetsställa att 

uppgifterna behandlas konfidentiellt och för att öka trovärdigheten i uppsatsen (ibid., s.131). 

Efter varje avslutad intervju transkriberades och analyserades den för att öka kvaliteten 

inför nästkommande intervju. När allt intervjumaterial var samlat kodades det och delades 

in i teman för att hitta likheter och skillnader i svaren. 
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Materialet för uppsatsen innefattar rapporter som utvärderar resultatet av projektet samt 

delrapporter som beskriver hur olika moment i projektet genomförts. I detta ingick även 

bilagor från workshops och andra medborgardialoger som bedrivits inom ramen för projektet. 

Författaren av dessa är dock huvudansvarig för dialogerna varför deras perspektiv kan antas 

vara begränsade. Det insamlade materialet har bestått av dokument från Malmö stads 

anställda, varför de kan anses vara säker källa. Däremot är det även Malmö stad som skapat 

materialet vilket gör att författarna kunnat beskriva projekt till sin egen fördel (Tahvilzadeh 

2015, s.38). 
 

Nedan följer en beskrivning av huvudmaterialet i form av slutrapporterna från Malmö stad: 

 

• Slutrapport till Tillväxtverket. Här beskrivs projektet Fokus Rosengårds syfte samt 

vilka mål som uppfyllts och viktiga lärdomar som dragits. Varje åtgärd och delprojekt 

utvärderas och tillgänglig statistik redovisas. Rapporten beskriver även projektens 

eventuella långsiktiga effekter och måluppfyllnad. Även sökt belopp för utbetalning 

redovisas: 7 191 666 SEK.  
• Slutrapporten till Boverket. Lik den ovanbeskrivna rapporten men mer omfattande 

och detaljerad. 
 

Det studerade projektet i uppsatsen slutfördes för mer än sex år och därför täcker de 

ovannämnda rapporterna en hel del. För att få en djupare förståelse och inblick i hur 

projektet upplevdes i efterhand har liksom ovannämnt insamlat material kompletterats 

med intervjuer av de huvudansvariga projektledarna. 
 

Intervjuerna som hållits har varit semistrukturerade vilket innebär en flexibel intervjuprocess 

med relativt specifikt ämne och intervjuguide (Bryman 2008). Vidare betyder denna 

intervjumetod att en intervjuguide formas utifrån teman som består av specifika frågor, men 

där det finns rum för att ställa eventuella följdfrågor (Bryman 2008, s.415). Denna 

intervjumetod valdes eftersom syftet med intervjun var att få fram intervjupersonens egna 

reflektioner kring erfarenheten av, och perspektivet på, projektet. Eftersom intervjuerna 

skulle ha en kompletterande funktion i studien av projektet bedömdes detta vara den mest 

lämpade metoden då intervjupersonen får större frihet att utforma sitt svar och därmed större 

chans att nya intressanta perspektiv uppkommer (ibid.). 
 

Intervjupersonerna i uppsatsen har bestått av de huvudansvariga för projektet som delgivit 

sina synpunkter och erfarenheter. Dessa kan dock inte anses ge en fullständig bild eftersom 

endast en mejl-intervju gjorts med en av de unga kvinnorna som medverkat i dialogen, 

därmed bortfaller ett mycket viktigt perspektiv som skulle möjliggöra djupare analys av hur 

samtliga aktörer upplevde processen, både projektledare och de delaktiga. Trots att 

gatukontoret var genomförare av Rosens röda matta har inte heller någon representant 

därifrån intervjuats eftersom ingen av huvudpersonerna jobbar kvar där. En videoinspelning 

har använts där Anders Dahlbäck från gatukontoret beskriver projektet men eftersom denna 

spelades in 2014 finns brister i den inhämtade informationen därifrån då den inte speglar 

hans reflektioner efter lika lång tidsperiod som övriga respondenters. 
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Litteraturgenomgång 
 

Litteraturen som är vald är dels tidigare studier som specifikt berör Rosens röda matta, 

men även Fainsteins, Arnsteins och Lukes analyser av makt och dess olika dimensioner, 

både generellt och kopplat stadsbyggnadsprocessen. Detta för att kunna göra en analys av 
hur RRM eventuellt påverkat maktrelationer och i slutänden – om det lett till en utjämning 

och demokratisering av den makten. 
 

Tidigare studier 
 

Projektet Rosens röda matta har lyfts och marknadsförts som en mycket lyckad och 

eftersträvansvärd dialog (Boverket, 2018). Därför har den även varit föremål för ett antal 

forskningspublikationer och studentuppsatser (Chambaudy, C. & Jing, Y. 2014; Lööv, J. 

2015; Listerborn, C., Grundström, K., Claesson, R., Delshammar, T., Johansson, M. & 

Parker, P (red.) 2014). Kandidatuppsatsen av Lööv (2015) beskriver dialogens framgång 

med mycket litet kritik. Kandidatuppsatsen har även observerat aktivitetsytan och 

presenterat statistik på hur många som nyttjat ytan samt hur länge de har stannat. Denna data 

har sedan delats upp för att visa hur stor andel av brukarna som varit kvinnor och män och 

därefter jämfört med könsfördelningen av andra aktivitetsytor. Slutsatsen som författare drog 

var att fler kvinnor än män brukade aktivitetsytan jämfört med övriga ytor. Masteruppsatsen 

av Chambaudy, C. & Jing, Y. (2014) som skrivit om Rosens röda matta visar annan statistik 

på deras utförda observationer. Dessa har visat att människor tenderar stanna kvar mellan en 

till femton minuter. 
 

Den här uppsatsen skiljer sig från de två ovannämnda genom att fokusera på maktrelationerna 

inom dialogprojektet och inte lika mycket på hur platsen används idag. Ett försök till att på 

ett övergripande plan ge läsaren flera olika perspektiv på medborgardeltagande och 

stadsplaneringens roll i samhällsutvecklingen kommer istället ges i den här uppsatsen. 
 

Susan Fainstein – en bakgrund till stadsplanering 
 

Under 60- och 70-talet väcktes stark kritik mot staters omfattande stadsbyggnadsprojekt runt 

om i västvärlden. Projekten, som syftade till att sanera kvarter och bygga ut motorvägar, 

kritiserades i England och USA främst för att förstöra bostadsområden för låginkomsttagare 

(Fainstein, 2014, s.4). Saneringarna och ombyggnads-/tillbyggnadsprojekten identifierades 

så småningom som ett resultat av den ekonomiska utvecklingen där fastighetsägare blev 

subventionerade för att förvandla områden till rika bostadskvarter genom gentrifiering (ibid., 

s. 4). I samband med denna stadsomvandling omdefinierades stad och rum av teoretiker och 

forskare inom olika fält. Henri Lefebvre definierade rummet som en social konstruktion, 

tillskillnad från tidigare definitioner som menade att rummet bestod av dess fysiska 

bebyggelse och dess demografiska karaktär (ibid). Med den nya definitionen kunde staden 

istället förstås som en del av förhållandet mellan produktion och reproduktion och därmed 

även som en bidragande faktor till ojämlikhet och orättvisa (ibid., s.2).  
En ny syn på staden och hur ojämlikhet reproduceras väckte även nya tankar kring hur 

orättvisor på bästa sätt bör bekämpas. En del framhöll sociala rörelser (gräsrotsrörelser) som 
främsta medel för förändring medan andra hävdade att planerare anställda av staden borde 

representera de resurssvagare grupperna i samhället exempelvis genom att i staden arbeta 

med jämlik planering för just dessa grupper (ibid). 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 



Arnsteins stege 
 

Sherry Arnstein definierade medborgardeltagande som en slags medborgarmakt. Genom 

omfördelning av makt skulle det bli möjligt för invånarna att inkluderas i politiska och 

ekonomiska processer. Deltagande utan denna omfördelning av makt skulle vara meningslös 

och frustrerande för de maktlösa invånarna. Dessa processer skulle då kunna tänkas ge 

makthavare argument för att båda sidor fått yttra sig, och kan därmed behålla ”status quo” 

(Arnstein, 1969). Hon ville med sin stege ”Arnsteins ladder of citizen participation” nyansera 

och problematisera synen på medborgardeltagande samt analysera begreppet. Hon ställde sig 

frågan hur mycket medborgare skulle få säga till om och även hur mycket makt deras  
synpunkter skulle tilldelas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladder of citizen participation.  
Källa: Taylor (2008). 

 

Arnsteins delaktighetstrappa visar de olika nivåerna av 

medborgardeltagande där de odemokratiska stegen 

”Manipulation”, som står längst ner under ”Terapi”, båda innebär 

att medborgarna inte har någon som helst talan eller makt. Nedifrån 

följs dessa av ”Information”, ”Konsultation” och ”Blidkande” vilka 

faller under symbolhandlingar. Under dessa steg blir medborgarna 

informerade om vilka beslut som kommer fattas och får även verka 

konsulterande. I slutändan ligger dock makten hos beslutsfattarna. 

De tre sista stegen innebär olika grader av medborgarmakt och är 

nedifrån och upp: ”Partnerskap”, ”Delegerad makt” och 

”Medborgarmakt”. Dessa steg representerar nästan direktdemokrati 

eftersom makten är förflyttad till medborgarna som blir nya 

beslutsfattare. Arnstein (1969) menade att det fanns avgörande 

skillnader mellan att delta i en process och att ha den nödvändiga 

makten för att påverka utfallet av olika processer. 

 

 

Optimistiskt och pessimistiskt perspektiv 
 

För att förstå medborgardeltagandets olika aspekter följer nedan en beskrivning av två 
olika perspektiv på medborgardeltagande. Indelningen i ett optimistiskt och pessimistiskt 

perspektiv har kritiserats för att vara onyanserad (Tahvilzadeh 2015) men kommer ändå 
användas i uppsatsen då det ger en övergripande bild av medborgardeltagandets 

eventuella styrkor och brister. 
 

Det optimistiska perspektivet på medborgardeltagande ser dialoger: 

 

”…som ett potentiellt fruktbart sätt att förnya demokratiskt 

beslutsfattande och fokuserar på hur detta i så fall skulle kunna 

genomföras i praktiken.” (ibid., s.26). 
 

Delaktighetsprocesser kan även vara ett sätt att effektivisera planprocessen då det minskar risken 

för överklaganden som beror på missförstånd eller på känslan av maktlöshet (Berglund, 2015). 

Andra fördelar med medborgardeltagande är att det kan tänkas öka förtroendet för politiken och 

därmed förstärka den deliberativa demokratin. Genom att fler perspektiv tas in i beaktning ökar 

förståelsen och kunskapen hos deltagarna vilket leder till ökad kvalitet på slutprodukten (ibid). 

Det optimistiska perspektivet menar att lyckade medborgardialoger har ett tydligt uttalat syfte 

och präglas av transparens (Tahvilzadeh 2015). 
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För att invånarna sedan ska veta vad deras synpunkter har använts till betonas även vikten 

av återkoppling. Optimisterna presenterar framförallt teorier kring hur deltagande kan 

gynna resurssvaga grupper på ett sätt som inte kan göras inom ramen för representativ 

demokrati (ibid). 
 

Det pessimistiska perspektivet beskrivs av Tahvilzadeh (2015) genom Purcell som ett steg i 

ledet mot en nyliberal ordning där staten avsäger sig sin roll som resursfördelare och ger 

marknaden större utrymme att styra – allt enligt marknadslogiken (Purcell 2009; Tahvilzadeh 

2015). Detta samtidigt som större ansvar läggs på civilsamhället där det är upp till individen 

att hävda sin rätt och skapa sina egna förutsättningar. Pessimistiska röster om 

medborgardialoger menar även att det är en skendemokratisk process som gynnar 

kommunernas varumärke men inte resulterar i reellt inflytande och som dessutom riskerar att 

istället stärka makten hos eliten (ibid., s.26). Om återkoppling inte sker till medverkande 

aktörer efter insamlandet av synpunkter riskerar dialoger även att få motsatt effekt än den 

önskade, förtroendet för staten minskar. Medborgardialoger kan även ses som ett sätt att tysta 

reella politiska konflikter så att eliten ska kunna hålla dessa borta från politik (Mouffe 2009; 

Tahvilzadeh 2015). 
 

 

Lukes maktdimensioner 
 

I följande avsnitt beskrivs Steven Lukes tre dimensioner av makt. Den första dimensionen 

kan sammanfattas av Webers definition om att makt är kapaciteten att handla i sin egen vilja 
trots att det finns viljor som vill det motsatta. Den andra dimensionen handlar om makten att 

kontrollera vilka beslut som kommer upp på agendan. Den sista dimensionen handlar om 

makten över att forma vad som anses bra/dåligt, värderingar och önskningar. 
 

Den första dimensionen av makt kallar Lukes för pluralisternas synsätt. Den fokuserar på en 

persons handlande och menar att makt innebär att person A har makt över person B till den 

grad att A får B att göra något som B annars inte hade gjort (Lukes 2005, s.16). Makten är 

med den definitionen både att ha potential att få någon att göra det den inte annars hade gjort 

och den faktiska makten där A framgångsrikt får B att göra något som denne inte annars hade 

gjort (ibid. s.17). Detta kan även beskrivas med att den person som lyckas få flest av sina 

förslag igenom är personen med mest makt. För att pluralister ska kunna identifiera makt 

studerar de det faktiska utfallet av beslutsfattandet inom en grupp antingen genom att studera 

det i nutid eller rekonstruera det med hjälp av dokument och dylikt. Lukes citerar i sin bok 

Polsby som hävdar att det bästa sättet att identifiera maktförhållanden bland individer och 

samhällsgrupper är genom att studera beslutsfattande processer eftersom de synliggör direkta 

konflikter mellan olika aktörer och visar på deras kapacitet/möjlighet att få sina viljor igenom 

(ibid., s.18). Därmed anses konflikter vara väsentliga för att identifiera maktutövning (ibid., 

s.19). 
 

Den andra dimensionen av makt kritiserar och kompletterar den första och menar att makt 

delvis kan reflekteras i konkret beslutsfattande som påverkar andra människor (ibid., s.20). 

Den andra dimensionen tillägger även kontroll över den politiska agendan vilket inte 

behöver resultera i aktivt beslutsfattande (ibid., s.22). Lukes refererar till Bachrach och 

Baratz (1970) när han beskriver hur ”icke-beslutsfattande” (fri översättning av mig) är ett 

medel för att kväva krav på förändring av befintliga strukturer innan de uppstår. Gemensamt 

med första dimensionen är kraven på att en konflikt (öppen eller dold) måste existera mellan 

beslutsfattarna och de som är exkluderade från beslutsfattarprocessen. 
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Om så inte är fallet måste konsensus antas finnas om att behålla befintlig fördelning 

av privilegier och värderingar (ibid., s.23). 
 

Den tredje dimensionen av makt är enligt Lukes den bästa för att studera maktrelationer. 

Han kritiserar de två andra dimensionerna för sitt snäva individualistiska fokus på 

agerande och konkret beslutsfattande. Lukes menar vidare att: 
 

”A may exercise power over B by getting him to do what he does not want to do, but he also 

exercises power over him by influencing, shaping or determining his very wants.” (ibid., s. 

27). 
 

Kritik riktas även mot de två andra dimensionerna för deras tro om att konflikt är nödvändig 

för makt. Det mest effektiva användandet av makt är enligt Lukes nämligen makten att 

förhindra konflikter från att uppstå. Genom institutioner, individers beslutsfattande och 

sociala krafter kan potentiella problem hållas utanför politiken. Potentiella konflikter som 

aldrig uppstår kan ses som ”latenta konflikter” mellan maktutövarnas intressen och de 

”riktiga” intressena hos de som exkluderas från makten (ibid., s.28). Detta behöver inte 

innebära att de som exkluderas från makten uttrycker sina intressen eller ens är medvetna 

om de. Den tredje dimensionen av makt kan därför ses som den ideologiska makten. Denna 

kan liknas vid hegemoni, dvs den härskande samhällsklassens dominans genom att göra den 

rådande samhällsordningen till norm. 
 

 

Empiri 
 

I följande kapitel kommer projektet Rosens röda matta beskrivas mer grundligt. Även 
samtida projekt i staden kommer beskrivas eftersom de är en del av dialogprocessen 
och utgör underlag för vidare diskussion och analys. Efter beskrivning av projektet 
kommer huvudresultatet i form av intervjuerna presenteras genom olika teman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samtida projekt i staden 
 

Rosens röda matta är namnet som efter en namntävling kom att döpa Rosengårds nya 
aktivitetsyta. Syftet var att höja Rosengårdsstråkets attraktivitet genom nya mötesplatser 

och på så sätt motivera övriga Malmöbor att besöka området. 
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Arbetet började med att nyttja redan befintliga och samtida dialogprojekt i staden. Stadens 

ljus var ett dialogprojekt som Malmö stad använde sig av för att få Malmöbornas synpunkter 

på och önskemål om sitt närområde. År 2010 ägde denna dialog rum i Rosengård. Den andra 

dialogen som bidrog till nyttiga synpunkter för Rosens röda matta var ”Hej Rosengård”. 

Detta projekt hade en budget knuten till dialogen för att åtgärda de problem som invånarna 

tog upp vilket innebar att önskemål om att ordna bättre belysning i tunnlar direkt kunde 

åtgärdas med dialogprojektets budget. Enligt en av projektledarna på gatukontoret var det 

”lyckosamt” för Fokus Rosengård att kunna delta i de här dialogerna (Dahlbäck, 2014). Han 

beskrev i sin videopresentation av projektet att kommunen ofta stöter på trötta medborgare 

som upplever att de bidragit med sina synpunkter i flera år utan att det genererat resultat 

eller lösningar. Genom att delta i de här dialogprojekten kunde kommunen därför på ett 

direkt sätt visa invånarna i Rosengård att konkreta åtgärder vidtogs omgående (ibid). 
 

Efter genomgången av de 1500 synpunkter som inkom av dialogerna identifierades att 

majoriteten unga killar önskade fotbollsplan och liknande. Dahlbäck (2014) beskrev hur 

städer är ”…extremt bra på att tillfredsställa denna grupp” vilket delvis beror på att det är 

lättare att bygga fotbollsplaner eftersom det är ett konkret önskemål med förutsägbart 

resultat. Unga kvinnornas synpunkter handlade mestadels om att förbättra kollektivtrafiken 

från Rosengård in till stan eftersom de oftast lämnar Rosengård på sin fritid för att hitta på 

aktiviteter. Därför bestämde sig investeringsprojektets projektledare Lena Eriksson och 

processledaren Moa Björnson från Miljöförvaltningen för att i det här projektet skapa en 

aktivitetsyta för att tillgodose unga kvinnornas behov och önskemål i första hand 

(Eriksson, 2019). 
 

Ett annat redan befintligt projekt som underlättade medborgardeltagandet i planeringen av 

aktivitetsytan var Ung i sommar. Detta var stadsdelsförvaltningen i Rosengårds satsning 

att anställa ungdomar över sommaren där de fick bedriva olika projekt. 13 av de sökande 

unga kvinnorna fick genom sommarjobbet under en månads tid uppdraget att i samarbete 

med Gatukontoret och landskapsarkitekterna utforma Rosens röda matta. Innan dess 

anordnades dock ett antal workshops för unga kvinnor mellan 16 – 25 år. Nedan beskrivs 

kortfattat två av dem. 
 

Workshop 1: Designworkshop Rosengårdsstråket 
 

Våren 2011 påbörjades dialoger med unga unga kvinnor i Malmö. Första dialogen ägde rum 
på fritidsgården Tegelhuset Bricks i Rosengård. De 16 deltagarna var unga kvinnor mellan 16  
– 25 år. Syftet med workshopen var att undersöka hur den nya aktivitetsytan kunde möta unga 

kvinnors behov samt att samla idéer på hur platsen kunde utformas och eventuellt 

upprätthålla kontakt för vidare samarbete. Deltagarna samlades i två grupper där de fick 

designa platsen med hjälp av foton, kartor, inspirationsbilder och annat material (ibid). 

Önskemål som kom upp var klättervägg, högtalare där man kan spela musik genom att koppla 

in sin egen musikspelare, scen, buskar som kan avskärma platsen och skydda den mot 

omgivande trafik samt att platsen skall vara multifunktionell och även kunna användas på 

vintern med exempelvis skridskobana. 
 

Workshop 2: Designworkshop Mötesplatser.  

Den andra designworkshopen ägde rum på Malmö Högskola och marknadsfördes med att 
deltagarna skulle få testa olika designtekniker, använda ”roliga material” samt jobba med 

professionella designers från MEDEA. MEDEA är tvärdisciplinärt forskningslabb med fokus 
på media, design och offentligt engagemang. Forskarna där adresserar samhällsutmaningar 

genom experiment och interventionsforskning (MEDEA, 2019). 
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I denna workshop var det 12 unga kvinnor som medverkade och fick i uppdrag att diskutera 

och designa en plats som är ”spännande, trygg och attraktiv för unga kvinnor i Malmö”. 
 

Liksom den första workshopen var agendan tydlig och förbestämd med uttalat syfte och 

beskrivning av hur de inkomna idéerna och synpunkterna skulle föras vidare. Huvuddragen i 

de olika gruppernas resonemang handlade om att göra en flexibel plats som kan fungera för 

flera olika ändamål. De önskade även att platsen skulle möjliggöra aktivitet på vintern 

genom värmeslingor eller liknande. 
 

Samarbete med EIM 
 

Efter dessa workshops fördjupades samarbetet med ett par av de medverkande som ville 

engagera sig mer och totalt 13 unga kvinnor som sökt sommarjobb via Ung i Sommar började 

2011 arbeta med Rosens röda matta i samarbete med kommunen och landskapsarkitekten. 

Under den perioden fick de flera olika uppdrag. Ett av dessa var att bedriva mindre 

dialogprojekt på aktivitetsytan för att samla in fler synpunkter, något som gjordes på deras 

initiativ då de önskade utforma en plats för alla och inte bara unga kvinnor (Björnson, 2019). 

Utöver detta fick de i uppdrag att arrangera olika testevenemang på platsen för att testa dess 

funktion. 
 

Projektet intresserade de unga kvinnorna för stadsplanering och påverkansarbete och efter 

avslutad praktik tog åtta av de unga kvinnorna initiativ till att starta ett eget nätverk 

Engagerad i Malmö (hädanefter EIM) (Björnson, 2014) . All vidare planering skedde i 

samarbete med detta nätverk och när Rosens röda matta invigdes i slutet av september 2013 

var EIM med och planerade arrangemanget (Persson, 2013). Grundarna av detta nätverks 

lyfts i slutrapporten till Tillväxtverket för att ha skrivit en prisbelönad bok och för sitt 

vidare engagemang i Malmö (Tillväxtverket 2013). I skrivande stund har EIM lösts upp och 

finns inte längre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: 5. Dansa Pausa. 
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Intervjuer 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de olika intervjuerna som gjorts i olika teman. Det 

första temat handlar om fokus på jämställdhet och hur intervjupersonerna reflekterat kring att 

låta unga kvinnor utforma aktivitetsytan. Det andra temat handlar om intervjupersonernas 

tolkning och upplevelse av maktnivåerna i medborgardeltagandet samt eventuella likheter och 

skillnader mellan deras uppfattningar. Efter det följer intervjupersonernas allmänna syn på 

medborgardialoger samt huruvida projektet uppnått dess uppsatta mål. Det fjärde temat 

redogör för intervjupersonernas tankar kring individernas roll i projekt samt reflektioner kring 

vad som kan göras åt sårbarheten i att ha individberoende projekt. Därefter presenteras vad 

samtliga ansett vara den största framgångsfaktorn i projektet. Avslutningsvis presenteras 

intervjupersonernas reflektioner kring resultatet, processen och effekten av projektet Rosens 

röda matta men även det övergripande Fokus Rosengård. 
 

 

Motivering av dialogens målgrupp 
 

Även om fokus skulle ligga på unga kvinnor hade de 13 unga kvinnorna, som senare kom 

att bli representanter för unga kvinnors önskemål för området, en tydlig vilja att skapa en 

plats för alla (Björnson 2019). Detta visade sig inte minst under invigningen av rosens röda 

matta där en mindre orkester spelade klassisk musik för äldre och småbarnsfamiljer 

samtidigt som det förekom ansiktsmålning och elddanser på scenen. Eriksson beskrev 

resonemanget bakom att endast engagera unga kvinnor. Hon menade att 

spontanidrottsplatserna omedvetet uteslutit många, och att det därför inte gjorde så mycket 

att enbart involvera unga kvinnor (Eriksson 2019). Även Björnson beskrev valet av att 

fokusera på unga kvinnor som välmotiverat. Hon menade att fokus lätt hamnar på ”de 

bråkigaste killarna” eftersom det är vad media skriver mest om. Därför är även insatser 

oftare riktade mot killar och det är lätt att fokus alltid hamnar på samma sak. Björnson ville 

komma ifrån det perspektivet och lyfta ett annat. 
 

”Det verkliga problemet som betyder att kvinnor och män inte har 

samma tillgång till sina offentliga områden…” (Björnson 2019) 

 

Vidare menade Björnson att de borde utnyttja sina resurser som de fått genom ansökan till 

att satsa på en grupp som tar mindre plats och som inte syns lika mycket som killar. Hon sa 

också att fokus borde ligga på unga kvinnor eftersom det är en grupp de faktiskt har 

kompetens att hantera. 
 

”Det är andra kompetensområden i kommunen som hellre ska ta sig an de 

bråkigaste killarna, det ligger inte riktigt i vårt mandat. […] inte tro att vi 

kan komma in och lösa andra problem som finns på en helt annan nivå i de 

här individernas liv. Det handlar om att hitta de infallsområdena där man 

faktiskt kan göra någon skillnad.” (Björnson 2019). 
 
 

Makt i medborgdeltagande 
 

Genom intervjuerna framgick att samtliga intervjupersoner hade positiva erfarenheter från 
projektet. De förväntningar som framförallt införlivades var de unga kvinnornas delaktighet 

och resultatet av deltagandet i form av unga kvinnornas vidare engagemang efter projektets 

slut. Angelica Persson var projektledare för Tjejer i förening (TiF, den organisation som hade 
hand om de unga kvinnornas anställning). 
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Hon uttryckte det som att: 

 

”…det var en häftig känsla att tjejerna fick delta på riktigt. Många gånger 

kanske man blir inblandad i olika förstadier […] vill ha medborgardialoger och 

så lyssnar man av men sen är det någon annan som driver vidare processen men 

här var det annorlunda […] man är delaktig på riktigt och i hela processen och 

det var vi tydliga med, att vi ville ha det på det sättet och det var också det som 

kommunen sa var tanken.” (Persson 2019). 
 

Även på frågan om vad som var bra med projektet lyftes just delaktigheten genom hela 

processen. Persson beskrev att det var ”den faktiska delaktigheten” som var den största 

framgången. Hon menade att unga kvinnorna fick vara delaktiga i alla processer, dialoger 

och möten där de fick tycka till om olika ritningar, färger och skisser av landskapsarkitekten. 

Persson upplevde att unga kvinnorna var delaktiga i varenda steg och att deras åsikter 

verkligen vägdes in i slutresultatet. Björnson beskrev det istället som att medborgarna (de 

unga kvinnorna) hade olika mycket inflytande i olika delar av processen. Budgeten och 

platsens fysiska förutsättningar (lokaliseringen) var förbestämda och utom påverkan. 
 

”…de har haft reellt inflytande på en samarbetsnivå skulle jag säga, där de helt 

och hållet haft väldigt mycket påverkan på utformningen och programmeringen 

och förvaltningen i efterhand. ” (Björnson 2019). 
 

Även Eriksson beskrev att genomförandet av planeringen skedde i nära samarbete med unga 

kvinnorna och landskapsarkitekten som var anlitad av gatukontoret, den förvaltning som 

hade huvudansvaret för platsen. Enligt Eriksson såg landskapsarkitekten det som att unga 

kvinnorna var beställare. Även Dahlbäck (2014) från gatukontoret har beskrivit unga 

kvinnornas roll som en ”motpart”, vilket han ansåg varit lyckat. Landskapsarkitektens 

uppgift var att ta del av tankarna, idéerna och önskemålen för att sedan avgöra huruvida det 

var genomförbart, om idéerna kunde utvecklas eller om något behövde bromsas av olika 

anledningar som budget, genomförbarhet och teknik. 
 

 

Uppnådda mål och vikten av medborgardeltagande 
 

Eriksson beskriver framgången med projektet med att det delvis lyckats vända 

mediebilden och folks uppfattning av rosengård. Hon beskriver hur de gjorde 

snabba bildgooglingar i början och slutet av projektet, och att dessa hade förändrats 

mycket. 
 

”Bildgooglingar är en tydlig indikation av vad media visar upp och det var 

en bra mycket ljusare bild där när vi avslutade projektet”. (Eriksson 2019) 
 

Hon lyfter även att investeringsprogrammet Fokus Rosengård som de startade har lyckats 

skapa tillräckligt mycket för att andra intressenter och delar av organisationen ska vilja 

fortsätta och investera i Rosengård. Processerna är segdragna men igång. Hon förstår även 

problemen med medborgardeltagande och förklarar att många städer har väldigt många 

dialoger där de vill att medborgarna ska tycka till men sedan händer ingenting. Därför var en 

stor framgångsfaktor i den här dialogen att de kunde tala om för medborgarna vars åsikter de 

efterfrågade att den här platsen kommer och att de kommer få ett torg om de är med och 

påverkar, eftersom det redan finns finansiering. Hon tror att ”vi” ibland är lite för 

nonchalanta när vi tror att alla kommer att tycka till kring det som en stad vill göra, och att 

det trots allt är betalda tjänstemän som frågar obetalda invånare om deras expertis och tar 

deras tid i anspråk.



Därför var det viktigt att visa medborgarna tydligt att deras synpunkter kommer göra 

skillnad och påverka samt resultera i en riktig plats. Eriksson beskriver att innan första mötet 

med unga kvinnorna så hade landskapsarkitekten ritat in en basketplan på den tomma ytan, 

vilket Eriksson ifrågasatte. Genom att rita en basketplan så har man redan markerat för de 

unga kvinnorna att detta ska bli en slags sportyta men att det är viktigt att inget ska påverka 

deras idéer och önskemål. Därför suddades basketplanen bort innan det första mötet med de 

unga kvinnorna. 
 

Vikten av individen 
 

Eftersom alla deltagare i projektet RRM har verkat väldigt engagerade fick de frågan om hur 

pass stor roll de medverkande individerna har spelat för projektets utfall. Samtliga svarar att 
det förmodligen varit en avgörande faktor för projektet. Samtliga intervjupersoner framhäver 

att det finns en individ med erfarenheter, värderingar och åsikter bakom varje tjänsteman 

och att detta givetvis speglar deras arbete. Frågan om det går att motverka sårbarheten i hur 
individberoende projekten är i och med att tjänstemän byter jobb och flyttar, har besvarats av 

Eriksson som att det är en svår utmaning. Det går givetvis att arbeta med strukturer inom 
organisationer men organisationer har överlag väldigt svårt att implementera nya arbetssätt, 

sa hon. 
 

”Att ha en struktur där dialogen är en naturlig del av hur man jobbar fram 

utveckling av ett område är ett arbetssätt, och det är notoriskt svårt att få 

igenom i en organisation, så att det blir en del av linjearbetet som genomsyrar 

en stor organisation. Det gäller för övrigt ändrade arbetssätt i stort”. (Eriksson 

2019). 
 

Varför det är så svårt vet Eriksson inte svaret på. Hon framhöll dock att saker ofta måste 

förankras och för att ha förankring måste det finnas en struktur som tar hand om den input 

som kommer. I dag arbetar tjänstemän med ett projekt under en begränsad tid, avrapporterar 

och sedan går vidare, vilket gör det svårt att hinna jobba så att det kan få genomslag i hela 

organisationen, menade hon. Ett annat hinder för att kunna förankra i organisationen kan vara 

en chef som inte tycker om idén eller det faktum att det är en politiskt styrd organisation som 

kan byta inriktning var fjärde år. Inte heller Persson tror att det går att undkomma individens 

betydande roll i ett projekt. Även Björnson trodde att det skulle krävas både kunskap och 

engagemang för att ett projekt ska bli lyckat och inte endast ge minimala effekter. I dag 

arbetar Björnson med delaktighetsprocesser och märker att det oftast efterfrågas en modell för 

dialoger. På det brukar hon då svara att: 
 

”Man kan ha modeller och det är fint och man kan inspireras av det. Men 

utan personerna, eldsjälarna, de engagerade tjänstepersonerna och de som 

faktiskt brinner för någonting så blir det ingenting.” (Björnson 2019) 
 

Vidare menade hon att det kan anses orättvist att det inte alltid är lika engagerade och 

kompetenta människor som leder och jobbar med projekt, och därmed orättvist för de 

stadsdelar som saknar eldsjälar. 
 

”…men det är likadant som på andra jobb där du har eller saknar duktiga 

personer som sitter på positionerna.” (Björnson 2019). 
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Största framgångsfaktorn 
 

Det som samtliga intervjuade lyfte fram mest och talade godast om var engagemanget och 

utvecklingen hos unga kvinnorna. Projektet pågick under tre år och samtliga intervjupersoner 

uttryckte stor stolthet över att ha fått följa de unga kvinnornas utveckling genom projektets 

gång. Lena Eriksson menade att unga kvinnorna fick lära sig hur de kan påverka sin stad, 

vilka förvaltningar som finns, var påverkansytorna finns och hur staden fungerar som 

organism. Hon nämnde två systrar i projektet som skrivit en bok om eldsjälar i Malmö som 

de sedan vunnit pris för. Hon pratar om att unga kvinnorna studerar vid universitet och 

arbetar deltid på stora företag. Hon framhåller deras framgång i dag. Med det menar 

Eriksson att de genom projektet utvecklats som personer och stärkts mycket av att ansvara 

för något och genom att visa att ”de dög någonting till”. Eriksson framhäver även att den 

största framgången med RRM är hur det har stärkt de unga kvinnorna. För henne var detta 

det ”absolut största”. Hon beskrev hur landskapsarkitekter förmodligen själva hade kunnat 

göra en mötesplats för unga kvinnor, men att den då hade sett annorlunda ut.  
Då hade de heller inte fått ambassadörer för projektet och rosengård som de då fick. De 
hade inte heller fått dessa ”otroligt starka unga kvinnor” som nu går ut och ”påverkar 

Malmös framtid.” 
 

”Så även om målet var att bygga en attraktiv aktivitetsyta för Rosengårdsborna 

så tycker jag ändå att den allra största behållningen är hos tjejerna som deltog. 

Hur de växte och stärktes i processen.”. (Eriksson 2019) 
 
 

Nöjdhet över resultat, process och effekt 
 

Liksom beskrivet ovan ansåg samtliga intervjupersoner att det bästa med projektet var 

samarbetet med de delaktiga unga kvinnorna och att få följa deras utveckling och vidare 

engagemang. Få kommer på faktorer som hade kunnat bli bättre. Däremot görs en skillnad i 

bedömningen av processen och det slutgiltiga resultatet i form av den fysiska aktivitetsytan 

samt projektets effekter. Samtliga intervjupersoner beskrev hur unga kvinnornas 

engagemang var över förväntan och att samarbetet blev bättre än de hade kunnat ana. 

Samtidigt berättade processledaren att dialoger kan genomföras på många olika sätt och att 

det inte finns just ett sätt som är det rätta. Hon uttryckte även en oro över att projektet 

framställs som ett skolexempel då det kan ha en glorifierande effekt. Därmed finns risken att 

utomstående ser tillbaka på projektet som ouppnåeligt och då avstå från att försöka 

genomföra något liknande. Björnson sade att det i allra högsta grad skulle vara möjligt att 

genomföra liknande dialogprojekt i dag och att det till och med skulle vara lättare att få 

resurser av att göra en ansökan. 
 

Vad gäller resultatet svarade Eriksson att programmeringen av platsen hade kunnat 

göras bättre genom att exempelvis ha en skylt som beskriver hur högtalarna genom 

Bluetooth kan kopplas till mobilen, eftersom det inte självklart hur de ska användas. 
 

Projektledaren ansåg att det som stadsplaneringsprocess var väldigt lyckat men att det 

sedan var möjligt att det brast i programmeringen och förvaltningen. Trots det är samtliga 

intervjupersoner nöjda över resultatet och processen. Eriksson beskrev att en av 

anledningarna till svårigheterna i förvaltning och programmering kan ha berott på att det 

delvis var ett externfinansierat projekt av EU och nationella medel som fanns under en 

begränsad tid. Under tiden för projektet skedde även en omorganisering av Malmö stad där 

stadsdelsförvaltningar blev stadsdelsområden som sedan försvann. 
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”Den lokala närvaron av en egen förvaltning försvann, vilket kanske hade varit 

den naturliga punkten att koppla sig till för att fortsätta förvaltningen och 

programmeringen av ytans användning.” 
 

 

”Om vi inte hittar ny finansiering när projektet är slut så har vi inget annat val 

än att vända blicken någon annan stans… Sen omorganiserades staden så det 

var svårt att hitta en mottagare också. Trianon har köpt Rosengårds centrum 

och byggnationer ska starta vid Amiralsgatan så det vi gjorde var ju bara 

startskottet.” (Eriksson 2019). 
 

Även övriga intervjupersoner skiljer resultat från process. Björnson menade att pengarna de 

fått var för den fysiska platsen och inte till drift eller underhåll. ”Det är väldigt tydligt att 

man inte tänker på att en plats också behöver en process efter att den står färdig…” Det 

framgick dock från intervjuerna att samtliga involverade och inte minst gatukontoret var 

väldigt måna om att inte lämna platsen när den var färdig och därför avsattes medel till just 

programmering, förvaltning och aktivitetsprogram efter projektets slut, även en brukargrupp 

tillsattes för det ändamålet.  
Björnson menade att en sak som skulle kunnat göras bättre var att i projektansökan även ha 
med behovet av resurser för förvaltning. Därmed lyftes frågan om förvaltningen på initiativ 
av de delaktiga tjänstemännen, något som dock inte verkat vara en självklarhet. 
 

”Hade man haft mer tid och mer pengar så hade man kunnat genomföra ännu 

fler delaktighetsprocesser och gjort ännu fler fysiska insatser i efterhand. 

Kanske att man behöver jobba med underhåll efteråt, eller fysiska insatser 

och förvaltning över tid. Jag tycker inte att det var några avgörande insatser 

som blev helt fel.” (Björnson 2019). 
 

Dahlbäck (2014) som arbetade på gatukontoret berättade hur de från början var oroliga över 

att unga kvinnorna önskade en scen. Han menade att det mest ”deprimerande som finns i 

våra städer är tomma scener, det finns i varenda park i Sverige tror jag”. För att motverka 

risken för ödelagd scen startades en brukargrupp och en styrgrupp som tillsammans med 

Malmö stad skulle ansvara för förvaltningen och organisationen av rosens röda matta. 

Brukargruppens arbetsuppgifter var som koordinatorer för evenemang på aktivitetsytan, hålla 

kontakt med föreningar som vill boka ytan och hålla ett vakande öga på platsen. 

Brukargruppen bestod av två personer från EIM, lokala föreningar, Malmös kommunala 

bostadsbolag (MKB), en person från miljöförvaltningen och en från gatukontoret (varav 

representanter för förvaltningarna har slutat). 
 

På frågan om vilka effekter platsen och projekten i Rosengård kan tänkas ha blev svaren: 

 

En aktivitetsyta kan inte bära en hel stadsdels utveckling, det förstår ju alla. Detta är 

insatser som måste gå hand i hand med allt annat som sker i en stadsdel. Det är 

naturligtvis så att du inte löser kriminalitet bara för att du bygger en ny aktivitetsplats. 

Men det kan vara med och bygga upp under att man faktiskt ser en önskan och vilja om att 

saker blir bättre och mer trivsamt. Och att ungdomar faktiskt kan vara med och påverka. 

Så, effekterna är ju kopplat till platsen i det fysiska, men effekterna är också kopplade till 

det sociala genom de aktiviteter som sker på platsen och sen är det också kopplat till 

processen där de som varit delaktiga i den här processen har kunnat vara en påverkansröst 

och vara aktiva i utvecklingen av sin egen stadsdel. Det tror jag kanske ger den allra 

viktigaste effekten. (Björnson 2019). 
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”Nu har Trianon köpt Rosengårds centrum och vi fick in Trianon på ett annat sätt att tänka. 

Vi drog in honom i ett projekt i Lindängen med sociala klausuler, energirenovering osv vilket 

gör att de har ett annat tänk än de hade innan tror jag. Hur kan arbetet med de sociala och 

ekologiska bitarna stärka den ekonomiska utvecklingen? Han märkte ju att det här är ett sätt 

att öka värdet på sina fastigheter, han är ju affärsman […] Jag är nöjd med det vi gjorde, vi 

sa att vi skulle få igång tillräckligt mycket för att andra aktörer ska tycka att Rosengård är 

en cool stadsdel att investera i och det tycker jag att vi lyckades med.” (Eriksson 2019) 
 

 

Analys 
 

Lång- och kortsiktiga effekter av Rosens röda matta 
 

Gemensamt för de intervjuade var att samtliga uttryckte dialogprocessen och arbetet med 

unga kvinnorna som det mest utvecklande och framgångsrika med projektet. De ansåg det 

vara ett lyckat projekt även om aktivitetsytan i dag skulle stå tom, dock är det endast en av 

intervjupersonerna vet hur platsen används i dag. Detta tyder på att processen i sig var ett mål 

snarare än utfallet i form av den fysiska utformningen av platsen. Eftersom intervjupersonerna 

trycker på de unga kvinnornas utveckling som huvudvinsten stärker det ytterligare att 

dialogen och processen var givande, både för tjänstemännen som lärde sig mer om unga 

kvinnors behov i Rosengård och det som unga kvinnorna lärde sig om 

stadsplaneringsprocesser och påverkan. Eftersom sådana här projekt är tidsbegränsade och 

sällan ges utrymme att utvärderas efter längre tid, vilket är fallet med RRM, är det svårt att 

säkerställa att projektet fick de synergieffekter som eftersträvades, samt hur långt de 

eventuellt sträcker sig. Deltagarnas klasskompisar och yngre syskon må ha känt större hopp 

om att kunna påverka då de fick följa unga kvinnornas faktiska delaktighet i processen. 

Däremot kan den relativt höga utflyttningsgraden innebära att effekterna blir kortvariga med 

utflyttning av de delaktiga och deras omgivning försvinner även minnet av påverkansarbetet. 

Platsen som finns kvar kan tänkas utgöra en symbol för det inflytande som de unga i 

Rosengård hade under projektets genomförandetid. I en tidigare uppsats (Chambaudy & Jing, 

2014) beskrevs dock en ung killes syn på aktivitetsytan som onödig eftersom ingen använder 

platsen och pengarna hade då kunnat läggas någon annanstans. Detta belyser också dilemmat 

med att använda medborgardialoger i syfte att göra sociala förändringar för de boende i 

resurssvaga områden. Ofta är just ekonomiska resurser ett huvudproblem för dessa invånare 

och då kan sådana här kommunala investeringsprojekt istället ha en provocerande inverkan. 

Liksom översiktsplanen beskriver beror en stor del av utanförskap på diskriminering på 

arbetsmarknaden. Därmed tydliggörs hur strukturer orsakar stor del av utanförskapet och 

därmed de sociala utmaningarna som kriminalitet och hög arbetslöshet. Som 

intervjupersonerna beskrivit i både intervjuer och rapporter har investeringarna ökat i området 

och projektet har därmed uppnått sitt huvudsakliga mål. Både Eriksson och Persson beskriver 

att stadsplaneringsprojekt tar många år, och en lärdom som beskrivs i rapporten är att vidare 

investeringar och projekt behövs för fortsatt positiva effekter och investeringar. Mycket görs i 

dag i Malmö stad för detta ändamål. 

 

Miljonprogramsområdet Rosengård och förnyelseprojekten kan jämföras med det som 

Susan Fainstein beskriver om 60 – och 70 talets saneringar och om-/tillbyggnadsprojekt 

som identifierades som ett resultat av den ekonomiska utvecklingen där fastighetsägare blev 

subventionerade för att förvandla områden till rika bostadskvarter genom gentrifiering 

(Fainstein 2013). 
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Arnsteins stege i Rosens röda matta 
 

I projektet RRM kan planerarna i allra högsta grad sägas vara kommunikativa. Enligt Healey 
(1992) besitter därmed planeraren makten att påverka genom sin retoriska förmåga och sitt 

agendasättande. Denna planerare beskrivs här som medlare av den demokratiska 
planprocessen och är därför medveten om att kunskap formas av värderingar och att 

invånarnas intressen avgörs av deras socioekonomiska status. Därmed kan stadsplanerarens 
makt identifieras inom ramen för Lukes andra maktdimension då planerarna kunnat 

kontrollera vilka beslut som kommer upp på agendan. 
 

Med Arnsteins stege kan medborgardialogen inom ramen för RRM analyseras. Liksom 

Björnson tidigare beskrivit i en av projektets slutrapport kan samtliga nivåer av stegen 

identifieras i processen för RRM. De första workshops som ägde rum hade en tydlig agenda 

med ett förutbestämt syfte samt färdigt formulerade uppgifter och frågor till deltagarna att 

besvara och diskutera. Därmed kan dessa workshops hamna under nivån konsultation, 

eftersom det inte funnits krav på att de samlade synpunkterna ska tas hänsyn till. 

Projektledaren beskrev i intervjun att unga kvinnorna fick en tom yta att planera med 

landskapsarkitekten. Därför kan den högsta nivån av medborgarmakt identifieras, antingen 

som partnerskap eller delegerad makt. Unga kvinnornas förslag var i stor utsträckning det 

som utformade aktivitetsytan som den ser ut idag (Eriksson 2019). Ingen utomstående kunde 

observera deltagandet på nära håll och därför kan det ifrågasättas i vilken utsträckning 

deltagarna påverkades av de betalda tjänstemännen och landskapsarkitekten, trots att även 

unga kvinnorna fick lön. Deras positioner innebar ett maktövertag avseende kunskap, ålder 

och ställning. I rapporten Fysisk planering i samverkan (Malmö stad, 2013) skriver författarna 

att dialogprocessen med RRM nådde högre nivåer på delaktighetstrappan jämfört med andra 

samtida projekt inom Fokus Rosengård. Författarna beskriver att den dialogen oftare hamnade 

på stegen ”samarbete eller medbestämmande” (ibid). Därmed råder delvis oenighet kring hur 

graden av inflytande och makt skall definieras. Även om intervjupersonerna beskriver det 

som ett samarbete medger de också att platsen i mycket hög grad designades efter unga 

kvinnornas önskemål, i dialog med landskapsarkitekten. Intervjupersonerna berättar också att 

de medvetet avstod från att bidra med egna synpunkter i utformningen. En viktig del av att 

samarbetet var det faktum att medborgarna, i det här fallet unga kvinnorna, fick lön för sin 

delaktighet vilket kan tänkas jämna ut de uppenbara maktskillnader i samarbetet med 

landskapsarkitekten och de övriga tjänstemännen. Dessa löner gavs dock ut under en mycket 

begränsad tid och för en korttidsanställning. Med hänsyn till denna faktor i kombination med 

landskapsarkitektens maktövertag i ålder, utbildningsnivå och kön gör att den ojämlika 

fördelningen i makt blir svår att blunda för. 
 

 

Lukes maktdimensioner inom Rosens röda matta 
 
Projektet RRM initierades av miljöförvaltningen som i sin tur styrs av riktlinjer. Dessa riktlinjer 

förändras ofta var fjärde år, i samband med ett nytt politiskt styre. Eftersom projektet var 

externfinansierat av en EU-fond fanns färdigsatta ramar för projektet och hur medlen skulle 

användas. Enligt Lukes tre maktdimensioner kan projektet därmed kunna präglas av en 

överideologi där den styrande hegemonin har den högsta makten över vilka projekt som 

initieras och får fullföljas. Detta tydliggörs inte minst av utvärderingar i projektets slutrapporter 

där det beskrivs att målen delvis uppnåtts genom att det ökat investeringsviljan hos privata 

aktörer. Denna marknadsinriktning visar att den nyliberala hegemonin även präglar detta 

stadsbyggnadsprojekt. Den andra dimensionen av makt som beskrivs av Luke kan jämföras med 

tjänstemännens makt då det är de som fått sätta agendan för projektet och därmed bestämt 

aktivitetsytans övergripande riktning och utformning. 
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De delaktiga unga kvinnorna fick genom mindre projekt inom RRM ansvara för bland annat 

budget och inbokning av artister. Med detta ansvar identifieras en högre nivå av makt enligt 

både Lukes första maktdimension och Arnsteins stege. Det viktigaste för delaktigheten var 

att unga kvinnorna fick möjlighet att utforma den fysiska platsen. Något som möjligtvis kan 

sättas ännu högre på maktskalan. 
 

Medborgardialoger kan se ut på många olika sätt och ha vitt skilda syften. Även motiven 

bakom medborgardeltagande i allmänhet kan ha olika bakomliggande motiv. Vilken politik är 

det som ligger bakom medborgardialogen i RRM? Från WHO och malmökommissionens 

rapporter förstås delaktighet vara ett sätt att öka den sociala hållbarheten och därmed minska 

ojämlikheten i hälsa bland olika grupper i samhället. Även översiktsplanen lyfter delaktighet 

som en viktig ingrediens, något som anammats i investeringsprogrammet Fokus Rosengård 

och i synnerhet Rosens röda matta. Intervjupersonerna uttryckte en lättnad över att ha 

dialoger som genererar ett konkret resultat i form av den fysiska platsen. De uttryckte att 

dialoger ibland görs utan hänsyn till de delaktiga medborgarnas tid och att dialoger ibland 

genomförs utan att kunna garantera invånarna att deras synpunkter kommer tas vidare eller 

leda till konkreta förändringar. Därför lyfts denna dialog av bland annat de medverkande 

tjänstemännen som framgångsrik då medborgarna får vara med och påverka ”på riktigt”. 

Nöjdheten över dialogen handlade till stor del om att kommunen kunde visa medborgarna att 

de tagit till sig av de inkomna synpunkterna och faktiskt gjort det som medborgarna önskat i 

form av RRM. Därmed kan ett bakomliggande motiv för dialogprojektet ha varit att öka 

medborgarnas förtroende för politikerna och även demokratin. Genom att ge några invånare i 

staden ett stort inflytande över en yta får kommunen ett konkret bevis på att området 

utvecklas tillsammans med medborgarna. Ur Lukes maktdimensioner kan dock makten över 

denna yta knappt definieras enligt den första dimensionen av makt och ytan är därför enligt 

teorierna obetydlig ur maktsynpunkt. Eftersom RRM haft huvudfokus på unga kvinnor kan en 

del maktförskjutning tänkas ha skett mellan unga kvinnor i området och killar i området, 

något som även varit ett mål för att få fler unga kvinnor att känns äganderätt till platser i 

Rosengård. Men med hänsyn till de olika maktdimensionerna har ingen riktig maktfördelning 

skett. 
 

Rosens röda matta utifrån perspektiven 
 

Flera projekt ägde rum samtidigt i staden vilket gav projektet goda förutsättningar då 
finansiering av löner till de delaktiga fanns. Detta visar också tydligt att samverkan mellan 

stadens alla organ spelar en stor roll för deltagandets framgång och för stadens förutsättningar 
att utvecklas. 
 

Dialogprojektet i RRM kan förstås utifrån olika perspektiv. Optimisterna för 

medborgardialoger skulle, liksom de arbetande tjänstemännen, belysa unga kvinnornas ökade 

kunskap om sina rättigheter och om möjligheten till påverkan för att lyfta projektets framgång 

(Tahvilzadeh 2015, s. 24; Björnson 2019; Eriksson 2019; Persson 2019; Gicvan 2019)). 

Dialogen kan även anses lyckad ur ett optimistiskt perspektiv eftersom de delaktiga 

medborgarna och tjänstemännen upplevde att unga kvinnorna hade stort inflytande att 

påverka den fysiska utformningen av platsen (ibid; Abazaj 2019). 
 

Syftet med RRM har uppnåtts enligt alla intervjupersoner och även enligt optimistiska 

perspektivets kriterier för en lyckad dialog, om målet varit att öka invånarnas inflytande 

över stadsplaneringsprocesser. Hur avgörande utformningen av RRM varit kan dock 

diskuteras. 
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Det är en plats som anses vara snyggare än den ursprungliga parkeringsplatsen men det är 

också en öppen plats med vägar runt omkring vilket gör att brukare av aktivitetsytan blir 

väldigt synliga för förbipasserande. Samtidigt som tjänstemännen varit väl medvetna om 

att dialogprojekt inte ensamma kan minska kriminalitet och att mer än fysiska investeringar 

krävs för att komma i bukt med de sociala problem som finns i Rosengård värderas 

medborgardialoger väldigt högt. I slutrapporten till Tillväxtverket (2013) beskrivs hur 

bilbränderna i Husby i Stockholm inte spridit sig till Rosengård i Malmö. 
 

”Inga större oroligheter har inträffat sedan projektet startade, vilket projektet 

förstås inte kan ta åt sig all ära av men det har varit en pusselbit. De 

oroligheter som startade i Husby under höster 2013 spred sig inte till Malmö 

och Rosengård, vilket är ett gott tecken.” (Tillväxtverket, 2013). 
 

Citatet visar trots sin ödmjukhet och medvetenhet inför stora sociala förändringsarbeten en 

slags övertro om medborgardialogens makt att påverka på många olika nivåer i samhället. 

Liksom Tahvilzadeh (2015) beskriver läggs stort fokus på att hitta olika sätt att bedriva 

medborgardialoger på. Detta beskrevs även av processledaren som menade att det hela tiden 

är ett laborerande där metoder testas och utvecklas (Björnson 2019). Det är därmed tydligt att 

medborgardialoger är allmänt vedertaget medel i stadsplaneringsprocesser oavsett dess 

eventuella konsekvenser och trots att dess politiska motiv inte är uppenbara (Tahvilzadeh 

2015, s.25). 
 

Det övergripande syftet var att stimulera investeringsvilja i Rosengård vilket anses uppfyllt 

(Eriksson 2019). Oavsett om dialogerna kring RRM bidrog till många mervärden för det 

sociala i området eller inte blir det viktigt att undersöka hur pass medvetna medborgarna 

var om detta större uttalade syftet med projektet. Även om det inte doldes att det kanske 

fanns en större agenda med processen, var det kanske inte helt klart för medborgarna att det 

var en del av ett större projekt som skulle locka investerare och i längden även fortsätta 

göra ingrepp i stadsbilden genom förtätning. 
 

Ur ett pessimistiskt perspektiv kan projektet antas bekräfta en del farhågor om att RRM i 

själva verket syfta till att marknadsföra staden och locka investerare. Det behöver inte alltid 

uppfattas vara ett motsatsförhållande mellan dessa syften och syftet att öka delaktigheten. 

Men när projektet i sig handlar om att utveckla en fysisk plats för unga kvinnor, och denna 

plats sedan står tom, så kan den snarare symbolisera och förstärka känslan av övergivenhet. 

En övergivenhet som består i ännu lägre för politiker och beslutsfattare som endast projektvis 

visar intresse i socialt utsatta områden. Detta kan i sin tur leda till ännu lägre delaktighet på 

lång sikt. 
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Diskussion och slutsats 
 

Eftersom RRM var ett delprojekt av ett mycket större och mer omfattande 

investeringsprogram kan effekterna av aktivitetsytan endast diskuteras, men inga egentliga 

slutsatser kan dras kring eventuella sociala effekter i området i stort genom RRM. Genom 

att studera aktivitetsytan i sitt sammanhang tydliggörs dock att investeringsprogrammet 

Fokus Rosengård var tänkt att generera en händelsekedja. Detta beskrivs i slutrapporterna 

som att ingrepp i stadsmiljön ska ge en långsiktig effekt av investeringar (Tillväxtverket 

2013; Boverket 2015). Därför kan det diskuteras om RRM, utöver sina delaktighetsmål, 

utgör ett marknadsföringsmaterial för att locka fler investerare då projektet uppvisar att 

stora förändringar sker i Rosengård och att medborgarna är med på denna omvandling. 
 

Liksom Lukes beskriver den tredje dimensionen som att det mest effektiva nyttjandet av makt 

är genom att hindra konflikter från att uppstå, kan det här projektet förstås som ett sätt att öka 

medborgarnas inflytande i frågor med liten egentlig makt. Initiativtagarna till projektet som 

ansökt om medel och satt agendan för processerna besatt en makt av den andra dimensionens 

sort. Men med hänsyn till det största övergripande syftet för hela Fokus Rosengård kan även 

den tredje dimensionen av makt identifieras. Att öka investeringsintresset var det 

övergripande syftet och detta kanske inte var lika uppenbart för de engagerade medborgarna i 

dialogprocessen. Rosengård är ett resurssvagt område med relativt hög arbetslöshet och 

därför är det inte konstigt med ett ökat missnöje bland dess invånare. Liksom Lukes beskriver 

hur institutioner, individers beslutsfattande och sociala krafter kan hålla potentiella problem 

utanför politiken, kan dessa investeringsprojekt tänkas hålla missnöjet på en lägre nivå då 

delaktighet efterfrågas och inflytande i begränsade frågor ges. Missnöjet kan även ses som en 

latent konflikt mellan makthavarna och de som exkluderas från makten. Lukes beskriver dock 

att de som exkluderas från makten inte nödvändigtvis behöver uttrycka sina intressen eller 

ens vara medvetna om de. På det sättet kan den största makten i projektet identifieras hos den 

rådande hegemonin där en nyliberal ordning eftersträvas och där efterfrågan på kapital i 

Rosengård i form av investeringar har fått sätta den riktiga agendan. 

 

Intervjupersonerna och slutrapporterna beskriver dialogprocessen för RRM som unik genom 

sin faktiska delaktighet. Det beskrivs i intervjuerna att dialoger i allmänhet många gånger 

handlar om att kommunen vill ha lite input men att de sedan inte tar hänsyn till den vidare i 

processen. I detta projekt upplevdes delaktigheten bidra till reellt inflytande genom att de 13 

unga kvinnorna fick på platsens utformning. Samtidigt som de flesta ansåg att en stor makt 

låg hos de unga kvinnorna så beskriver processledaren utifrån Arnsteins stege att projektet 

innehöll ”… en hög nivå av inflytande i olika delar av processen med ett väldigt djupt 

samarbete…”. De unga kvinnorna hade varken makt över hur stor budget som skulle avsättas 

till vad (förutom i invigningen av RRM) eller val av platsen som skulle utvecklas. Därmed 

vill processledaren inte beskriva projektet som total medborgarmakt (Björnson, 2019). 
 

Rosens röda matta omnämns på flera platser i Malmö stads hemsida. På vissa sidor för att 

beskriva projektet och hur processen sett ut och på andra sidor för att lyfta hur dess 

deltagandeprocess har implementerats i andra projekt i Rosengård (Malmö stad, 2019a). På 

en sida som är avsedd endast för Rosens röda matta hänvisas läsaren till övrig 

dokumentation om projektet. Längst ned på sidan finns även rubriken ”kontaktperson”. 

Länken till dessa dokument leder dock inte vidare någonstans och kontaktpersonen har tagits 

bort från hemsidan. Detta kan betyda att hemsidan är dåligt underhållen, men även att 

invånare som besöker hemsidan och vill läsa om eller nyttja Rosens röda matta får det 

svårare att finna förvaltarna av platsen. 
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Detta försvårande av att boka eller nyttja ytan visar också på eventuella brister i 

förvaltningen och svårigheter för det fortsatta arbetet. I intervjuerna beskrivs problematiken 

med att projekt är kortvariga under en bestämd tidsperiod. Därmed uppstår bristande fokus på 

drift, programmering och underhåll. Intervjuerna visar att aktörerna fann det av stor vikt att 

platsen skulle fortsatte underhållas och en del medel avsattes till det. Men trots den goda 

viljan så förvaltas platsen idag endast av gatukontoret och endast ett fåtal arrangemang har 

ägt rum där senaste åren. 
 

Det är tydligt att den kanske största skillnaden som projektet RRM bidragit med är ökat 

engagemang bland de delaktiga unga kvinnorna. En relevant fråga att ställa sig är då om detta 

räcker som syfte att planera en fysisk miljö? Räcker det om syftet med projektet är att öka 

delaktigheten bland de som får vara med och planera miljön? Om man vill åstadkomma 

långsiktig förändring, har man lyckats med det om platsen inte väcker minnet av delaktighet 

hos de som bor kvar? Och om det bara har påverkat livet och förutsättningar för de som var 

med under processen, räcker det då som anledning att ändra en hel fysisk miljö med EU-

pengar och skattepengar oavsett om platsen används enligt syftet eller inte? Finns det några 

eventuella skadliga konsekvenser av att bygga en plats där processen är viktigare än 

resultatet? Kan det snarare på lång sikt leda till en känsla av övergivenhet och mindre 

delaktighet hos de som är kvar på grund av att platsen symboliserar ett kortvarigt 

engagemang som sedan försvinner och påminner de om att resurser bara finns där, inte på de 

boendes villkor och inte på de boendes behov, utan i projektform för att uppfylla politikers 

måldokument? 
 

Känslan av engagemang och påverkan kan inte skapa synergieffekter om den möjligheten 

till påverkan sedan försvinner. Och även om platsen representerar en period av 

demokratisk delaktighet och påverkan för vissa invånare så kan samma plats senare istället 

symbolisera övergivenhet för nästkommande generation invånare. Frågan är om inte 

känslan av hopplöshet och övergivenhet då skapar fler konsekvenser och gör det svårare att 

öka förtroendet för staden i framtiden än vad det tidigare engagemanget och hoppfullheten 

skapade möjligheter?  
Därmed tydliggörs medborgardialogens makt att påverka, på gott enligt vissa, på 
ont enligt andra. 
 

Förslag till framtida forskning 
 

Den teoretiska diskussionen om medborgardialoger kan och kommer förmodligen fortsätta, 

men det optimistiska perspektivet tycks har vunnit striden då dialogen numera är ett allmänt 

vedertaget verktyg för att öka social hållbarhet. Liksom Eriksson lyfte att dialogen i RRM 

var framgångsrik framförallt för dess effekter på unga kvinnorna och inte nödvändigtvis på 

den fysiska platsen är det lägligt att ställa frågan om inte medborgardeltagande i sig kan ha 

varit målet och inte den fysiska utformningen. 
 

Det blir därför intressant att fråga sig vilken framtida roll en stadsplanerare ska ha. Trots att 

andra samhällsinstitutioner, som Björnson sa, är mer lämpade att sköta en del 

samhällsproblem och sociala aspekter har delaktighet målats upp i WHO och 

Malmökommissionen som ett medel för social hållbarhet. Om dialoger har makten att minska 

ojämlikhet i hälsa återstår dock att se. Frågan kanske istället bör handla om huruvida 

ekonomisk ojämlikhet kan minska för att skapa rättvisare förutsättningar vilket kan leda till 

bättre hälsa. Även om problemen uppstår som sociala så är det ekonomiska krafter som 

ligger bakom de ökade skillnaderna. En diskussion kring huruvida social ojämlikhet ska 

bekämpas med sociala, ekonomiska eller till och med ekologiska medel överlämnas dock till 

forskare, men avgörs i slutändan av politiker och eventuellt tjänstemän. 
 

30 



Med anledning av Malmökomissionens mål om ökad social hållbarhet genom dialogprojekt, 

så vore det även intressant att utforska huruvida den sociala hållbarheten med bättre folkhälsa 

som huvudperspektiv verkligen har förbättrats genom delaktighetsprojektet. Ska detta 

undersökas måste det tas i beaktande vilka som faktiskt bor i området. Skulle folkhälsan bli 

bättre i ett område måste det undersökas om det är som resultat av att de boende fått mer 

inflytande, eller om det är som resultat av att området med fler investerare och privata aktörer 

lett till en utflyttning av resurssvaga på grund av renoveringsprojekt eller generellt dyrare 

levnadsförhållanden – genom den process som kallas gentrifiering. Är det så att dialogprojekt 

och ökat medborgardeltagande i längden kan leda till ökad segregation och ojämlikhet? 
 

Slutord 
 

Många gånger upplever boende i förorter att de är trötta på alla projekt som kommer och går 

utan att göra någon större skillnad än för de arbetande tjänstemännen. Liksom 

Malmökommissionen och även översiktsplanen 2000 beskriver är många problem i 

resurssvaga områden den etniska och sociala segregationen där arbetslösheten är hög, 

skolresultaten låga och där hopplösheten därför sprider sig likt ringar på vattnet. Även om 

projektet önskade liknande utfall, fast för engagemang som skulle generera synergieffekter 

är det inte tillräckligt, vilket även samtliga intervjupersoner mer eller mindre uppgav. I 

Sveriges Radios reportageprogram Det delade Sverige beskrivs hur utanförskapsområden i 

storstäderna möjligtvis ser en förbättring men att de mindre orterna lätt glöms bort trots att 

de har minst lika allvarliga problem. Detta kan kopplas samman med den gentrifiering som 

Fainstein beskriver uppstår p.g.a. olika stadsbyggnadsprojekt som i sin tur beror på den 

ekonomiska utvecklingen. Reflektionen grundas i att miljonprogrammets 

funktionsseparering döms ut i olika rapporter och i översiktsplanen, som istället förespråkar 

förtätning och en levande stad med kvartersstruktur. En fråga som uppstår av detta är om 

inte en gentrifiering är pågående i Rosengård och att de sociala problemen minskar av den 

anledningen, samtidigt som de mest utsatta inte får råd att bo kvar i nyrenoverade hyresrätter 

eller omvandlade bostadsrätter och tvingas flytta längre ut till mindre städer och orter? 
 

Vi ser alltså bra satsningar med goda intentioner som plåster på de sår som uppstått av de 

växande skillnaderna i samhället. Men med tiden lossnar dessa plåster och lämnar kvar 

blödande sår som inte läker så länge projekt inte följs upp utan istället avlöser varandra. 

Därför är sannolikheten för stora sociala förändringar väldigt liten med 

medborgardialoger. Därmed faller den här uppsatsens slutsats på att dialoger 

förmodligen kommer fortsätta användas men att dess syfte och resultat avgörs av 

samhällets värderingar kring hur den framtida utvecklingen bör se ut. 
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Appendix 
 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

1. Beskriv din roll i projektet Fokus Rosengård och Rosens röda matta?  
2. Vilka förväntningar hade du på Rosens röda matta?  
3. Har resultatet av medborgardialogen och processen levt upp till förväntningarna?  
4. Blev resultatet som du förväntat dig? Om inte, vad uppfylldes inte och varför?  
5. Vad tycker du var bra med projektet/mindre bra?  
6. Vad hade kunnat göras bättre?  

Hur viktigt tror du att deltagande är i stadsplaneringsprocesser? 
 

7. Vet du hur platsen används idag? Stämmer dagens 

användning av platsen överens med det du hade tänkt?  
8. Vilka lärdomar har du dragit av projektet? Kan vara personligt plan 

och yrkesmässigt?  
9. Hur mycket tror du att medborgardialogers förutsättningar beror på de 

arbetande tjänstemännen? Ser du några risker med det?  
10. Tycker du att det finns något mervärde i delaktighet trots att det inte 

innebär inflytande?  
11. Hur förberedd upplever du att du var inför det fortsatta arbetet med platsen och 

förvaltningen? 
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