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Abstract
This report covers the social sustainability agenda in the suburbs Rosengård and Kroksbäck, situated
in Malmö. These suburbs where constructed mainly in the years 1960-1975 and are now in need of
refurbishing. There is also a housing shortage in Malmö and the demand is mainly for inexpensive
apartments. Young adults, students, immigrants, senior citizens and families alike are looking for
places where they can afford to live. The high demand for living space and the need of renovation
could spark a gentrification process which would not be socially sustainable. The main actors whose
social sustainability agendas are reviewed are the municipality of Malmö and the municipal owned
housing company of MKB as well as the tenants’ association. The report also covers how the dialogue
between the residents in Rosengård, the civil servants of the city and the landlords is carried out.
Reactions from the residents in Rosengård have been researched in newspapers, but it proved hard
to find while criminal reports where abundant. Lastly two examples on how the social sustainability
agenda have been carried out in Gothenburg is presented. The methodology which the results are
based on is a literature review.
The report finds that both Malmö and Gothenburg are using a matrix formed decision tool in order
to incorporate social aspects in all planning decisions. This is something which works well in both
cities. The municipality of Malmö took a decision in 2014 that the social justice will increase when
building new apartments. They do however realize the most of the newly constructed homes might
be too expensive but they hope that this will eventually free up cheaper apartments. Different
investment programs have been initiated in Rosengård, Rosengård I förvandling is one of them. Part
of this program was based on local farming and different pedagogical activities. MKB are using social
clauses when hiring different contractors, they stipulate that ten percent of the workforce should be
locals or people who previously have been unemployed. This would be one the few tangible solutions
which MKB is contributing with to solving the problem with lack of social sustainability. The tenants’
association is mainly focusing on minimizing the rent increase. They do however see a potential in so
called neighborhood effects such as social learning were tenants are affecting other tenants in a
positive way. The tennants’ association believes, as do the municipality of Malmö, that this can be
achieved partly by constructing new houses among the older ones.
The dialogue between the residents and the municipality used to be characterized as too little too
late in the planning process. The revised aim with the dialogue is now to bring the citizens opinions
into the decision process at an earlier stage. A potential problem could be the language barriers as
there are many immigrants living in suburban Malmö. However in projects where the dialogue where
given a priority the outcome became a success and the decision enjoys a broad support. As a
recommendation for future research, a survey or deep interviews with the residents on their
thoughts about actions taken to increase the social sustainability could be carried out. This is
something which this report is lacking, good feedback from the residents.
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Sammanfattning
Den här rapporten behandlar olika aktörers bidrag till den sociala hållbarheten i Malmös förorter.
Dessa förorter byggdes mellan åren 1960-1975 och är nu i stort behov av upprustning. Samtidigt lider
Malmö av en stor bostadsbrist och det är främst bostäder med låga hyror som efterfrågas.
Ungdomar, studenter, invandrare, pensionärer och familjer letar efter bostäder som de har råd med.
Stor efterfrågan på bostäder och ett stort renoveringsbehov kan innebära en gentrifiering som inte är
socialt hållbar. De aktörer vilkas sociala hållbarhetsarbete har undersökts är Malmö stad, det
kommunala bostadsbolaget MKB samt hyresgästföreningen. Dessa är organisationer som har en stor
möjlighet att påverka agendan runt den sociala hållbarheten i Malmös förorter. Vidare undersöker
rapporten också på hur arbetet med medborgardialog ser ut samt vilka reaktioner olika satsningar
fått från de boende. Slutligen så redovisas två erfarenheter från Göteborgs miljonprogramsområden.
Rapporten baseras på en litteraturstudie.
Undersökningen visar att både Malmö och Göteborg jobbar med en form av matrissystem för att
säkerställa att den sociala hållbarheten inkluderas i planfrågor och har visat sig fungera bra i båda
städerna. Malmö kommun tog 2014 ett beslut om att social rättvisa ska vara vägledande vid
nybyggnation av flerfamiljshus. Det finns en insikt i att många nybyggda lägenheter kan bli dyra men
förhoppningen är att detta ska frigöra billigare bostäder. Olika investeringsprogram har sjösatts i
Rosengård där Rosengård i förvandling är ett exempel. Delar av detta program fokuserar på olika
pedagogiska aktiviteter och stadsodling och en bieffekt har blivit att människor har fått en mer
positiv syn på Rosengård. MKB fokuserar sitt sociala hållbarhetsarbete på sociala klausuler för
underleverantörer där målet är att tio procent av arbetarna ska vara bosatta i området eller tidigare
arbetslösa. Hyresgästföreningens fokus ligger på att hålla hyreshöjningarna på en så låg nivå som
möjligt men de ser också en potential med såkallade grannskapseffekter, där boende påverkar andra
boende på ett positivt sätt. Hyresgästföreningen och Malmö stad tror att detta är något som delvis
kan uppnås genom att bygga nya flerbostadshus bland äldre bebyggelse.
Medborgardialogen har tidigare karakteriserats av att den varit fokuserad på att informera de
boende om olika beslut. Det nya målet med medborgardialogen är att det ska föra in de boendes
åsikter som en aktiv del i beslutsprocessen i ett tidigt stadium. Ett potentiellt problem är de
språkbarriärer som kan uppstå i ett så multikulturellt samhälle som Malmö. Erfarenheter visar dock
på goda resultat i projekt där medborgardialogen prioriterats. Det visade sig problematiskt att finna
reaktioner från de boende som är kopplade till de olika initiativen som syftar öka den sociala
hållbarheten. Genomförandet av en sådan studie med hjälp av enkäter eller djupintervjuer är ett
förslag för att nå ökad kunskap och ett förslag på fortsatt forskning inom området.
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Inledning
Insikten om den sociala hållbarhetens betydelse har på senare tid ökat. Det finns stora
samhällsvinster med att få människor att exempelvis trivas bättre i sin boendemiljö, att de lever
längre och har en högre utbildningsnivå. Stora delar av miljonprogrammets bostäder står inför ett
omfattande renoveringsbehov vilket innebär möjligheter att samtidigt utföra riktade insatser för att
förbättra den sociala hållbarheten. Genom att inte prioritera de sociala frågorna dels vid
stadsplanering med också vid drift ger baksidor som bland annat bränder, skadegörelse och ökad
kriminalitet (Gerell, 2013).
Hållbarhet
Begreppet hållbar utveckling kan definieras på många sätt men ett av de mest allmänt accepterade
är den ur Brundtlandrapporten, Vår gemensamma framtid. Där står det att en hållbar utveckling är
en utveckling som uppfyller människors behov idag utan att påverka framtidens generationers
möjlighet att uppfylla sina behov (Ammenberg, 2012). Denna definition av hållbarhet kan vidare
delas upp i tre olika delar och dessa är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Den ekologiska eller miljömässiga delen av hållbarhet är i samband med renovering eller
nyproduktion av bostäder väl definierad. Det kan handla om att exempelvis minska energibehovet
genom tilläggsisolering eller fönsterbyte, använda material med en mindre miljöpåverkan ur ett
livscykelperspektiv eller byta ut material som har erkänt dålig påverkan på både människor och miljö
såsom PCB. Detta är bland annat något som återspeglas av Boverkets krav som generellt skärps på
denna punkt vilket bland annat återspeglas i kap 9.2 i Boverkets författningssamling (Boverket, 2011;
Boverket, 2015). Den ekonomiska delen tillsammans med den, på senare år, ekologiska har legat i
fokus, något som delvis kan bero på att det är enklare att definiera gränser och parametrar. För social
hållbarhet finns det ingen entydig definition och det är inom detta delområde som det finns minst
forskning (Andersson, 2013; Colantonio & Dixon, 2011). För att ställa om en utveckling från att vara
ohållbar till hållbar så behöver perspektivet ändras från alltför ensidig fokusering på ekonomi till att
ge både den ekologiska och sociala hållbarheten samma tyngd och prioritet vilket delvis också skett
under senare tid (Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, 2013). Att dessa tre delar är intimt
knutna till varandra och de därmed påverkar varandra i olika utsträckning är väl dokumenterat i
litteraturen (Åhman, 2013).
Den sociala hållbarheten kan delas upp i flera delar och kan ses både som ett eget mål, samt som en
väg att uppnå andra delar av en hållbar utveckling. Några av dessa är utbildning, livskvalitet, socialt
kapital, samhörighetskänsla, integration, hemkänsla eller platsidentitet - det vill säga ett
känslomässigt band till boplatsen och omgivningen, mångfald, grundläggande behov och
människovärde är några exempel på termer som kopplas ihop med social hållbarhet (Åhman, 2013;
Tunström et al., 2015). Utbildning hör exempelvis både till den sociala och den ekonomiska
hållbarheten och distinktionen mellan hög och lågutbildad är tydlig. Andra begrepp som är kopplade
till den sociala hållbarheten är mer svårdefinierade och upplevs olika från person till person. Ett
sådant begrepp kan exempelvis vara livskvalitet vilket kan beskrivas som att en person mår bra, har
en meningsfull sysselsättning och är allmänt lycklig (Åhman, 2013). Olika människor upplever olika
sysselsättningar som meningsfulla och de blir också lyckliga av olika saker, detta indikerar vikten av
att ha ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till hållbarhetsfrågor i allmänhet och de sociala
hållbarhetsfrågorna i synnerhet (Forskningsrådet Formas & From, 2011).
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Andra begrepp som kopplas till den sociala hållbarheten i en urban kontext utöver de som nämnts
ovan presenteras nedan i tabell 1.
Tabell 1 Begrepp kopplade till social hållbarhet i urban kontext (Weingaertner & Moberg, 2014; Tunström et al., 2015)

Social hållbarhet i urban kontext
Attraktiva publika miljöer
Stabilitet på bostadsmarknaden och i samhället
Demokrati, deltagande och medborgardialog
Jämn inkomstfördelning
Kulturellt arv
Tillgänglighet och kommunikationer
Faktisk och upplevd säkerhet
Arbetstillfällen

Att arbeta mot en bebyggelse som överensstämmer med de önskemål och krav som de både de
nuvarande och potentiellt framtida boende ställer, såsom exempelvis bevarade grönområden och en
trygg utomhusmiljö kan ses som en del i arbetet med social hållbarhet (Weingaertner & Moberg,
2014). Att strikt vetenskapligt definiera social hållbarhet är mycket komplicerat och den närmast
oändliga kombinationen hur kriterierna ovan uppfylls, gör det svårt att fastslå var en hållbar nivå
ligger (Colantonio & Dixon, 2011).

Syfte och mål
Syftet med denna rapport är att samla några av de erfarenheter som finns gällande integrationen av
den sociala hållbarheten i förortsområden i Malmö ur ett stadsplaneringsperspektiv.
För att uppnå syftet har följande mål ställts upp.





Undersöka vilka politiska åtgärder som görs för att öka den sociala hållbarheten i Malmö.
Undersöka hur medborgardialogen genomförs i olika sammanhang kopplade till Malmös
miljonprogramsbostäder.
Undersöka hur ambitioner och riktlinjer från olika aktörer påverkar den sociala hållbarheten.
Redovisa två exempel på hur frågan om social hållbarhet har hanterats från Göteborgs
miljonprogramsområden för att se om dessa kan appliceras på Malmö.

Bakgrund
Att definiera hållbarhet är komplicerat och det finns nästan lika många tolkningar som det finns
tolkare. I denna rapport så bedöms den sociala hållbarheten efter de kriterier som ställts upp ovan.
För att kunna sätta den sociala hållbarheten i en kontext så tas miljonprogrammens historia upp och
lite kortfattat om de tekniska systemen. Anledningen till detta är att miljonprogrammen är socialt
stigmatiserade på ett sätt inga andra bostäder är i dagens Sverige. Husen kommer att behöva
renoveras tack vare att de tekniska systemens livslängd börjar ta slut, något som traditionellt sett
genererar hyreshöjningar. Att höja hyrorna kan skapa undanträngning och överrenovering kan skapa
gentrifiering, ett begrepp som också belyses och förklaras lite längre fram i texten.
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Miljonprogrammets historia
Det som i dagligt tal åsyftas med miljonprogrammet är de bostäder som byggdes under de så kallade
rekordåren, vilka utspelade sig mellan 1961 och 1975 (Formas Fokuserar, 2012). Anledningen till att
dessa bostäder behövdes var att inkomstutvecklingen och den ekonomiska tillväxten länge hade varit
stark, något som fick efterfrågan på större bostäder med högre standard att öka. I början av 1960
talet steg de reala inkomsterna markant, vilket tillsammans med den rådande trångboddheten som
delvis kom av de allt större barnkullarna på 1940-talet, ökade efterfrågan på nya bostäder
(Arnstberg, 1996). Denna efterfrågan möttes delvis redan av byggherrarna men inte i tillräckligt stor
utsträckning och till slut ökade trycket på en politisk lösning på bostadsbyggandet. Karl-Olov
Arnstberg hävdar att begreppet miljonprogram inte kan anses vara ett neutralt begrepp, utan att det
hos många människor väcker associationer till miljonprogrammens flerbostadshus, något som i sin
tur enligt Arnstberg betyder betongförort. Dessa associationer är inte helt överensstämmande med
verkligheten då det under denna tidsperiod byggdes ungefär 1 400 000 bostäder i Sverige, fördelade
på både småhus och flerfamiljshus.
Småhusen blev antingen producerade av en byggherre som exploaterade ett område i en större skala
eller av privatpersoner som beställde ett enskilt hus av en lokalt förankrad byggentreprenör. Likt
marknaden för småhus som existerar idag var det under rekordåren mestadels så kallade kataloghus
som uppfördes, producerade i en fabrik och därefter transporterade till slutuppställningsplats där de
monterades. Det byggdes ungefär 500 000 småhus under rekordåren och fördelningen är lika mellan
de gruppbyggda småhusen och de som byggdes styckevis. Det nya mer industrialiserade sättet att
bygga på var positivt ur rationellt perspektiv och gjorde det möjligt att producera en stor mängd
bostäder till lägre kostnader och inom ett kortare tidsspann än tidigare (Arnstberg, 1996). Av de
resterande 900 000 bostäderna som byggdes som flerfamiljshus så byggdes ungefär hälften som
låghus, inspirerade av och för att smälta in med 40- och 50-tals arkitekturen. De hus som byggdes i
det som kallas den storskaliga bebyggelsen var de bostäder som främst präglades av det nya
industriella sättet att bygga på och som kallas betongförort (Arnstberg, 1996). Resultatet blev
monotona stadsdelar vilka projekterades med målsättningen att det skulle gå snabbt att bygga och
vara billigt. Först var det arkitekterna som krävde höghus och stora komplex, de följdes senare av
kommunalpolitiker och till sist av byggherrarna. Byggindustrierna hade i mitten av 60-talet anpassat
sig till detta nya sätt att bygga och blev slutligen dess främsta lobbyist av rent vinstintresse
(Arnstberg, 2000). Utöver att planera själva bostäderna så planlagdes vägar, parkeringsplatser och
utomhusmiljöer på ett sätt som markant skiljer sig från både äldre och nyare bebyggelse. Gång och
cykelvägar är ofta byggda i ett annat plan än biltrafiken, något som skapar barriärer och uppdelning
av bostadsområden i mindre öar. Exempelvis kan Rosengård i Malmö betraktas som ett
bostadsområde i parkmiljö när växter och träd vuxit upp vilket var den ursprungliga tanken (Tykesson
& Magnusson Staaf, 2009).

De tekniska systemen
Miljonprogrammets hus har dokumenterade problem med vissa av de tekniska lösningarna som
valdes. Lågsluttande tak med invändig avvattning, elementfasader med otäta skarvar eller skarvar av
miljöfarligt material som exempelvis PCB, fuktproblem när grundkonstruktionen platta på mark
användes och fönstersnickerier av undermålig kvalitet som dessutom ofta monterades på ett direkt
olämpligt sätt är ett par exempel på mindre lyckade tekniska lösningar i skalkonstruktionen. I de
3

tekniska installationerna genomfördes vissa experiment som med facit i hand var mindre lyckade
exempelvis värmesystem av enrörstyp resulterade i ojämn värmefördelning i fastigheten.
Avloppssystem i plast, som till skillnad från dagens system, inte höll den kvalitet som ett traditionellt
gjutjärnssystem hade. Avloppsbrunnar placerade intill vägg och oprövade ventilationslösningar var
andra tekniska lösningar som inte har åldrats väl (Arnstberg, 1996).
Men även de tekniska lösningar som var väl fungerande och höll hög eller till och med mycket hög
kvalitet börjar närma sig den tekniska livslängdens slut. Åtgärder såsom stambyten och tätskikt,
fönsterbyten och hissrenovering är exempel på upprustningsåtgärder som normalt uppstår efter 35
till 45 år (Statens bostadskreditnämnd, 2008; VVS företagen & Svensk ventilation, 2008). Att
genomföra renoveringar av dessa system ger inte ett berättigande till hyreshöjningar utan det är
bara så kallade standardhöjande åtgärder som medför att hyresnivåerna kan höjas (Westin, 2011).
Standardhöjande åtgärder innebär exempelvis helkaklat badrum där det tidigare var våtrumsmatta
eller byta ut köksinredningen, vilket något som faller sig naturligt ur fastighetsägarens perspektiv vid
exempelvis ett stambyte. Att genomföra dessa standardhöjande åtgärder kräver generellt
hyresgästens samtycke, men det är inte alltid som kostnaden för hyresgästen presenteras på ett
tydligt sätt.

Gentrifiering
Begreppet gentrifiering innebär att lägenheter eller hus i ett nedgånget område renoveras och köps
upp av en kapitalstark medelklass. Detta medför att de ursprungliga invånarna som inte är lika
ekonomiskt starka trängs undan till andra områden (Thörn & Holgersson, 2014). Denna process kan
också inledas av bostadsbolag som önskar att öka statusen på sina områden och standarden i sina
byggnader, vilket leder till möjligheter att ta ut högre hyror och samtidigt minska vakanser.
Gentrifieringen riskerar att leda till motsättningar särskilt i områden som karakteriseras av en hög
grad av social polarisering, något som kan ta sig uttryck genom exempelvis stenkastning mot
räddningstjänst eller bilbränder. Men gentrifieringen är inte begränsad enbart till socialt utsatta
områden utan det sker även i redan etablerade medelklassområden som då övergår till vad som
närmast kan beskrivas som överklassområden (Hedin, 2010).
Hedin (2010) sammanfattar de positiva och negativa aspekter som gentrifiering kan ha på ett område
enligt tabell 2. Vissa av dessa effekter kan tyckas motsägande såsom den positiva, ökad social
blandning och den negativa, förlust av social mångfald. Den ökade sociala blandning som sker vid en
låg grad av gentrifiering kan övergå i gentrifiering som leder till minskad social blandning på grund av
bortträngning, något som också Thörn & Holgersson (2014) hävdar.
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Tabell 2. Sammanfattning av gentrifieringsprocessers omgivningseffekter (Hedin, 2010; Thörn & Holgersson, 2014)

Positiva
Ökat värde på fastighetsbeståndet
Ökad uthyrningsgrad

Negativa
Bortträngning av hyresgäster vid hyreshöjningar
Negativa känslor eller konflikter kopplade till
bortträngning
Minskat utbud av bostäder för låginkomsttagare
Spekulationsdriven prisstegring på bostäder
Risk för hemlöshet
Bortträngning av industriell och kommersiell
verksamhet
Ändrade förutsättningar för lokal service
Efterfrågan stiger på andra områden med
förutsättningar som passar låginkomsttagare
Förlust av social mångfald
I områden som inte är gentrifierade riskeras
befolkningsförlust och lågt utnyttjande av
bostadsbeståndet.

Stabilisering av nedgångna områden
Ökade skatteintäkter
Ökad social blandning
Fastighetsupprustning
Ökad befolkningstäthet
Känsla av ägarskap

Bostadsbrist i Malmö
En befolkning som växer både genom fler nyfödda, samt stor inflyttning både från övriga Sverige och
nyanlända flyktingar har skapat en bostadsbrist i Malmö. En stor del av befolkningen i Malmö består
av unga och andra grupper som är ekonomiskt svaga vilket leder till att köerna till de befintliga
hyresrätterna blir längre och priserna på ägda bostäder ökar (Stadsbyggnadskontoret, 2015a).
Kötiderna varierar stort beroende på bostadens storlek, skick, läge och pris där främst de mindre och
billigare lägenheterna är högt efterfrågade (Malmö stad, 2014b). Historiskt så har antalet byggstarter
i Malmö legat på ca 1 300 bostäder per år varav hälften har skett på kommunal mark. Av dessa
bostäder har andelen hyresrätter varit 60 % år 2012 och 69 % år 2014. Det kommunala
bostadsbolaget MKB stod för 28 % av de påbörjade bostäderna år 2014 och ett fortsatt krav från
Malmö stad på MKB är att byggtakten skall uppgå till minst 500 bostäder årligen
(Stadsbyggnadskontoret, 2015a). Malmös bostadsmarknad är konjunkturskänslig och påverkas inte
bara av den svenska konjunkturen utan även av den danska, då arbetspendling över Öresund är
vanligt och är något som gör att det är mer komplicerat att göra en korrekt bedömning av
bostadsmarknadens framtida behov.
Detaljplaner finns för att förtäta redan existerande bostadsområden, där flertalet projekt redan är
påbörjade. Vissa av dessa har det uttryckliga målet att komplettera befintlig bebyggelse både i
storlek samt upplåtelseform (Stadsbyggnadskontoret, 2015a). Rent konkret innebär detta att i många
fall ska det byggas bostadsrätter i områden där det idag mestadels finns hyresrätter. Som exempel
kan nämnas att ett av de områden där en stor framtida expansion planeras är Norra SorgenfriRosengård.
Rosengård och Kroksbäck
Det finns både skillnader och likheter mellan Rosengård och Kroksbäck i demografi likväl som i
geografi. Områdena är byggda ungefär samtidigt och har båda en del som tekniskt tillhör området
men skiljer sig så tillvida att det är småhus och äldre lägenhetsbebyggelse. Lägenhetsstorleken som
dominerar i Rosengård är främst 3 rum och i Kroksbäck är det 3 samt 4 rum som är i majoritet
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(Gerell, 2013; Hallin et al., 2010). Kroksbäck har tre åtskilda områden, Norrbäck, Sörbäck och Brf
Kroksbäck, den sociala blandningen mellan dessa delar är mycket låg, människor pendlar mellan jobb
eller skola annorstädes och hemmet. Det har uppstått en vi och dom känsla mellan de olika
områdena (Gerell, 2013). Bilden av Rosengård har ändå sedan det byggdes varit negativ, de boende
ansåg redan på 70-talet att området inte var planerat för en god livsmiljö och trivsel utan
upplevelsen var att storföretagen skulle få utvilad arbetskraft varje morgon (Hallin et al., 2010).
Rosengård erbjöd inte heller barn och ungdomar någon stimulans, ett problem som finns kvar idag
och är något som delvis beror på nedskärningar riktade mot ungdomsgårdar. Befolkningen i både
Rosengård och Kroksbäck är utsatta för omgivningens stigmatisering och brist på erkännande, stora
delar av samma befolkning saknar dessutom makt och möjlighet till bestämmande över sina egna liv.
Kombinerat utgör dessa faktorer enligt Hallin et al. (2010) segregations grundbultar. Invånarna i
Rosengård tillhör de minst bemedlade i Malmö, i Kroksbäck är andelen människor med
försörjningsstöd något mindre. Dålig boende- och livsmiljö, fattigdom, trängsel, omgivningens
nedvärderande omdömen och otrygghet är delar av den problematik som omgärdar både Rosengård
och Krokbäck. Det utanförskap som i dagsläget råder riskerar att leda ungdomar in i kriminalitet och
därigenom påverka hela området negativt. Genom renoveringar, ombyggnationer och andra
satsningar så kan den sociala hållbarheten öka vilket i sin tur skulle minska de problem som finns idag
och skapa en positiv spiral.

Avgränsning
Denna rapport fokuserar på två av Malmös miljonprogramsområden, Rosengård och Kroksbäck.
Anledningen till detta är att det föreligger stora renoveringsbehov inom en relativt snar framtid.
Dessutom bor det idag många olika grupperingar som redan idag har en svag ställning på
bostadsmarknaden inom dessa områden och det finns en påtaglig risk för en gentrifieringsprocess.
Avsikten är att behandla de aspekter som på olika sätt kan förändra den sociala hållbarheten för
invånarna, oavsett om det får positiva eller negativa konsekvenser.
Vidare avgränsas studien till att inbegripa källor som är officiellt framtagna för att representera en
organisations åsikter, oavsett om det är kommunalt, privat eller föreningar. Detta diskuteras vidare
efter metodavsnittet i diskussionen kring källorna.

6

Metod
Rapporten är att betrakta som en fallstudie över Malmös sociala hållbarhetsarbete, denna fallstudie
har utretts genom analys av främst kvalitativa data. De kvalitativa data som har analyserats är främst
litteratur från olika aktörer på Malmös bostadsmarknad. Tanken bakom detta är att det skall ge en
holistisk förståelse för hur den sociala hållbarheten har utvecklats i Malmö, något som stöds av
O’leary (2014). Användandet av publicerad litteratur ger en bild av vad organisationen, oavsett om
det är ett politiskt parti, bostadsbolag, förening eller medborgarinitiativ, har för mål medan en
intervju med enskilda personer riskerar ge svar som är en blandning av den organisation de
representerar samt deras personliga åsikter.
Kvantitativa data förekommer främst då det gäller demografiska aspekter som exempelvis
utbildningsnivå, arbetslöshet, sjukskrivningar och befolkningssammansättning. Insamlande av
primärdata genom enkätundersökningar och liknande valdes bort av flera anledningar, där den
främsta var svårigheten att utforma en enkät som är relevant för de olika aktörerna. Det som är en
intressant fråga till ett fastighetsbolag ger inte relevanta data när en boende får samma fråga, vidare
omöjliggjorde tidsaspekten utformningen av flera enkäter, framförallt analys av den data som
enkätsvaren ger.

Diskussion kring källor
De källor som använts är framför allt vetenskapliga rapporter, böcker, publikationer från offentliga
institutioner, information från privata och offentliga företag samt föreningar. De vetenskapliga
rapporter som använts till denna rapport är minst på forskarnivå och i möjligaste mån har
originalkällor använts. I möjligaste mån har information kring författarna också undersökts,
exempelvis om de har kopplingar till någon extern part via finansiering som kan tänkas påverka
slutresultatet av en studie. Dessa rapporter har hittats genom olika databaser som KTH:s Primo och
Google scholar.
Gällande rapporter från företag, organisationer och föreningar så finns en ökad risk för att det finns
en så kallad gömd agenda. Medvetenheten om att de kan ha en partisk åsikt är viktigt vid beaktandet
av materialet. Att helt bortse från denna typ av källor på grund av deras partiskhet skulle göra denna
rapport fattigare främst på grund av att denna fråga i stor utsträckning är politisk.
Hyresgästföreningen publicerar väldigt få rapporter vilket skapar en problematik kring hur aktuella
dessa rapporter är i dagsläget. Källan till denna typ av publikationer har varit dels organisationernas
egna hemsidor och dels bibliotek. Intervjuer med personer som arbetar på exempelvis
Hyresgästföreningen var dock inte aktuellt. Främst för att tidsbristen inte medgav mer än ett
begränsat antal intervjuer. Risken med så få intervjuer är att personliga åsikter hos den intervjuade
färgar det som ska representera organisationens åsikt. Vid flera intervjuer från samma organisation
är det lättare att få en nyanserad bild. För att få en bild av de boendes åsikter användes
nyhetsartiklar från Sydsvenskan daterade tillbaka till 2012. De sökningar som gjordes på Sydsvenskan
med sökordet Krokbäck generade sju resultat, inga handlade om social hållbarhet. När istället
Rosengård användes som söksträng på Sydsvenskan gav det över 5 800 artiklar, majoriteten
handlade om sport eller olika brott, ett mindre antal relaterade till frågor som rör den sociala
hållbarheten. Rapporter från olika myndigheters hemsidor har också använts som källor och dessa
anses vara högt trovärdiga, dock har det inte tagits hänsyn till olika potentiella tolkningar av dessa
texter. Det kan förekomma prejudikat som vinklar exempelvis en lagtext och är inget som aktivt
undersökts på grund av tidsbrist.
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Resultat
Arbetet med den sociala hållbarheten kan ske på många olika sätt och av många olika aktörer, denna
rapport fokuserar på aktörerna Malmö stad, MKB och Hyresgästföreningen. Grundläggande för att
kunna demokratisera styrningen och ge medborgarna en chans att tycka till om förändringar är att ha
en fungerande medborgardialog som också är ett ämne som tas upp nedan.

Vad gör Malmö stad
Politikerna och tjänstemännen i Malmö stad har identifierat att den sociala hållbarheten är ett viktigt
arbetsområde och år 2014 presenterades en utredning med titeln Det fortsatta arbetet för ett socialt
hållbart Malmö (Malmö stad, 2014a). Denna rapport är en uppföljning av Malmökommissionens
slutrapport från 2013 (Malmö stad, 2013). Malmö stad har noterat att det finns ett problem i mötet
mellan den växande befolkningen, de strukturella förändringar som sker i och med en allt mer
globaliserad och urbaniserad värld och den sociala hållbarheten. Båda dessa rapporter kommer med
två så kallade övergripande rekommendationer och dessa är, dels att etablera en social
investeringspolitik vilken har möjlighet att utjämna skillnader i levnadsvillkor och göra systemen i
samhället mer jämlika, samt dels att förändra olika processer genom att skapa olika
kunskapsallianser och demokratisera styrningen. En viktig del i detta är att titta på sociala satsningar
som en investering i människor snarare än kostnader (Malmö stad, 2013).
Malmö stad har också tagit fram en manual för hur den sociala hållbarheten ska behandlas vid fysiska
investeringar. Där fastslås att social hållbarhet har anpassats till de fem parametrarna delaktighet
och inflytande, ekonomiska och social förutsättningar, barn unga och äldre, hälsofrämjande miljöer
och produkter samt fysisk aktivitet (Stadsbyggnadskontoret, 2014). Dessa bedöms sedan tillsammans
med sex sociala aspekter i en matrisform. De sex aspekterna är ansvaret för hela staden, samspel och
sammanhang, gröna miljöer, identitet samt dialog och normer. Matrisen ser ut som tabell 3 nedan
(Stadsbyggnadskontoret, 2014).
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Tabell 3 Beslutsmatris (Stadsbyggnadskontoret, 2014, sid 1-2)

Sociala
aspekter

Delaktighet Ekonomiska
Barn, Hälsofrämjande Fysisk
Risker och
och
och sociala
unga miljöer och
aktivitet genomförandehinder
inflytande
förutsättningar och
produkter
äldre

Ansvaret för
hela staden
Samspel och
sammanhang
Vardagsliv
Gröna
miljöer
Identitet
Dialog och
normer

Som komplement till denna matris finns också en manual vilken ger handledning hur matrisen ska
användas, men det krävs fortfarande ett engagemang och en kunskap om sociala frågor.
Bedömningen sker i en grupp av aktörer i det aktuella projektet. Ett test av denna matris skedde
våren 2015 när planprogrammet för Törnrosen och del av Örtagåden i Rosengård togs fram något
som tydliggjorde både risker och möjligheter på ett lättöverskådligt vis (Stadsbyggnadskontoret,
2015b).
Malmö stad har som målsättning att de lägenheter som produceras ska vara efterfrågade av alla
stadens medborgare. Nybyggnation som är efterfrågad av alla innebär dock inte att det är uppnåeligt
för alla (Stadsbyggnadskontoret, 2015a). Malmö stad är dock medvetna om denna problematik och
har också tillsatt en ny utredning som skall titta på hur olika grupper skall beredas möjlighet till
kvalitativt boende. Malmö stad fastslog under 2014 att det var extra viktigt att bostadsbyggandet
genomfördes på ett sådant sätt att den sociala rättvisan ökar, att trångboddheten minskar och ge
unga en möjlighet till en bra start i livet (Malmö stad Stadsbyggnadskontoret, 2014). I ett längre
perspektiv så hoppas kommunstyrelsen att de nyproducerade lägenheterna kommer frigöra fler
billiga mindre lägenheter i takt med att befolkningsomflyttningar ökar, ett slags omvänd gentrifiering
(Malmö stad, 2014b).
Demografi och utbildning
De demografiska skillnaderna både inom staden samt mellan Malmö och övriga Sverige är stora. En
del av detta kan härledas till den stora invandring som skett till Malmö på senare år där andelen
utrikes födda uppgår till ca 29,5 % (SCB, 2015a). Denna fördelning är inte jämn över hela Malmö utan
främst koncentrerad till områden där bostäderna är hyresrätter, många av dessa ägda av MKB. I
Rosengård har till exempel över 80 % av invånarna utländsk bakgrund (Eneström, 2005). Inom Malmö
stad är skillnaderna stora mellan olika stadsdelar, exempelvis har Kryddgården, Herrgården,
Törnrosen och Rosengård en disponibel inkomst strax över 100 000kr per invånare och år och i andra
änden ligger Bellevue med ca 600 000kr (MKB, 2014). Vidare vad gäller inkomst så ligger
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medelinkomsten totalt i Malmö ca 15 % lägre än i riket som genomsnitt och de flesta i Malmö bor i
resursfattiga områden.
Det finns också stora skillnader vad gäller utbildning. För att få ett arbete krävs ofta någon form av
utbildning. Om en person inte klarar av grundskolan innebär det framtida svårigheter på
arbetsmarknaden, vilket i förlängningen riskerar att leda till ett utanförskap både i samhället och på
bostadsmarknaden. Det finns två faktorer som starkt påverkar hur slutbetygen ser ut i årskurs nio,
det är dels föräldrarnas utbildningsnivå och dels om det finns utländsk bakgrund (Skolverket, 2015a;
Skolverket, 2015b). Dessa grupperingar är oerhört generella och inom dem råder det stor variation
med många som är både bättre eller sämre än genomsnittet. En generell trend är att i de mindre
bemedlade områdena är skolresultaten också lägre. För Malmö som har lanserat kunskapsstaden
Malmö med kunskapsintensiv produktion innebär detta förstås en enorm utmaning (Harvey et al.,
2005).

Slutbetyg årskurs 9
Uppdelat per svensk och utländsk bakgrund
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0
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uppnått
yrkesprog.
kunskapskraven i alla
ämnen

Genomsnittligt
meritvärde

Utl. bakgrund, födda utomlands

Figur 1 (Skolverket, 2015a)

Slutbetyg årskurs 9
Uppdelat per föräldrarnas högsta utbildningsnivå
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Figur 2 (Skolverket, 2015b)

Figur 1 och figur 2 representerar hela Malmö kommun. I stadsdelar som exempelvis Rosengård är
andelen obehöriga högre och meritvärdena lägre (Bunar, 2012). Att unga personer riskerar att bli fast
i arbetslöshet på grund av bristande utbildning är något som styrks av Bunar (2012) samt SCB
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(2015b). Det finns med andra ord en risk för en negativ spiral där låg utbildning leder till barn med låg
utbildning, arbetslöshet och utanförskap och ytterligare segregering.

Arbetslöshet i förhållande till utbildningsnivå
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Figur 3 (SCB, 2015b)

De boendes låga utbildningsnivå är inte bara problematiskt ur ett försörjningsperspektiv utan det gör
även att de boende hamnar i ett än sämre utgångsläge vid exempelvis samråd som rör deras
boendesituation, där de möter professionella förhandlare (Westin, 2011). I förordet till vad behöver
göras? En förstudie om levnadsvillkor och boende – del 4 (Hyresgästföreningen, 2008) poängterar
Barbro Engman och Sven Bergenstråhle att vi bygger samhällen – inte bara bostäder. Man pekar på
vikten av bland annat en fungerande skola och möjligheten att få arbete för att öka den sociala
hållbarheten Det finns också kopplingar mellan låg utbildningsnivå och lägre medellivslängd och
sämre hälsa, en faktor som i hög grad påverkar den sociala hållbarheten (Malmö stad, 2013).
Malmökommissionen
I både Malmökommissionens rapport, samt uppföljningsrapporten presenteras ett antal olika
målsättningar och olika vägar att närma sig en lösning på problematiken. Många av dessa är av
naturliga skäl även indirekt viktiga för den sociala hållbarheten. Här presenteras ett antal konkreta
åtgärdspunkter som är direkt kopplade till en ökning av den sociala hållbarheten i kontexten
renovering av miljonprogrammen (Malmö stad, 2014a). De förslag som presenteras i stycket nedan
är de förslag som inte direkt ligger under ’’Boende och stadsplanering’’ utan andra områden såsom
utbildning, arbete, hälsa och sjukvård, ledarskap samt arbetsmetoder.
Ett av dessa förslag är att stärka samverkan mellan kommunen och civilsamhället för att dra fördel av
det potentiella skapandet av sociala innovationer. Tanken är att utveckla olika former för samverkan
kring begreppet social hållbarhet, en del i det övergripande målet att demokratisera styrningen av
kommunen. Extra omsorg bör läggas på att förhindra en byråkratisering så att ett gemensamt arbete
kan växa fram samt möjligheten att diskutera kring olika perspektiv på makt. Ett annat är att utveckla
ledarskapet så att en hållbar utveckling möjliggörs. Här belyses behovet av att ha ett ledarskap inom
kommunen, både politiskt och på tjänstemannanivå, som har kompetens inom alla aspekter av
hållbarhet vilket är av stor nytta vid en rad olika beslutssituationer. Utöver att enbart ha kunskap om
dessa områden, uppmanas även personalen att använda sin kunskap aktivt vid upphandlingar och
liknande. Ytterligare ett förslag, som återkopplar till det föregående, är att utveckla holistiska
styrinstrument där ett exempel kan vara den matris som finns avbildad i tabell 3. Utöver dessa
styrinstrument så ska nya och kompletterande mått på hur samhällsutvecklingen relaterar till en
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övergripande hållbarhet tas fram. Bland annat så arbetar stadskontoret med en utredning gällande
möjligheten att ta fram en hållbarhetsredovisning med nya och kompletterande indikatorer för
samhällsekonomiska och hälsoekonomiska beräkningar och hur sociala investeringar kan integreras i
budgetarbetet. Ett annat förslag är att Malmö stad bör se över möjligheten att placera profilskolor i
områden där det finns möjlighet för positiva integrationseffekter, med andra ord förlägga de mest
attraktiva skolorna i de mest utsatta områdena. Intentionen med detta är att när nya profilskolor ska
byggas så att de genom sin placering kan skapa en naturlig integration. Ett exempel på ett sådant
område skulle kunna vara Rosengård. Det finns också ett förslag som rör skapandet av ett forum som
syftar till att förstärka det gemensamma arbetet med näringslivet rörande den sociala hållbarheten. I
den växande staden skall stadskontoret i samband med näringslivet skapa möjligheter att ge fler
malmöbor arbete inom berörda sektorer.
I avsnittet som handlar om boende och stadsplanering i Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart
Malmö (Malmö stad, 2014a), konstateras att fysiska insatser och bra stadsplanering kan leda till en
ökad social hållbarhet. Minska bostadsbristen är det första förslaget som förs fram och det
konstateras att ha en bostad är essentiellt för bra levnadsvillkor och en del i skapandet av en
sammanhängande och attraktiv stad. Malmö har ett stort problem med hemlöshet och då staden
kontinuerligt växer behöver bostadsbyggandet öka för att dels täcka upp behovet som redan finns i
dagsläget samt det behov som finns i framtiden. Gruppen av hemlösa människor är i dagsläget främst
ofrivilligt hemlösa av strukturella skäl snarare än sociala skäl som är en minskande grupp, det vill säga
de har helt enkelt enbart problem med de ekonomiska förutsättningarna som en bostad kräver.
Sedan november 2013 bedriver kommunen ett utvecklingsarbete mellan dels olika förvaltningar,
marknaden och forskarsamhället om hur bostäder kan produceras till rimliga kostnader. Det
konstateras att fokus bör ligga på att antingen bygga nya bostäder eller frigöra bostäder i det
bestånd som redan finns för att minska hemlösheten. Detta samt att specifikt bygga bostäder som
anpassas för olika målgrupper såsom ungdomar, äldre, ensamhushåll och barnfamiljer. Dessa
argument framförs också i den handlingsplan som kommunstyrelsen antog i november 2014 (Malmö
stad, 2014b). Att få de privata bostadsbolagen att acceptera olika former av försörjningsstöd som
inkomst kan också vara en dellösning. Nästa förslag rör hur tillgången på dessa efterfrågade bostäder
av god kvalitet som barnfamiljer har råd med skall öka. Ingen direkt lösning presenteras utan
stadsbyggnadsnämnden, MKB, näringslivet och miljöförvaltningen åläggs att utreda hur tillgången
ska öka och problemet är identifierat och ett antidiskrimineringsperspektiv på lösningen efterfrågas.
Att etablera en ny extern organisation i kommunal regi för att se över möjligheten med ett
uppdragsbaserat bostadsbyggande samt att komplettera förtätningsambitionen med att bygga
billigare bostäder i stadens ytterområden på kommunal mark är ytterligare ett förslag som förs fram.
En viss risk att detta kan komma i strid med den gällande lagstiftningen om allmännyttiga
kommunala bostadsbolag finns (Malmö stad, 2014a).
Några av de punkter som tas upp i avsnittet som rör boende och stadsplanering är mycket snarlika
andra punkter som redan är beskrivna och handlar om både ledningssystem och kommunstyrning.
Det finns även exempel på mycket konkreta förslag som direkt rör den fysiska stadsplaneringen.
Skapandet av flera lättillgängliga mötesplatser i områden där det i dagsläget råder stor trångboddhet
kan förhoppningsvis öka känslan av samhörighet och ge en ökad trygghet. Dessa mötesplatser
behöver dock inte begränsas till att enbart vara fysiska platser utan även digitala plattformar bör
övervägas, något som kan bidra till en ökad demokratisering (Malmö stad, 2014a). Genom att ge
människor möjlighet att samlas och skapande av nya kontakter kan speciellt bidra till en mer
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jämbördig förhandlingsprocess mot exempelvis bostadsbolag, något som styrks av Westins (2011)
erfarenheter från Stockholm. En annan rekommendation är att fortsätta arbetet med att utveckla
blandade upplåtelseformer det vill säga att blanda olika bostadstyper med arbetsplatser och
servicefunktioner. Risken finns dock att hyror kan bli för höga för många av de malmöbor som är i
störst behov av bostäder. Vidare kan också fysiska investeringar användas för att öka den lokala
sysselsättningsgraden och ett av dessa projekt kan vara Amiralsstaden, vilket är ett projekt som
syftar dels till att minska bostadsbristen och dels att minska de negativa effekterna av gentrifiering.
Dessa bostäder är tänkta att successivt byggas kring Amiralsgatan och den nya tågstationen i
Rosengård. I samband med detta finns även en möjlighet att omvandla vad som idag upplevs som
barriärer till sammanlänkade områden (Malmö stad, 2014a).
Investeringsprogram i Rosengård
Malmö stad var involverad i projektet Hållbar stadsomvandling Malmö – Fokus Rosengård också
kallat Rosengård i förvandling, ett investeringsprogram som syftar till att låta blandade, levande och
hållbara stadsdelar växa fram där det tidigare har funnits funktionssegregering (Delegationen för
hållbara städer, 2014). Fokus låg på den ekologiska hållbarheten, den sociala hållbarheten
inkluderades i viss mån men var inte huvudfokus. De åtgärder som hade störst koppling till den
sociala hållbarheten blev antingen försenade eller avbröts exempelvis på grund av att marknaden
hade försvagats och flera av de åtgärder som faktiskt genomfördes nådde inte de mål som ställts
upp. Delprojekten i Rosengård i förvandling var ’’Hållbara Hilda’’ där ett så kallat helhetsgrepp på en
bostadsrättsförenings renoveringsbehov togs. Tyngdpunkten låg på att sänka koldioxidutsläppen och
att det skulle vara ekonomiskt gångbart på lång sikt men även deltagande och trygghet var
delparoller. De åtgärder som genomfördes kan mest liknas vid en vanlig renovering, de åtgärder som
inte genomfördes och som var lite mer visionära var de som främst skulle bidra till
hållbarhetsaspekten. Ur ett hållbarhetsperspektiv får ’’Hållbara Hilda’’ betraktas som mindre lyckat.
Ett annat delprojekt var ’’Renewable Rosengård’’ där grunden skulle läggas för att Rosengård i
framtiden ska försörjas med enbart lokalt producerad förnybar el. Delprojektet ströks på grund av att
planering, placering och byte av utförare tog för lång tid. Renoveringen av Rosengårds ishall var tänkt
att demonstrera hur ishallar ska renoveras när fokus ligger på ekologisk hållbarhet, detta genom att
uppnå vad som kallas optimal energieffektivisering. Då projektet är kraftigt försenat finns det ännu
inga resultat som anger huruvida målen har blivit uppfyllda, men många av delprojekten inom detta
delprojekt är faktiskt utförda (Delegationen för hållbara städer, 2014).
KlimatSMART matcentrum är en kunskapshöjande åtgärd hos pedagoger, kökspersonal och barn om
matens ursprung och vilken betydelse det har för klimatet, miljön, inlärningen och hälsan. Detta
uppnåddes genom olika former av praktisk odling och pedagogiska aktiviteter. Det fastslås att de
sociala och estetiska effekterna av denna åtgärd är påtagliga, de bidrar med ökad trivsel till alla
invånare, har marginellt ökande effekt på tryggheten och ökar välbefinnandet för de odlande
deltagarna (Delegationen för hållbara städer, 2014). En annan positiv bieffekt av projektet är att
många av deltagarna aldrig tidigare vistats i Rosengård och fick en ny positiv syn på områden och det
bidrar till att minska stigmatiseringen av områden, något som i förlängningen ökar den sociala
hållbarheten. En ekologisk renovering av Värner Rydénskolan planerades med det specifika syftet att
demonstrera ekologisk renovering av skolor. Liksom vid renoveringen av Rosengårds ishall var
energieffektivisering i fokus men där de flesta åtgärder faktiskt genomfördes i ishallen så blev de inte
genomförda i Värner Rydénskolan. En anledning till att dessa åtgärder inte genomförts är olika
ombyggnationer och omflyttningar av skolor i Rosengård vilket medfört att delåtgärderna inte
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kunnat genomföras. Delprojektet Hållbara resor som inkluderade Rosengårdsstråket syftade till att
skapa förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik mellan Rosengård och övriga delar av staden.
Rosengårdsstråkets funktion och attraktivitet som social mötesplats, gång och cykelstråk skulle höjas
och genom detta även öka andelen cykeltrafik. Rosengårds station är försenad men kommer ändå att
bli av och har redan genererat en ökad investeringsvilja i Rosengård. Bättre kollektivtrafik längs
Amiralsgatan och Rosengårdsstråket är redan genomförda något som förhoppningsvis leder till en
ökad andel resor med cykel och kollektivtrafik men även sociala möten mellan människor
(Delegationen för hållbara städer, 2014).

Bostadsmarknadens aktörer
På bostadsmarknaden i Malmö är de främsta aktörerna de olika bostadsbolagen där kommunala
MKB är dominerande i de förortsområden som denna studie fokuserar på samt Hyresgästföreningen.
Bostadsbolagen
Den dominerande aktören på hyresmarknaden i Malmö är MKB som med över 23 000 hyresbostäder
och 1100 lokaler har 33 % av hyresmarknaden och 15 % av den totala bostadsmarknaden, övriga
aktörer är i jämförelse mycket små (MKB, 2015). MKB hade 2014 en omsättning på 1,9 miljarder
kronor och gjorde en vinst på 278 miljoner kronor. Affärsiden går ut på att med vad som kallas
balanserad hyressättning och nyproduktion bidra till att Malmö utvecklas positivt. En nyckelfaktor i
detta är att verksamheten ska drivas ur ett affärsmässigt perspektiv. Det affärsmässiga perspektivet
ska även vara vägledande i de social insatser som MKB gör för ökad sysselsättning och minskat
bidragsberoende. Då MKB är ett kommunalt bostadsbolag ägt av Malmö stad finns det flertalet
ägardirektiv och några av dessa är direkt kopplade till den sociala hållbarheten (MKB, 2015). I
följande punktlista presenteras en förkortad version av utvalda delar, som relaterar till de sociala
aspekterna som finns upptagna i inledningen av denna rapport, ur de ägardirektiv som finns listade i
MKBs årsredovisning 2014.












Att i alla stadsdelar och på marknadsmässiga villkor ha ett utbud av lägenheter med
varierande läge, standard, storlek, servicegrad och hyresnivå.
MKB ska vara ett föredöme för andra fastighetsägare.
Bostäderna ska vara tillgängliga för alla oavsett ekonomisk, etnisk, social eller annan
bakgrund.
MKB ska drivas på affärsmässig grund enligt de krav som lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag anger (2010:879).
MKB ska på ett lämpligt vis utveckla sociala innovationer och motverka segregation och
diskriminering på bostadsmarknaden samt arbeta för att stärka integration och jämställdhet.
MKB ska ta sitt bostadssociala ansvar om det ligger inom ramen för vad som kan
affärsmässigt motiveras tillsammans med andra hyresvärdar.
MKB ska ha en väl fungerande dialog med de boende exempelvis genom medinflytande,
självförvaltning och boendedemokrati.
Genom nyproduktion ska MKB aktivt bidra till en långsiktigt balanserad bostadsmarknad.
Både nyproduktion och förvärv ska leda till en balanserad tillgång och efterfrågan på
bostäder, upplåtelseformer och bostadsytor samt stödja social hållbarhet inom skilda
områden i staden.
MKB ska ha en sammanhållen syn, vilket inkluderar bostäder för grupperna ungdomar,
seniorer, studenter, hem och bostadslösa, stora familjer och andra som kan ha särskilda
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svårigheter på bostadsmarknaden. Detta ska ske inom det ramverk som ställs upp av lagen
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Utöver dessa ägardirektiv har även Malmö stad ställt upp ett antal bostadspolitiska mål. I november
2012 beslutade Malmö stad att MKB ska ta hänsyn till tio av dessa mål (MKB, 2015). Av dessa tio mål
är det sju som direkt knyter an till hur MKB ska behandla den sociala hållbarheten.








I Malmö ska staden aktivt motverka boendesegregationen genom ett mångfasetterat
bostadsbyggande i samtliga områden gällande upplåtelseform, storlek och typ av hus.
De boende i Malmö ska kunna erbjudas en bostad som täcker deras behov, det uppnås
genom ett varierat utbud av bostäder.
Både boendekvaliteten och utemiljön ska hålla en bra standard i Malmös alla områden.
Bostadsplaneringen ska ske med högsta möjliga demokratiska ambitioner.
Lokaler för skolor, barnomsorg, omsorg, vård, socialt boende och mötesplatser ska i ett tidigt
skede planeras och byggas ut med bostäder.
Förutsättningar för nyproduktion av bostäder skapas av staden genom mark och
planberedskap.
Genom en aktiv markpolitik från staden ska bra hyresbostäder byggas till rimliga kostnader.

MKB är ålagda av sina ägare att arbeta med både ägardirektiven och de bostadspolitiska målen.
Dessa båda målsättningar lämnar ett relativt fritt spelrum för MKB att sätta in insatser där det är som
mest kostnadseffektivt, eller där de upplever att de har stora möjligheter att göra nytta. I
affärsplanen för 2015 har MKB identifierat att de sociala skillnaderna är en av de största
utmaningarna som Malmö står inför. De äger en stor kontroll över rummet, det vill säga de har
kontroll över flera strategiska områden och således makt att kontrollera utvecklingen (Harvey et al.,
2005). MKB har valt att, som en av få konkreta lösningar, använda sig utav sociala klausuler i de olika
upphandlingar som görs. Det innebär att MKB kan ställa krav på dels den egna verksamheten, samt
olika underentreprenörer att bidra till den sociala hållbarheten. Dessa klausuler stipulerar att det
upphandlade företaget ska ta ett socialt hänsynstagande exempelvis genom att hämta personal från
gruppen långtidsarbetslösa i det område som upphandlingen gäller (MKB, 2014). Dock är deras mål
enbart att 10 % av upphandlingarna ska göras med just dessa sociala klausuler. Vidare har de också
identifierat att med olika metoder stötta barn och ungdomar i skolan och skapa förutsättningar för
nya arbetstillfällen för dessa och på detta sätt försöka uppnå ökad social hållbarhet.
Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen anser att det är nödvändigt att bedriva en bostadspolitik som sätter människor i
första rummet och att ett bra boende är en rättighet som omfattar både bostaden, boendemiljön
och samhällsplaneringen (Eklöf et al., 2008). Bostadsbehovet är dynamiskt och behov som finns idag
skiljer sig från hur det historiskt sett ut med nya krav på exempelvis bekvämligheter och mer
diversifierade familjekonstellationer. En allt mer globaliserad ekonomi och den omstrukturering av
arbetsmarknaden som det leder till har bidragit till att de ekonomiska klyftorna ökat. Detta i sin tur
leder till en koncentration av mindre bemedlade grupper i vissa bostadsområden, något som har
återuppväckt intresset för att studera så kallade grannskapseffekter (Hugosson & Maandi, 2008).
Grannskapseffekter kan något förenklat förklaras med att de boende påverkas av andra närboende
och de möten som sker mellan människor i det dagliga livet. Den bakomliggande orsaken till
grannskapseffekter är social inlärning, där bostadsområdet blir en grogrund för olika sorters
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beteenden och attityder där människor influeras och imiterar varandra. Detta innebär att i utsatta
områden, där människor befinner sig i ett utanförskap består umgänget av människor i en snarlik
situation, vilket innebär att det sociala nätverket inte expanderas åt håll som potentiellt leder till
arbete (Hugosson & Maandi, 2008). Att underlätta skapandet av nya kontakter både formella och
informella, nätverkande, i en annan kontext kan leda till att de boende exempelvis får ett arbete. För
att underlätta sådana nya möten måste kollektivtrafik eller andra former av kommunikationer vara
väl utbyggda. Ett annat sätt att skapa denna sociala blandning är att bygga nya bostäder i redan
befintliga områden och därigenom attrahera hushållstyper som är annorlunda mot dem som redan
existerar. Dock måste en medvetenhet alltid finnas om att denna typ av gentrifiering kan ha negativa
effekter. Systematiska analyser av hur service, både kommersiell och offentlig, är geografiskt
fördelad och hur kvaliteten på denna service varierar kan ge goda indikationer för stadsplanerare på
hur den sociala hållbarheten kan uppnås (Hyresgästföreningen, 2008). Hyresgästföreningen arbetar
för att transparensen hos bostadsrättsföretagen i hur de väljer sina boende ska öka. Detta är ett sätt
att minska den direkta och indirekta diskrimineringen, något som inte är unikt för hyresmarknaden
utan exempel finns också från bostadsrättsmarknaden (Hyresgästföreningen, 2008).
Bostadsbristen som finns i Malmö påverkar alla sektorer av samhället, arbetsgivare har svårare att
hitta den arbetskraft som efterfrågas, olika grupperingar i samhället såsom exempelvis unga har svårt
att studera eller söka arbete då det inte finns någonstans att bo. Hyresgästföreningen anser att
kötiderna är orimligt långa och att de kommunala bostadsbolagens samhällsuppdrag att erbjuda alla
typer av hushåll en bra bostad till en rimlig hyra därför inte är uppfylld (Hagetoft, 2014). Då
bostadsbolagen har nästan alla sina bostäder uthyrda anser Hyresgästföreningen att det finns starka
politiska skäl att öka bostadsbyggandet men att samtidigt ha i åtanke de sociala faktorer som är
återgivna ovan (Hagetoft, 2014). Både det samhälleliga engagemanget och den politiska viljan att
bygga fler hyresrätter bör därför öka. Att det affärsmässiga i dagsläget i många fall verkar viktigare
för de kommunala bostadsbolagen än bostadsförsörjningsuppdraget anses vara problematiskt och
det borde istället fokuseras på skapandet av en bostadsmarknad som befinner sig i balans. En mer
riktad ägarstyrning för att visa att politikerna tar sitt ansvar för att minska kötiderna. Att genomföra
studier bland de köande för att ta reda på exakt vilka behov som dessa människor har ur ett socialt
perspektiv skulle förbättra det beslutsunderlag som politiker och bostadsbolag har att arbeta med
(Hagetoft, 2014).

Medborgardialog
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett styrdokument för hur en organisation ska
lyckas med att föra en medborgardialog. Genomförandet av en konstruktiv och givande
medborgardialog kräver ett grundligt förarbete. Att diskutera inom organisationen om varför en
medborgardialog ska genomföras, vilka erfarenheter och återkoppling som förväntas komma ur en
dialog med medborgarna och hur denna information sedan kan hanteras utgör viktiga delar för en
bra planering. Vidare måste utgångspunkten för medborgardialogen bestämmas, två olika
utgångspunkter i en medborgardialog i samma fråga kan nämligen generera helt olika feedback
(Sveriges kommuner och landsting, 2013). Erfarenheter visar att olika samhällsgrupperingar har
skiftande engagemang i samhällsfrågor, den starka gruppen som har ett stort engagemang är
traditionellt sett välutbildade och välavlönade. De svagare grupperna i dessa frågor är de som
generellt har lägre utbildning, högre arbetslöshet, sämre kunskaper i det svenska språket och lägre
17

kunskapsnivå om hur planprocesser i allmänhet går till. En medvetenhet om att medborgarna tillhör
olika sådana grupperingar och en handlingsplan för att inkludera och engagera de svagare grupperna
bör finnas med vid planeringen, samt en möjlighet att balansera resultatet mellan alla de olika
grupperingarna. Att ha en struktur för inkluderandet av medborgardialog i styrprocessen, avsätta
tillräckliga resurser och att skapa en accepterande kultur inom organisationen för medborgarnas
åsikter är andra framgångsrecept (Sveriges kommuner och landsting, 2013).
När beslutsprocessen startar i ett ärende bör kommunen initialt ta beslut om huruvida en
medborgardialog bör genomföras för att komplettera beslutsunderlaget. SKL (2013) hävdar att de
erfarenheter som finns från medborgardialoger inom olika områden visar att det egentligen inte
finns någon fråga där beslutsunderlaget inte har blivit bättre och mer nyansrikt av en
medborgardialog, under förutsättningen att ärendet inte bara gäller en eller ett fåtal privatpersoner.
Teoretiskt sett så önskar politiker och tjänstemän en medborgardialog så tidigt i processen som
möjligt för att få en möjlighet att inkorporera informationen i beslutsunderlaget. Tyvärr sker dock
medborgardialogen ofta sent i processen, ofta i direkt anslutning till att beslutet ska tas och
genomförs mer för att förankra det beslut som kommunen eller landstinget förordar (Sveriges
kommuner och landsting, 2013). Att de deltagande medborgarna får en tydlig återkoppling om hur
resultatet från dialogerna har påverkat beslutsprocessen är viktigt, speciellt för att befrämja fortsatt
engagemang från medborgarna i liknande frågor i framtiden. Om detta inte görs så riskerar det leda
till minskat förtroende mot beslutsprocessen och helt omintetgöra de goda intentioner som fanns
från början.
Medborgardialog innebär inte att beslutsprocessen på något sätt ersätts med en direktdemokrati
utan meningen är att stärka den lokala demokratin och att demokratisera själva styrprocessen. Den
dialog som då måste föras med medborgarna kan antingen ske fysiskt eller digitalt, olika
genomförandeformer passar olika målgrupper. Det kan vara meningsfullt att kombinera exempelvis
fysiska möten med digitala formulär (Sveriges kommuner och landsting, 2013). De digitala
formulären har dessutom en fördel att de går att genomföra på flera olika språk, vilket passar
speciellt bra i förortsområden med en hög andel invandrare. De digitala forumen, såsom exempelvis
sociala medier, kan också locka ungdomar som annars inte kommer tills tals i debatten (Sveriges
kommuner och landsting, 2014). Det är viktigt att hela processen är transparent och öppen eftersom
det skapar tillit. Vidare är det viktigt att ha en strategi för kommunikation då det möjliggör att
kommunen aktivt kan agera snarare än reagera. Kommunikationsprocessen bör också förmedla de
komplexa och ofta motstridiga viljor som beslutsfattarna står inför, på det sättet blir
kommunikationen också en lärandeprocess för invånarna i hur realpolitik fungerar (Sveriges
kommuner och landsting, 2013).
När det nya planprogrammet antogs för Törnrosen och del av Örtagården i Rosengård skedde ett
samråd mellan berörda nämnder, länsstyrelsen, sakägare och andra som kunde anses ha ett
väsentligt intresse av förslaget. Vidare hölls förslaget tillgängligt på två hemsidor såsom Malmö stad,
Dialog Rosengård, samt foajén i stadshuset och på Rosengårdsbiblioteket där även
Stadsbyggnadskontoret fanns på plats vid två tillfällen. Samrådet hölls mellan november 2014 och
januari 2015. En version för lekmän togs fram och skickades till 2 500 hushåll som på så vis också blev
tillfrågade vad de ansåg om planprogrammet. Form och funktion för de nya husen, vägar och
kommunikationer samt allmänna utrymmen var centrala frågor genom hela samrådsprocessen. De
svar som genererades ur dessa frågor har blivit sammanställda och kommer ligga till grund för den
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framtida planeringsprocessen samt påverka styrningen av MKBs fortsatta arbete i området
(Stadsbyggnadskontoret 2015b).
Det hölls även andra aktiviteter kopplade till framtagandet av planprogramsförslaget som exempelvis
dialogmöten, vilka hölls fem gånger med olika grupperingar. Grupperna var seniorer, föräldrar,
ungdomar, företagare samt kvinnor verksamma i föreningen Yallatrappan (Stadsbyggnadskontoret,
2015b). För att överbrygga språkbarriärer, nå ut till flera boende och skapa arbetstillfällen anställdes
lokala ungdomar till vissa av samrådsmötena. Ur ett genusperspektiv så var könsfördelningen jämn i
grupperna unga och seniorer, medan de i företagargruppen uteslutande var män och i gruppen
föräldrar var kvinnor i majoritet. Från föreningen Yallatrappan kom av naturliga skäl enbart kvinnor.
Sammantaget så uttalade sig ungefär lika många män som kvinnor om den nya programplanen
(Stadsbyggnadskontoret, 2015b). Ett dialogtåg, något som närmast kan beskrivas som ett litet
motoriserat turisttåg, anordnades en helg som syftade dels till att marknadsföra planprogrammet för
främst barn och unga samt ta in synpunkter. Detta tåg gav också en guidad tur runt området och
beskrev samtidigt de förändringar som planerades (Stadsbyggnadskontoret, 2015b). År 2011
genomfördes en så kallad framtidsvandring genom samma område som en del i ett tidigare samråd
inför ett planprogram för Herrgården och Rosengården, något som lockade 38st deltagare
(Björnsson, 2011). Dialogtåget kan ses som en utveckling av framtidsvandringen.
Det konstateras att samrådet har gett stora vinster för projektet, tack vare omfattningen så kommer
de förslag som läggs ha en bred förankring både hos de boende och hos det lokala näringslivet
(Stadsbyggnadskontoret, 2015b). De synpunkter som inkommit är bland annat medborgarnas egna
åsikter om hur platser som i dagsläget upplevs som otrygga kan byggas om eller bort. De boende
hade även flera bra förslag på hur de allmänna platserna ska utformas för att skapa flera mindre
mötesplatser för människor med skilda intressen och varierande ålder. De var dock i princip helt
jämnt mellan de som önskar öppna upp för trafik i området och de som anser att nuvarande
trafiksituation är väl fungerande, något som gjort att båda alternativen kommer att kvarstå.

Reaktioner från de boende
Detta avsnitt är baserat på olika artiklar ur Sydsvenskan som publicerats sedan 2012. De reaktioner
som främst rapporteras i tidningen är brottsrelaterade eller skolrelaterade.
Malmös satsningar på social hållbarhet har inte räckt till på skolområdet där segregationen
fortfarande är tydlig och kvaliteten är så pass ojämn att resultatet blir långa pendlingsavstånd till
både förskola och skola av högre kvalitet (Avellan, 2015). Kö till förskolan och dagisplatser som ligger
långt från hemmet är ett annat exempel på att den sociala hållbarheten inte har fått tillräcklig
prioritet. Det faktum att skolorna håller låg kvalitet påverkar viljan att bo kvar i området och är en av
de främsta anledningarna till att människor letar ny bostad i andra områden (Leijnse, 2015). De
boende i Rosengård tycker själva att mångkulturen tillsammans med det många grönytorna och
parkerna är de bästa sakerna med området. De positiva inslag som finns i Rosengård, där
Rosengårdsfestivalen är ett exempel, ger ett tillfälle att visa upp en annan sida av Rosengård än den
som medierna ofta rapporterar om (Ottosson, 2015). Generellt så anser de boende att just
mediebilden av stadsdelen är väldigt negativ.
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Det finns också negativa aspekter, där ett exempel är en 20 årig man som hämnades på
bostadsbolaget som försökte vräka hans familj genom att spränga en bomb på deras kontor (TT,
2015). Det finns också en utbredd rädsla inför den kriminalitet som resulterar i väpnat våld i
området, något som gör att människor önskar flytta från Rosengård så snart möjligheten finns (Nasr,
2015; Persson, 2015). Bland ungdomar finns det ökande motsättningar som övergår i handgemäng.
Dessa motsättningar uppstår delvis på grund av att Örtagårdsskolans elever blivit överflyttade till
Värner Rydénskolan. Konsekvensen av dessa motsättningar har exempelvis blivit att Värner
Rydénskolan har tvingats stänga på grund av försämrad arbetsmiljö för lärarna (Sjö, 2015).

Erfarenheter från Göteborg
I Göteborg finns sedan 2007 ett uppdrag som kallas S2020 som är tänkt att stimulera en socialt
hållbar utveckling, S2020 står för socialt hållbar utveckling 2020. Tanken bakom detta uppdrag är att
den sociala hållbarheten ska, på ett strukturerat sätt, bli en del av all verksamhet som bedrivs inom
staden. Utöver att vara ett uppdrag som hela Göteborg stad är delaktigt i, finns det också en
arbetsgrupp med namnet S2020. Gruppen består av människor med olika bakgrund där bland andra
arkitekter, beteendevetare och journalister finns representerade, gruppen både är och arbetar
tvärvetenskapligt. S2020 har tagit fram en modell som syftar till att skapa en mötesplats där den
fysiska miljön möter de sociala värdena. Denna modell har vidareutvecklats till en plattform för
samtal, där olika kompetenser möts och tänker tillsammans (Stenberg et al., 2013). Vidare har S2020
tagit fram tre verktyg som ska tydliggöra att det är ett delat ansvar för den sociala hållbarheten och
dessa är barnkonsekvensanalys, social konsekvensanalys och ett kunskapsstöd för webben. Dessa
verktyg är levande och utvecklas kontinuerligt där tanken är att de ska vara ett stöd genom hela
processen från förstudie till utvärdering och få olika förvaltningar och aktörer att gemensamt
prioritera upp den sociala hållbarheten (Stenberg et al., 2013). Formatet för denna modell är en
matris med eskalerande nivåer på x-axeln, från byggnad via närmiljö, stadsdel, stad till region. Och på
y-axeln finns olika kriterier för hållbarhet såsom exempelvis en sammanhållen stad, samspel och
möten, ett fungerande vardagsliv och identitet och upplevelse, för att nämna några (Göteborgs stad,
2015).
Mötesplats Hammarkullen i Göteborg startades av en grupp engagerade boende under våren 2010.
Platsen för detta var i parken bredvidd Hammarkullens torg där det ligger en kommunalt byggd
trästuga med sadeltak, uppförd någon gång under 1970-talet. Både parken och stugan var 2010 i
dåligt skick och användandet av dem var sporadiskt. De invånare som startade Mötesplatsen gjorde
det med övertygelsen om att en positiv förändring för området inte bara behöver komma uppifrån,
från politikernas eller fastighetsägarnas håll. Istället för att protestera mot nedläggningsbeslut och
indragningar visa på en egen kreativitet och att de som faktiskt bor i området vet vilka satsningar
som är betydelsefulla för just dem (Stenberg et al., 2013). Genom att skapa kontakter mellan olika
grupperingar skulle Mötesplatsen bidra till att skapa ett tryggare samhälle. För att kunna
åstadkomma denna vision föreslog Mötesplatsen för de styrande politikerna att ’’istället för att
protestera erbjöd de sig att fylla en tom lokal med sociala verksamheter som kunde sprida hopp i en
stadsdel med ökande frustration’’ (Stenberg et al., 2013, sid 78). Något som också
stadsdelsnämndens egna direktiv teoretiskt var positivt till, det visade sig dock att denna typ av stöd
inte var något som var självklart. Hyresersättningar eller lönemedel till föreningar var emot
stadsdelens principer. Regelverkets utformning komplicerade saker ytterligare genom att det var
olika förvaltning av mark och hus samt att verksamheten som bedrivs i stugan inte får ha vad som
kallas för ’’entreprenörslika sidointäkter’’. Det sista utgjorde ett så pass stort hinder för den
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kaféverksamhet som skulle drivas av arbetssökande kvinnor att planerna på en sådan verksamhet
bordlades. Inte heller fick det bemanningsföretag som startats för att hjälpa människor hitta
sysselsättning vara kvar (Stenberg et al., 2013). Trots de problem som omgärdade Mötesplatsen så
drevs verksamheten dagligen utifrån de ursprungliga visionerna, danskurser, språkträning, kreativ
barnverksamhet, trygghetsvandringar och syverkstad är några exempel på de aktiviteter som
anordnades. All verksamhet som bedrivits av Mötesplatsen upphörde under 2013 och föreningen
upplöstes.
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Diskussion och slutsats
Den sociala hållbarheten har idag mer fokus än tidigare i samhällsplaneringen och insikterna om de
fördelar som en förbättring av den sociala hållbarheten för med sig har också ökat. Att bygga nytt
eller renovera med detta i åtanke skapar med andra ord stora mervärden både för staden i sig men
även för bostadsbolagen och inte minst för de boende.
I Malmö pågår arbetet med den sociala hållbarheten på många olika plan, vilket är viktigt eftersom
det är en så komplicerad och mångfacetterad fråga. I Malmö arbetas det med en hållbarhetsmatris
som syftar till att likrikta och inte minst förbättra arbetet med de frågor som rör social hållbarhet.
Matrisen syftar vidare till att säkerställa att inga frågor glöms bort och att ett perspektivbyte sker där
beslutsfattare får ställa frågan om vilken påverkan kommer denna åtgärd medföra för de boende.
Genom att lyfta den frågan visar man på en medvetenhet som inte verkar ha funnits tidigare. Fortsatt
arbete med de konsekvenser som sedan upptäcks i och med detta är det som verkligen ger en
möjlighet att göra stora samhällsvinster. De sociala frågorna får på detta sätt en helt egen
projektering inte olik den som görs för andra områden, låt säga energi eller vattenförbrukning. En
konsekvens av matrisen är hur samrådsdialogen utvecklats där den växt i omfattning och ligger
tidigare i processen. Människor som blir påverkade av beslut får, när beslutsfattare använder
matrisen, möjlighet att komma till tals tidigare på planeringsstadiet och kan på så vis påverka mer.
När arbetet sker i en så strukturerad och likartad form blir resultaten genast mer mätbara och när
ramverket är på plats är det mycket svårare att förklara varför inte dessa frågor har getts en högre
prioritet. I Göteborg finns ett liknande sätt att arbeta, även här används ett matrissystem för att
hjälpa beslutsfattarna. Att en arbetsmetodik som upplevs som effektiv och resultatskapande sprider
sig mellan olika beslutsfattare i olika städer är naturligt. Användandet både i Göteborg samt Malmö
indikerar att detta är en metod som åtminstone fungerar bättre än den metodik som fanns tidigare.
Det finns med största säkerhet ytterligare förbättringar att göra när det kommer till anpassning av
arbetsverktyget så att det passar den kontext i vilket det används, men som grund att bygga vidare
på är matrisen bra som beslutsstöd.
Medborgardialogen är viktigt i alla ärenden som rör människors bostadssituation oavsett om det
gäller stora stadsbyggnadsärenden eller mindre åtgärder på byggnadsnivå. En stärkt
medborgardialog är positivt ur flera aspekter, dels kan det i sig självt vara ett delmål i den sociala
hållbarheten. Men det kan också stärka människors känsla för sitt boendeområde (platsidentitet) om
de får vara med och påverka, vidare kan det bidra till att nya nätverkspunkter knyts och en allmän
demokratisering av beslutsprocessen. Det går att argumentera för att när människor får ett ökat
ansvar så växer de med uppgiften, något som kan innebära en ökad självkänsla och nya värdefulla
meriter. Större nätverk, bättre självkänsla och fler meriter är alla delar som kan vara till stor nytta vid
exempelvis jobbsökande, drogavvänjning, ta sig ur kriminalitet, påbörja studier eller andra
förändringar som människor gör för att förbättra sin livssituation.
En förhoppning är att ökad kunskap om hur en offentlig förvaltning drivs och hur politiska beslut tas i
bostads- och planfrågor. Vilka möjligheter enskilda människor har att påverka dessa beslut, kan bidra
till att fler personer i områden som i dagsläget har lågt valdeltagande blir mer motiverade att gå till
en vallokal vid nästa val. Följdefekter av en ökad medborgardialog inom bostadsfrågor kan
förhoppningsvis ge människor en större medvetenhet om sina demokratiska rätt- och skyldigheter.
Genom att demokratisera styrningen, något som blir en konsekvens av medborgardialoger, finns
möjligheten att de boende i området tar med den kunskap, de lärdomar och de nya kontakterna de
23

har skaffat sig under processen till förhandlingsbordet om ombyggnation med sin hyresvärd. En ökad
förhandlingsvana, eller vana att överhuvudtaget läsa och förstå byråkratisk text gör att spelfältet i
förhandlingen blir mer jämlik. Detta innebär att det blir lättare för de boende att kunna reda ut vad
som är rutinmässigt underhåll och vad som är standardhöjande åtgärder. Detta är mycket viktigt
eftersom det är enbart de standardhöjande åtgärderna som motiverar hyreshöjningar. En utökad
medborgardialog vid nybyggnation behöver inte innebära en fördyrande fördröjning om den görs i
ett tidigt skede. Det finns här stora möjligheter för byggherren att spara pengar genom att använda
de boendes åsikter vad de egentligen vill ha snarare än vad projektörer och arkitekter vill ha. Att vara
medveten om att referensramarna skiljer sig åt för vad som betraktas som en god bostad är viktigt
och genom samrådsprocessen kan perspektivskillnaden tydliggöras.
En annan faktor som bidrar till att göra medborgardialogen mer jämlik är ytterligare satsningar på
skolan och då även vuxenskolan. Sambandet mellan utanförskap och låg utbildning är mycket tydligt.
Att öka satsningen på skolan gör förhoppningsvis så att fler personer i förlängningen får arbete och
tas ur utanförskap. Då Malmö satsar på att bli en kunskapsstad rimmar det illa att ha områden såsom
Rosengård, där ungdomar inte går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Att genom
utbildning få tillgång till en meningsfull sysselsättning, något som även utbildningen i sig kan vara,
men även ett arbete efteråt, bidrar till den sociala hållbarheten och en ökad livskvalitet. När det sker
en om- och utbyggnad av eftersatta områden bör också skolmiljön prioriteras. Ökad utbildning kan
också vara en av de åtgärder som syftar till att stärka de som redan bor i socialt utsatta områden. Att
stänga skolor som Örtagårdsskolan och flytta dess elever till andra närliggande skolor är
kontraproduktivt. I ett område som i dagsläget redan har mycket dåliga skolresultat behöver det
satsas på fler skolor, inte tvärtom. Om de boende får en bättre ekonomi så ökar den sociala
blandningen, nya kontaktpunkter skapas som kan leda till att ännu fler i nätverket också får arbete.
Ingen negativ gentrifiering behöver ske när lägenheter renoveras, utan samma familj har råd att bo
kvar men med en högre standard. Det ska inte heller existera något mål, vare sig hos politiker eller
hos bostadsföretag, att någon specifik etnicitet eller liknande ska flytta in i exempelvis Rosengård,
det är inte så social blandning uppnås. Något som dock kan bidra till att nya kontakter och naturlig
social blandning uppstår kan vara att förlägga olika elitskolor till stigmatiserade områden. Det är en
åtgärd som också kan hjälpa till att bryta den negativa mediebilden och passar in i Malmös satsning
på att bli en utbildningsstad.
Det råder i dagsläget en stor bostadsbrist i Malmö. Det är främst billiga bostäder som är de mest
efterfrågade av nästan alla grupperingar såsom ungdomar, studenter, barnfamiljer och seniorer. Att
hemlösheten ökar beror i stort sett enbart på att människor i dagsläget inte har råd att köpa eller
möjlighet att få hyra en bostad som passar deras ekonomiska situation. Om hyresvärdarna i Malmö
med MKB i spetsen kan börja acceptera olika former av försörjningsstöd i de inkomstprövningar som
görs så vore det ett steg i rätt riktning. Denna åtgärd har potential att vara positiv ur ett
genusperspektiv, då ensamstående mödrar är bland de med generellt lägst inkomster, där
bostadsbidrag och barnbidrag kanske bör inkluderas vid en boprövning. En annan möjlighet vore att
öronmärka bostäder för just den gruppen.
Att bygga billiga bostäder skulle också gynna studenter som önskar flytta till Malmö. Att lägga
studentbostäder i områden såsom just Rosengård skulle kunna ge en naturlig social blandning och
därigenom öka den sociala hållbarheten. En generell ökning av byggtakten vore önskvärt i hela
Malmö, men fokus bör ligga på billiga bostäder och politikerna har en möjlighet att styra MKB mer
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mot det samhällsuppdrag de är ålagda, som innebär att de ska tillhandahålla bra bostäder till en
rimlig kostnad utan alltför stor vinstmaximering. Vid förtätning och utbyggnad bör kollektivtrafik,
cykelvägar och bilpoler prioriteras framför exempelvis ytterligare parkeringar. Att samtidigt bygga
naturliga mötesplatser som skapar en känsla bland de boende av både ökad trygghet och livskvalitet
är av största vikt. Dessa mötesplatser kan se olika ut beroende på vilka som är målgruppen, exempel
kan vara en skateboardpark, hundrastgårdar, lekplatser eller parkbänkar. Arbetet med Rosengård i
förvandling har många bra mål, förhoppningen är att de saker som är försenade eller har problem
med finansieringen ändå blir av så småningom. Att driva en stor kampanj där hållbarhetsmålen
kommuniceras för att sedan när den ekonomiska verkligheten kommer ikapp tvingas medge att
målen var för ambitiösa är kontraproduktivt. Målen ska vara ambitiösa, de ska utmana och flytta
gränser och att ge ytterligare investeringsbidrag kan vara ett sätt att se till att de verkligen uppnås.
Att som MKB ha sociala klausuler i upphandlingarna är något som även Malmö stad borde se över.
Det finns arbetsmoment som med fördel kan skötas av personer som i dagsläget står långt utanför
arbetsmarknaden och med hjälp av praktik kan utanförskapet brytas. MKB bör också se över om
målet för de sociala klausulerna kan sättas högre än 10 procent när de har arbetsuppgifter som inte
kräver mångårig utbildning såsom fastighetsskötsel, gräsklippning och snöskottning. Som
komplement till detta kan både MKB och övriga bostadsbolag i större utsträckning erbjuda
sommarpraktik till lokala ungdomar. Förhoppningsvis minskar då även skadegörelse och ökar
tryggheten samt den sociala integrationen eftersom det är lokalt förankrade människor som arbetar
med förbättringar eller återställelse.
Det finns också ett stort problem med trångboddhet och med tanke på det byggnadssätt som husen i
miljonprogrammen är uppförda finns det potentiella åtgärder. Modulhusen bör kunna delvis
demonteras för att sedan få en extern påbyggnad. I samband med en generell modernisering så kan
utbudet diversifieras och trångboddheten minskas. En annan positiv bieffekt skulle kunna vara att
den sociala statusen i området ökar och flera människor som annars skulle flyttat till andra mer
statusfyllda områden stannar kvar. Dessa människor som har andra sociala kontaktnät än de
arbetslösa behövs nämligen också i miljonprogramsområden då många arbeten aldrig annonseras ut
utan tillsätts genom kontakter.
Alla initiativ behöver inte komma från beslutsfattarna utan det kan som i fallet Mötesplatsen från
Göteborg även vara initiativ som kommer från gräsrotsnivå. Vid sådana medborgarinitiativ kan det
vara på sin plats att exempelvis genom tydlig kommunikation förklara vilka spelregler som gäller.
Kommunen kan exempelvis inte ge hyresrabatter eller bidrag till olika former av entreprenörskap,
som i Göteborgsfallet var ett kafé och ett bemanningsföretag då detta är att subventionera
verksamheten och snedvrida konkurrensen mot andra verksamheter. Men en lärdom från
Mötesplatsen är att kommuner och stadsdelar vid medborgarinitiativ ska försöka ’’samla
verksamheten’’ i ärendet. Det vill säga om det är olika förvaltningar som exempelvis är ansvariga för
mark och lokaler, tillsätta en kontaktperson som har mandat att representera alla de olika
förvaltningarna. Risken finns annars att den glöd och kämpaanda som finns hos de eldsjälar som
startar dessa projekt försvinner i byråkratins korridorer.
Det visade sig vara mycket problematiskt att hitta någon information om vad de boende egentligen
tyckte om de satsningar som antingen planerades eller redan genomförts. De kanaler där sådan
information kunde tänkas finnas var istället fyllda med sportresultat, politiska utspel eller rapporter
om olika polisinsatser. Att den delen är så pass liten är en brist. En åtgärd skulle kunna vara att
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genomföra enkätundersökningar eller djupintervjuer i stor skala på plats. Den informationen som det
skulle rendera skulle göra det lättare att utvärdera de satsningar som planeras.
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