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1. Inledning 

På 1800-talet började en rörelse som aldrig verkar sluta - urbaniseringen (Svanström 2015). 

Städer världen över har sedan dess bara vuxit och vuxit till de storstäder de är idag. Samtidigt 

har befolkningen ökat och fortsätter i takt med städerna, hela tiden att växa. Enligt United 

States Census Bureau (2018) beräknas det år 2018 finnas 7,46 miljarder människor på jorden 

och redan 2014 bodde 54% av dessa i en urban miljö (Förenta Nationerna [FN] 2014). År 

2050 beräknas dessa siffror stiga till 9,6 miljarder (Forsberg 2013) respektive 66% (FN 2014). 

På nyheterna pratas det bland annat om hur stor bostadsbrist det är i Sverige och samtidigt 

även hur svårt det är att komma in i bostadsmarknaden för olika grupper (Alestig 2017). En 

annan aspekt av problemet med denna befolkningstillväxt är att städerna expanderar samtidigt 

som planetens markyta förblir densamma - där finns snart inte mer yta att exploatera. 

Problemet med att städerna växer på bredden, är att de börjar ta upp mer och mer markyta 

vilket resulterar i att det allt mer viktiga jordbruket och skogsmarkerna får mindre plats och 

naturresurserna avverkas i en allt snabbare takt (Länsstyrelsen 2015). 

  

Lösningen på dessa problem torde därför vara att sluta bygga ut staden på bredden och istället 

fokusera på och bygga en tätare stadskärna. Överallt, i öst och i väst, har vi exempel på städer 

med höga invånarantal på en relativt liten yta. För att kunna husera alla dessa människor, har 

detta i de flesta fall gjorts via en tät stadskärna och med byggnation av höghus. Städer som 

Dubai, Hong Kong och New York har länge varit ett bevis på att vi har de teknologiska 

lösningar som möjliggör att bygga på höjden och på så sätt förtäta staden. Om man ser till yta 

och befolkningsmängd i Malmö med en parallell till Manhattan i New York, som i mångas 

ögon räknas som höghusens huvudstad, kan man se att även om Malmö är 77 km2 stort och 

Manhattan bara är 58,8 km2 rymmer den sistnämnda ca. 1,6 miljoner människor (United 

States Census Bureau 2015) medan Malmö idag endast huserar ca 330 000 människor 

(Malmö stad 2018a). Det finns städer närmare än New York där skillnaderna mot Malmö är 

stora. Om vi sträcker oss över sundet till grannlandet Danmark och dess huvudstad 

Köpenhamn hittar vi en stad som till ytan sett är ungefär lika stor som Malmö men som 

rymmer dubbelt så många invånare (Danmarks statistik). 
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En förtätad stad bidrar inte bara med att lösa nationella frågor såsom att rädda Sveriges 

bördigaste och viktigaste jordbruksmark från att bli exploaterad eller till att lösa 

bostadsbristen (Rådberg 2014). En förtätad stad bidrar med största effekt på stadens invånare. 

Faktorer som är grundläggande för en hållbar utveckling såsom stadens miljö, ekonomi och 

sociala frågor är de tre faktorer som direkt kommer påverkas vid en förtätning och arbetet ser 

olika ut beroende på städernas olika förutsättningar.  

 

Malmö stad har under en tid arbetat för ett tätare Malmö, och det finns ett flertal exempel på 

detta, men var finns de och hur arbetar Malmö stad med förtätning idag? I översiktsplanen 

(2014) beskrivs det vilka fokusområden som kommer vara de prioriterade och vad kommunen 

vill lägga vikt och resurser på vid utvecklingen av ett tätare Malmö. Genom att granska dessa 

mål med teoretiska glasögon vill vi undersöka om Malmö stad arbetar med förtätning på ett 

sätt som är hållbart ur de tre perspektiven socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Den nya 

reviderade översiktsplanen (2018) har redan godkänts av kommunstyrelsen och 

stadsbyggnadsnämnden och är i skrivande stund uppe på kommunfullmäktiges bord för att 

godkännas innan den kan läggas till handlingarna. 

1.1 Problemområde 

Hållbarhets- och miljötänket präglar samhället dagligen genom att vi ständigt påminns om att 

vara medvetna om det avtryck vi lämnar på jorden. Det berör allt ifrån att välja ekologisk och 

närodlad mat till att cykla istället för att ta bilen (WWF 2017). Vi introduceras dagligen till 

det nya samhället där vi bland annat ska använda oss utav kollektivtrafiken och bo smartare. 

 

I takt med denna utveckling av samhället är det viktigt att även stadsutvecklingen följer med i 

samma riktning. Jordens yta förblir densamma och för att vi inte ska expandera stadens 

omkrets ytterligare måste vi istället anpassa utvecklingen på den redan befintliga exploaterade 

marken och göra en förtätning av den. Forskare och stadsplanerare runt om i världen samsas 

kring frågan om att städerna måste förtätas men de är inte eniga om hur detta ska gå till 

(Bergsäker 2018). Scott Campbell (1996) är en av forskarna som har lagt fram sitt bidrag 

inom ämnet och menar att det framförallt är tre aspekter i en stad som är högt prioriterade för 

en hälsosam förtätning, den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Denna syn delas av 

många och bland annat Malmö stad har i sin ändring av översiktsplanen valt att ha dessa 

aspekter som grund. 
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Genom denna studie kommer vi bidra med en djupare inblick i arbetet bakom Malmö stads 

förtätningsarbete. Detta kommer vi göra genom att studera förändringen på fyra utvalda 

platser i Malmö där staden har valt att arbeta med förtätning på olika sätt. 

 

Som förtätning kan ett alternativ bland annat vara att bygga bostäder och kontorskomplex på 

höjden istället för att bygga dem på bredden. När befolkningsmängden i en stad ökar men 

markytan är densamma måste fastigheterna istället börja röra sig på höjden för att alla ska få 

plats. Att skövla skog-, åker-, och betesmark för att ersätta detta med olika typer av fastigheter 

som på ett eller annat sätt förser den växande befolkningen med boende och plats för arbete, 

kommer leda till att vi utarmar samhället på dess naturresurser fortare. Förtätning handlar inte 

bara om att bygga nytt eller på höjden, utan också om hur den redan bebyggda marken ska 

brukas för att den ska nyttjas som bäst.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på och belysa hur Malmö stad arbetar med förtätning i 

relation till de tre aspekterna för en hållbar stadsutveckling: socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt. Genom att utgå från de tre aspekterna, går Malmö stads förtätningsarbete hand i 

hand med de riktlinjer som generellt används internationellt. Vi kommer i denna uppsats att 

utforska vilken definition Malmö stad har på förtätning och hur de anser att utvecklingsarbetet 

för en modern stad ska gå till samtidigt som jordbruksmarken som finns i södra Skåne inte 

påverkas.  

 

Med detta arbete kommer därför både de positiva och negativa delarna i ett förtätningsarbete 

att belysas för att få en bredare insyn i de konflikter som kan uppstå i arbetet. Vid slutet av 

uppsatsen kommer en diskussion att föras där vi vill belysa varför Malmö bör arbeta med 

förtätning som en metod för stadsutveckling och hur detta görs på ett hållbart sätt.  

 

Huvudfrågorna som detta arbete kommer besvara är således: 

-       Hur använder Malmö stad förtätning som metod för stadsutveckling? 

-       Vilka är de konsekvenser som en förtätning av Malmö stad kan medföra och hur kan 

arbetet med förtätning maximera de positiva aspekterna och minimera de negativa 

konsekvenserna?  
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1.3 Avgränsningar 

Geografiskt kommer uppsatsen att avgränsas till staden Malmö, som har en stadig 

befolkningsökning och där förtätningsprocessen redan dragit igång på kommunal nivå. Staden 

är Sveriges tredje största och genom Öresundsbrons bygge år 2000 knyter staden ihop Sverige 

med övriga Europa (Öresundsbron 2018). Malmö är en intressant stad att fördjupa sig i då 

stadens förtätningsarbete har pågått i flera år och arbetet har nu börjat ge resultat. En annan 

anledning till att vi har valt att fokusera på Malmö är att vi kring Malmö finner Sveriges 

bördigaste jordbruksmark och det uppfattas vara av största vikt att staden inte växer på 

bekostnad utav denna mark och att ett välplanerat och långsiktig förtätningsarbete därför är 

nödvändigt (Börjesson et al. 2013).  
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2. Forskningsbakgrund  

I följande kapitel kommer tidigare forskning kring ämnet samt relaterade ämnesområden att 

behandlas för en djupare förståelse vid presentation av empirin i senare kapitel.  

2.1 Brundtlandkommissionen 

År 1987 fick Världskommissionen för miljö och utveckling i uppdrag av Förenta Nationerna 

att skriva en rapport där den ansvariga gruppen skulle komma på förslag till långsiktiga 

miljöstrategier för en hållbar utveckling. Rapporten som skapades namngavs “Vår 

gemensamma framtid” och fick informellt namnet Brundtlandrapporten efter kommissionens 

ledare, Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland. När kommissionen skulle 

arbeta efter begreppet hållbar utveckling fanns det olika definitioner och kommissionen 

enades om att ge begreppet följande definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”. 

  

En annan viktig aspekt som kommissionen belyste var vikten av balans av olika aspekter i 

samhället. För att en hållbar utveckling ska ske behöver aspekter såsom ekonomin, miljön, 

sociala och kulturella aspekter tas hänsyn till. Brundtlandkommissionen la stor vikt vid att 

påvisa att ekonomisk tillväxt inte får ske på bekostnad av naturen och att ekonomi och miljö 

måste arbeta i harmoni för en hållbar utveckling (FN 2012).   

2.2 Generellt om förtätningsforskningen 

Den mesta forskningen inom ämnet förtätning har idag gjorts med fokus på Asien och USA. 

En gemensam faktor i all forskning är att förtätning är en motrörelse mot fenomenet “urban 

sprawl” och hur det blir allt viktigare att vi förtätar våra städer för att värna om den viktiga 

jordbruksmarken (Rådberg 2014), och att hålla nere behovet av persontransporter. Flera stora 

institutioner, som American Planning Association (1999) och Europeiska Kommissionen 

(2007), har förespråkat en stadsutveckling med tät bebyggelse och även om många forskare 

har försökt påvisa att en tätare stad skulle vara mindre levnadsvänlig brister denna forskning i 

många fall i sitt empiriska underlag då de endast fokuserar på en av följande: 1) invånartäthet, 
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2) städer i USA eller, 3) att de inte har jämfört täta städer med utbredda städer utan endast 

forskat på en av dem (Mouratidis 2017). 

  

I sin artikel Is compact city livable? The impact of compact versus sprawled neighbourhoods 

on neighbourhood satisfaction skriver Kostas Mouratidis (2017) om “the compact city 

paradox” och undersöker huruvida levnadsvänligheten verkligen blir lägre i en förtätad stad. 

Mouratidis (2017) kommer genom sin forskning bland annat fram till att invånare tvärtom 

mot vad “the compact city paradox” säger upplever levnadsvänligheten som större i en 

kompakt stad. Anledningen till detta skulle vara att en tätare stad leder till att fler butiker och 

andra bekvämligheter öppnar och det blir lättare att ta sig till dessa. Precis som Næss (2014) 

skriver i sin artikel, Urban Form, Sustainability and Health: The Case of Greater Oslo, så 

utvecklas kollektivtrafiken dessutom snabbare i en mer kompakt stad vilket har en stor effekt 

på människors nöjdhet i staden. Ett tredje fynd som Mouratidis (2017) gjorde i sin forskning 

visade att människor som flyttar från ett mer glesbebyggt område till ett tätbebyggt upplever 

en stor positiv effekt på sin grannskapstillfredställelse samtidigt som en flytt i motsats 

riktning inte skulle göra en större skillnad. Anledningen till detta är att en flytt från staden 

ofta är ett aktivt val då dessa invånare önskar att ifrån stadens klimat och de som flyttar ut 

träffar många likasinnade. Grannskapstillfredställelsen blir därför hög för dessa, även utanför 

staden. 

  

Artikeln Urban Form, Sustainability and Health: The Case of Greater Oslo, skriven av Petter 

Næss (2014) syftar inte på hur Oslo är uppbyggt eller refererar till sin stadsplanering, utan 

belyser istället de hälsofördelar som medföljer för människorna i en tätbebyggd stad, jämfört 

med de som bor i en utbredd stad. Næss (2014) skiljer i sin artikel på olika typer av samhällen 

och menar att kompakta städer utmärker sig positivt jämfört med 1) städer med låg 

invånardensitet och spridda samhällen samt 2) de “gröna städerna” som har utvecklat städerna 

med fokus på miljön.  

 

I sin artikel jämför Næss (2014) Oslo med tre städer i Danmark och det han visar är att de 

olika städerna, som varierar i storlek, är att Oslo räknas som en stad som arbetar med 

förtätning förekommer det betydligt lägre nivåer av bilanvändning och en bättre generell hälsa 

på invånarna. Næss (2014) drar en slutsats att den minskande bilkörningen och den ökade 

goda folkhälsan för dem som bor i en förtätad stad har med varandra att göra. Att arbeta för 

en hållbar stadsutveckling i form av förtätning är således en väsentlig del av en förbättrad 
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folkhälsa. Detta går alltså hand i hand med varandra som ett tydligt exempel på en positiv 

aspekt av ett förtätat samhälle. 

 

God kollektivtrafik minskar individens vilja att bruka bil som transportmedel, det menar både 

Kostas (2017) och Næss (2014). Med ökad användning av kollektivtrafik, får vi en renare luft 

som ett resultat av minskade koldioxidutsläpp och på så vis en bättre hälsa för invånarna i 

staden. Slutligen förklarar Næss (2014) att det finns en konflikt i ämnet. För att nå ytterligare 

positiva effekter på hälsan skriver Næss (2014) att det även behövs grönområden och parker i 

anslutning till de områden där befolkningen rör sig, för ett ökat välbehag och en god 

folkhälsa. Framförallt behövs dessa områden vid bostadsområden och som avslutning 

diskuteras det att för att nå de maximala positiva fördelarna i en förtätad stadskärna, är en 

blandning av ovanstående nämnda komponenter ett måste. 

2.3 Vad är urban spawl? 

Stadsutbredning, eller urban sprawl, har pågått runt om i hela världen men syns som tydligast 

i USA. Efter andra världskriget kom en ny reform i USA gällande bolånen som gjorde dessa 

billigare. Parallellt med detta ökade produktionen av bilar vilket i sin tur resulterade det blev 

billigare för hushållen att köpa en bil (Barrington-Leigh och Millard-Ball 2015). Som ett 

resultat av detta hade allt fler familjer råd att flytta till större hus i förorterna och med bil 

transporterade de sig enkelt till och från hemmet. Efter kriget skedde utbredningen på 

marknadsmässiga villkor och med denna utbredning innebar det att städerna utvecklades med 

dålig mark-, och resursanvändning. Stadsutbredningen är oekonomisk på så sätt att det tar upp 

väldigt mycket markyta. Mellan åren 1982 och 1997 beräknades det ha exploaterats ungefär 

12 miljoner hektar betes-, skogs- och åkermark i USA för ändamålet (Hasse och Lathrop 

2003). Stadsutbredning på detta sätt är inte enbart dåligt ur ett mark- och resursanvändning 

utan skapar även konsekvenser på ekonomin och folkhälsan.  

 

Beroende på vem som tillfrågas kan definitionen av urban sprawl variera. Generellt sett gäller 

en definition som till stor del stämmer överens med den definition som Transportation 

research board i USA gett: ”Utspridd bebyggelse som konsumerar betydande mängder mark, 

naturliga och konstgjorda resurser samt infrastruktur” (Kummel 2006). 
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En familj som haft stor inverkan på stadsutbredningen i USA och gett urban sprawl fotfäste i 

amerikanska förorter är familjen Levitt (Galyean 2015). Efter andra världskriget lät familjen 

uppföra billiga enplansvillor i trä på en tidigare potatisåker på Long Island och tack vare sin 

enkla konstruktion kunde uppemot 30 bostäder byggas per dag. Bostäderna kom att locka 

många av de hemvändande soldaterna från kriget och när byggnationen i området var klar 

fanns det ungefär 17 500 bostäder, färdiga att husera ungefär 82 000 personer. (Rosenberg 

2018) Efter den stora framgången på Long Island fortsatte familjen att bygga ytterligare två 

stora förortsområden på östkusten, ett i Pennsylvania och ett i New Jersey. Bostadsområden 

som dessa visade vad urban sprawl kunde leda till när stadsutvecklingsformen blev pressad 

till sitt yttersta. Än idag finns det städer i USA som breder ut sig på detta sätt men standarden 

på husen i dessa förorter har blivit avsevärt bättre.  

 

I Europa har dock stadsutbredningen inte sett likadan ut. Till stor del har de styrande ledarna i 

Europa haft stor inverkan då de har sett ett större marknadsvärde på marken i Europa än för 

bara exploatering för glesbebyggda bostadsområden som i USA. I Europa har därför en annan 

typ av stadsplanering och markanvändning präglat länderna sedan en lång tid tillbaka. Det 

pågick en viss ökning av stadsutbredningen efter andra världskriget även i Europa då den 

ökade befolkningsmängden på sina ställen krävde en annan form av stadsplanering för att 

tillgodose det stora bostadsbehovet. Den stora skillnaden mellan urban sprawl i USA och i 

Europa är dock att de nya bostadsområdena som uppkom i Europa snarare blev som nya 

samhällen och därmed hade de inte samma karaktäristiska drag som stadsutbredningen i USA 

där de endast var stora markytor av billiga trähus i form av enplansvillor. (Richardson och 

Bae 2016).  

2.4 Vad är förtätning?  

Mellan åren 1960 till 1995 minskade boendetätheten i de större svenska städerna med en 

tredjedel, samtidigt som ytan ökade med 70 procent (Kummel 2006). En effekt av denna 

utbredning var att människor började inse att den viktiga kringliggande jordbruks- och 

skogsmarken kom att försvinna på bekostnad av staden. Genom att istället börja fokusera på 

stadens utveckling inåt och stadsmässig bebyggelse kunde man spara på de viktiga 

naturresurserna. I takt med att bilinnehaven samtidigt ökade i Sverige under 1900-talets slut 

började ett svar på modernismens funktionsindelade och separerade stad att växa fram – den 
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täta staden. År 1990 började utglesningen av tätorterna att avta och den täta, blandade staden 

blev fokus för stadsplaneringen (Kummel 2006).  

 

Vad ordet förtätning betyder är inte direkt definierat. Många forskare har olika syn på vad det 

innebär och eftersom stadsutvecklingsformen är ett så brett fenomen att det måste studeras 

från många olika perspektiv. Därmed finns det även i det praktiska olika syn på vad förtätning 

faktiskt är. Boverket (2016) belyser i sin rapport Rätt Tätt att det är stor skillnad på fysisk 

täthet och upplevd täthet. Rapporten vill visa att människor känner en högre trivselfaktor när 

de upplever att de har nära från sitt boende till aktiviteter och att det inte handlar om att själva 

stadens byggnation ska vara tät. En tät stad behöver således inte betyda att det ska finnas en 

hög densitet av människor som bor, utan att stadens ytor istället används av många. För att 

detta ska lyckas är det viktigt att skapa mångfunktionella ytor, vilket till exempel 

grönområden är en grund för (Boverket 2010). 

 

I de två följande avsnitten kommer de positiva och negativa aspekterna av en förtätning att 

belysas. Genom att belysa båda sidorna av förtätningsarbetet blir det enklare för läsaren att 

förstå vilka konflikter som kan komma att uppstå i samband med förtätningsarbetet.  

2.4.1 Positiva aspekter 

Det finns idag mycket forskning som talar för att förtätning av städer är den mest hållbara 

stadsutvecklingsformen. Stora organisationer som FN och EU har presenterat mål om hur 

städerna ska bli tätare för att vi ska ta hand om de resurser vi har på vår jord och för 

människans bästa (Mouratidis 2017). Förtätning kan däremot göras på många olika sätt. I 

vissa städer handlar det om att få in fler människor på befintlig yta och i andra städer handlar 

det om att skapa multifunktionella ytor i staden som gör att fler invånare kan nyttja platsen 

vid flera tidpunkter och tillfällen.  

  

En positiv effekt av förtätningen är att det allmänna rummet får en allt viktigare del i en 

förtätad stad. När större delen av befolkningen i en stadsdel bor i flerfamiljshus och med 

avsaknad av egen trädgård, spelar grönområdena en allt viktigare roll för folkhälsan. 

Forskning visar att tillgång till grönområden tillför mycket positivt för hälsan och livskvalitén 

(Næss 2014). Att flera personer nyttjar ett område, ger mer underlag för att utveckla platsen. 

Som vi tidigare nämnt kan mångfunktionalitet leda till detta. Till exempel kan en förskola 
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som har en del av en park som deras område för utelek under dagen öppna upp parken för 

allmänheten då verksamheten har stängt. På så vis finns det möjlighet att argumentera för att 

lägga ner mer resurser på att rusta upp området då flera personer kan nyttja parken.    

 

Gemensamt för alla olika tolkningar av förtätning är att det syftar till att göra den befintliga 

staden bättre. I en förtätad stad blir det lättare för invånarna att ta sig runt om i staden. Tanken 

är att det ska motivera till att exempelvis gå eller färdas med cykel istället för bil. Genom att 

försöka skapa ett samhälle som innehåller alla de funktioner som vi människor kräver i ett 

närområde, är målet att vi inte ska behöva ta oss längre sträckor till exempelvis arbetet eller 

affären (Boverket 2016).  

 

Forskning har även visat att när staden förtätas ökar invånarnas vilja att promenera eller 

cykla, då det skapas en känsla av säkerhet när även då dessa transportmedel används på 

kvällarna. Förutom cykeln får kollektivtrafiken en stor och viktig roll i täta städer. Eftersom 

det finns fler människor som nyttjar samma yta finns det motiverade grunder till att utveckla 

ett ytterligare och mer tillförlitligt kollektivtrafiksystem, både med över- och 

underjordsbaserade lösningar (Boverket 2016). Framförallt motiveras utbyggnad av ledningar 

och stråk för dessa transportsystem då de är både tystare och ett grönare alternativ än bilen 

och samtidigt som fler kan utnyttja dem för att ta sig fram samtidigt (Næss 2014).  

  

Ett tillförlitligt kollektivtrafiksystem får även en positiv inverkan på stadens invånares 

säkerhetskänsla. Genom att det finns ett bra stationsnät, finns det liv och rörelse och med 

korta avstånd som gör att invånarna säkert kan transportera sig fram genom staden, oavsett 

vad klockan eller vädret är. Studier har också visat att det inte bara är en upplevd 

säkerhetskänsla som kommer med en tät stad, utan även en känsla av välbehag och välmående 

då närheten till grannar och sociala platser är högre (Nelson, Malmqvist och Stålner 2016).  

  

Personer som bor i en livlig stad känner sig ofta mer tillfreds med sitt grannskap och eftersom 

en viktig del i att förtäta staden bland annat innebär att utveckla och anpassa park- och 

grönområden ökar detta välbefinnande ytterligare. De gröna ytorna i en förtätad stad är 

framförallt viktiga (Boverket 2016) och kräver aktiva åtgärder för att bevaras. Stadens 

invånare får en plats för rekreation dit de enklast kan ta sig med cykeln eller till fots för 

andrum eller träffa andra. Studier visar även att personer som bor i ett tätbebyggt område 
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nyttjar grönområden som bland annat parker mer frekvent än personer som bor i en mer 

utspridd stadsmiljö (Haaland och van den Bosch 2015). 

 

Ett sätt att arbeta för att smälta samman och binda ihop olika stadsdelar är genom att planera 

och anlägga parker på områden där två stadsdelar möts. På så sätt bidrar arbetet till att 

individer från stadens olika sociala grupper kan mötas och interagera med varandra.  

2.4.2 Negativa aspekter 

Trots flera forskares och de stora institutionernas positiva syn på förtätning, som det enda 

hållbara alternativet för framtidens stadsutveckling, finns det idag forskare som menar att det 

finns nackdelar med att förtäta städerna. Även om dessa forskare håller med om att det för 

den stora bilden är bra ur ett hållbarhetsperspektiv med förtätning, finns det vissa risker med 

arbetet om att förtäta städerna.  

  

I Boverkets (2016) rapport Rätt Tätt presenteras de utmaningar som kommer i samband med 

ett förtätningsarbete. Som en första utmaning presenteras problemet att få flera aktörer att 

samarbeta och förstå meningen kring ett projekt på en begränsad yta. Detta då olika aktörer 

har olika mål och syften med sina arbetet blir det svårt att få samtliga att samsas och förstå 

varandras perspektiv, då deras främsta intresse ligger i att tillgodose sina egna behov. Vid 

arbetet med att förtäta ett område genom att till exempel bygga fler bostäder tillkommer det 

krav på mark för den övriga samhällsservicen, detta innebär att det kan krävas större markytor 

än väntat för att “bara” bygga fler bostäder. I arbetet med förtätning gäller det alltså att se den 

stora bilden i alla situationer. För varje nytt bostadshus, kommer fler personer nyttja området 

och för att minska risken för segregation i området gäller det att anlägga fastigheter som kan 

tillgodose samhällsservicen inom ett rimligt avstånd.  

  

Enligt Boverket (2016) är bullret i en förtätad stad den faktor som har störst negativ inverkan 

på de personer som bor i det förtätade området. Detta då det samlas fler människor, vilket 

bidrar till mer trafik i ett område som inte är byggt under de förutsättningar som trafiken 

kräver. Byggnaderna med sämre akustiska förutsättningar påverkar alltså trafiken och den 

upplevda atmosfären negativt genom att ljudet istället för att dämpas, studsar mellan husen 

vilket resulterar i att det upplevs som högljutt.  
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En annan negativ effekt av att bygga tätt i ett redan befintligt område, är att det skapas 

korridorsliknande gator där stadens besökare får en känsla av att de endast omringas av höga 

hus utan några gröna områden att låta ögat pausa på. Detta kan ge en starkt negativ bild på 

staden och kan skapa en klaustrofobisk känsla för de personer som färdas nere på markplan. 

De djupa gatukorridorerna medverkar därför per automatik även till att dagsljuset stängs ute. 

Längst nere på gatan förhindras solljuset att nå ner och som ett resultat av detta upplever en 

del människor att stadsutrymmet däremellan känns otryggt och osäkert. Solljus är således en 

viktig del för den upplevda känslan i staden.  

   

Ytterligare en negativ effekt av tätbebyggda områden är när utbud och efterfrågan inte längre 

kan mötas. Då det begränsade utbudet av bostäder eller utrymme i staden har fler intressenter 

än vad som är möjligt att tillgodose efterfrågan för, tvingar detta upp priserna. Detta kan 

skapa förutsättningar där många inte kan bo i dessa områden på grund av ekonomiska skäl 

och måste därmed söka sig från stadskärnan igen och det bildas på så sätt ett segregerat 

samhälle med ekonomiska klyftor (Lilja och Pemer 2010). 
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3. Teori 

I detta avsnitt kommer den teori som till stor del är grunden för arbetet om hur hållbara 

förtätningsprocesser ska gå till att presenteras. Teorins bakgrund presenteras kort innan en 

djupare förklaring av dess delar presenteras, som därefter i senare kapitel kommer hjälpa oss 

att analysera Malmö stads arbete med förtätning.  

3.1 Planerarens triangel 

1996 presenterade Scott Campbell sin modell “Planerarens triangel” i artikeln Green Cities, 

Growing Cities, Just Cities?. Modellen symboliserar de tre aspekterna i samhället som trots 

sina konflikter måste samarbeta för att hållbart utveckla staden: det sociala, det miljömässiga 

och det ekonomiska. I presentationen av modellen beskriver han att triangeln är komplicerad 

på så sätt att samtidigt som de olika planeringsperspektiven behöver varandra för att utveckla 

och utmana staden på ett bra sätt finns där även en klar intressekonflikt mellan dem. I de 

följande kapitlen nedan kommer de tre ”perspektiven” att presenteras var för sig och även hur 

de förhåller sig mot de andra två. 

 

(Figur 1. Modellen Planerarens triangel som belyser den koppling som de tre aspekterna har till varandra och de 

intressekonflikter som uppstår mellan dem. Källa: Campbell 1996) 



 14 

3.1.1 Sociala planeraren 

Den sociala planeraren fokuserar på människorna i staden och deras välmående när det 

kommer till stadsutveckling. Staden ska vara en plats där individer och grupper från olika 

kulturer och andra tillhörigheter kan mötas och samspela. Främst vill den sociala planeraren 

att segregationen ska minska mellan stadens invånare och en tät stad bidrar till att staden blir 

en naturlig samlingsplats för många människor med olika aktiviteter. Enligt Boyko och 

Cooper (2011) finns det många fördelar med staden som en samlingsplats. En aktiv stad gör 

att invånarna känner sig tryggare, får bättre livsskvalitet och levnadsförhållanden och en ökad 

mångfald kan uppstå. Elizabeth Burton (2000) håller med i frågan om att en tät stad minskar 

segregationen och argumenterar för att det i en tät stad byggs fler lägenheter än i en utbredd 

stad. Socioekonomiska grupper med lägre inkomst bosätter sig generellt sett i större 

utsträckning i lägenheter än i villor och om dessa kommer in i staden blandas de 

socioekonomiska grupperna upp naturligt. I sin artikel i Forbes skriver Joel Kotkin (2013) om 

att bostäder i en tät stad blir dyra i förhållande till inkomstnivåer. Att bostäder i kärnan av 

centrum skulle bli dyra förklaras av bid-rent kurvan (O’Sullivan 2012). Det är däremot inte så 

att alla måste bo i kärnan för att staden ska bli en effektiv stad ur den sociala planerarens 

perspektiv. Så länge människor inte bor i villor långt utanför stadsgränsen så har man lyckats 

att introducera dem till staden, även om de bor i lägenheter utanför den direkta stadskärnan. 

 

Ur ett annat perspektiv menar den sociala planeraren att stadens invånares välmående 

förbättras i en tät stad. Detta då en tät stad framhäver de korta avstånden mellan platser och 

förespråkar därför cykel och gång vilka påverkar den generella folkhälsan på ett positivt sätt. 

En stad där kollektivtrafiken är väl utvecklad och hållbar medför också att avgas- och 

bullernivåerna minskar vilket har positiva effekter på välmåendet (Smidfelt Rosqvist 2011). 

 

Den sociala planeraren står i konflikt med de andra två planerarna. Gentemot miljöplaneraren 

uppstår det en intressekonflikt om på vilket sätt man ska utveckla staden så att de olika 

socioekonomiska grupperna får så bra förutsättningar som möjligt och hur man fortfarande 

ska kunna ge naturen så mycket plats som möjligt inne i staden. Mellan den sociala och den 

ekonomiska planeraren uppstår det en fråga om markägandet. Denna fråga kan vara svår att 

reda ut och är omdebatterad då det ofta är en fråga mellan privat intresse och allmänhetens 

bästa: hur används marken bäst och vem ska få använda den (Campbell 1996, s. 298)?  
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3.1.2 Ekologiska planeraren 

Miljöplanerarens fokus ligger på naturen och det gröna i staden. Grönområden och naturliga 

avrinningsområden är stadens viktigaste resurser enligt denna planerare och när staden ska 

förtätas blir det en tävling om bäst rätt till marken mellan stadens bebyggelse och naturens 

existens (Campbell 1996 s. 298). Även om de andra planerarna anser att det tar upp mycket 

plats i staden, så har parker och grönområden många positiva och viktiga effekter på staden.  

Ett ständigt arbete pågår där jordens invånare ombeds att minska på avgaserna och i staden 

fungerar parker och grönområden som stadens gröna lungor och renar luften. Förutom att 

fungera som vår motsvarighet till lungor, så attraherar de djurliv och bidrar till att det skapas 

och bibehålls en biologisk mångfald i samhället (Boyko och Cooper 2011, s. 14-15). Att 

parker har effekt på både miljön och stadens invånare gör därför att de blir attraktiva både för 

den socialt och ekologiskt fokuserade stadsplanerade. Det är av denna anledningen viktigt att 

marken som används till grönområden förblir oexploaterad och att man istället bygger på 

höjden för att utnyttja marken så effektivt som möjligt (Lehmann 2010). 

  

En annan kärnfråga för miljöplaneraren är att minska koldioxidutsläppen i staden för att värna 

om miljön. I en tät stad finns det möjligheter att utveckla bra cykel- och gångleder till 

grönområden som gör att man kan färdas på ett grönt sätt till ett grönt område (Ståhle 2016). 

Ett av de viktigaste syftena med förtätningsarbetet är att invånarna ska kunna ta sig runt i 

staden via just dessa transportmedel (Boverket 2016).  

 

När städerna förtätas skapas det dessutom goda förutsättningar för att människor ska använda 

sig av kollektivtrafiken då denna blir mer lönsam än att färdas med bil (Boyko och Cooper 

2011 s. 10-12). Stadsplanerare kan välja att utforma gator på så sätt att de prioriterar och 

reserverar gator för kollektivtrafik då denna är mer miljövänlig. De som bor i en tät stad har 

enligt undersökningar visat sig vara positiva till en sådan utveckling av kollektivtrafiken 

(Söderlind 1998). Genom att införa innerstadstullar kan man också på ett enkelt sätt minska 

trafiken och bullret inne i staden och göra det förmånligare att resa via kollektivtrafiken. 

Världsnaturfonden WWF har i sin rapport Reinventing the city – Three prerequisites for 

greening urban infrastructures (2010) visat att utsläppen är tre gånger högre i en glesbebyggd 

stad än i en tätbebyggd, vilket också visar att ur en miljöaspekt är en tätbebyggd stad att 

föredra då närheten till omgivningen enkelt går att nå via miljömedvetna transportmedel. 
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Konflikten som uppstår mellan miljöplaneraren och den sociala planeraren är att det blir en 

fråga om vem som har bäst rätt till markanvändningen (Campbell 1996 s. 299). Även om 

parker kan göra att stadens invånare interagerar mer med varandra kan den sociala planeraren 

anse att ett torg hade haft en större effekt och uppfyllt detta på ett bättre sätt. Även i 

konflikten mellan miljöplaneraren och den ekonomiska planeraren blir det en fråga om hur 

marken ska användas. I den här konflikten handlar det däremot om att den ekonomiska 

planeraren menar att marken bäst används till att skapa ett ekonomiskt flöde medan 

miljöplaneraren å andra sidan försvarar invånarnas långsiktiga välmående och stadens 

miljöavtryck. Campbell (1996) belyser det faktum att även om de olika planerarna förhåller 

sig till naturen på olika sätt så är det inte så att det är någon grupp som är emot naturen och en 

annan som är för den, det är endast så att de har olika förhållningssätt till naturen, baserat på 

deras planeringsvärderingar (ibid., s. 300).  

3.1.3 Ekonomiska planeraren 

Den ekonomiska planeraren vill att samhällets utveckling ska kretsa kring staden som ett 

handelscentrum. Genom att förtäta staden samlas människor med olika kunskapsnivåer och 

ekonomier och gör att staden blir en naturlig grogrund för innovation och konsumtion, vilket 

resulterar i att staden blir attraktiv för varierande typer av företag. När företag ska välja vilken 

stad de ska etablera sig i är infrastruktur en viktig faktor och eftersom en förtätad stad kan 

fokusera på att utveckla den kringliggande infrastrukturen blir dessa städer ofta ett självklart 

val (Campbell 1996, s. 297). Andra viktiga faktorer är arbetskraft och konsumenter vilka båda 

finns i staden. Den ekonomiska planeraren menar att det mest hållbara är att utveckla staden 

på dennes sätt eftersom en stark ekonomisk stad bidrar till att det skapas en ekonomisk 

tillväxt i samhället. Denna ekonomiska tillväxt kan sedan rinna över till olika delar av staden, 

såsom miljöpåverkande utveckling och folkhälsoförbättrande åtgärder (Campbell 1996). 

 

En förtätning av stadskärnan kommer således öka priserna på de fastigheter som finns där, 

vilket främjar stadens ekonomi. I samband med att fastighetspriserna ökar kommer lokal 

service och övriga faciliteter att förbättras vilket ytterligare förbättrar den lokala ekonomin. 

Det behöver däremot inte bara bli dyrare med en förtätad stad. Enligt Boyoko och Cooper 

(2011, s. 14-15) och Naess (2014) kan kostnadsbesparingar göras i förtätade städer då 

befintliga ledningar och vägar kan användas och det blir därför billigare att utveckla 

delområden i staden. I glesbebyggda städer måste istället nya ledningar, vägar och VVS-
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system dras för att de nya områdena ska ha tillgång till dessa nödvändigheter. Detta kan vara 

och är ofta en dyr och komplicerad process och undviks till högsta grad i en tätbebyggd stad 

då man kan utnyttja det som redan finns och är etablerat. Utöver de redan nämnda 

besparingarna, kan ytterligare en annan kostnadsbesparing göras som påverkar stadsinvånarna 

på en individuell nivå, att eftersom allting är närmare och bättre åtkomligt via alternativa 

transportmedel kan det resultera i billigare levnadskostnader för invånarna då de slipper 

använda bilen och betala alla de kostnader som färdmedlet betyder (Boyoko och Cooper 

2011, s.16). 

 

Vad gäller konflikterna med de övriga planerarna så har dessa beskrivits i ovan kapitel om 

respektive planerare. Campbell (1996) menar dock att om den ekonomiska planeraren får 

styra och implementeras väl i stadsutvecklingen så kan överskottet av den ekonomiska 

tillväxten rinna över genom en trickle-down-effekt. Om staden får bättre ekonomi resulterar 

detta i goda förutsättningar för att staden också kan utveckla och rusta upp stadens parker och 

grönområden samt investera i infrastruktur och nybygge. På så vis skulle det enligt Campbell 

(1996) löna sig i större utsträckning att lägga mer vikt vid den ekonomiske planerarens 

värderingar.  
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer vi presentera vårt arbetssätt vid val av metod för uppsatsen.  

4.1 Valet av metod  

I valet mellan en kvalitativ eller kvantitativ ansats för denna undersökning har vi utgått ifrån 

de styrkor och svagheter inom respektive metodval. En kvantitativ metod bygger på att det 

empiriska materialet samlas in via exempelvis en enkätundersökning som ger kvantifierbara 

data. Här samlas det enkelt in stora mängder material och på ett relativt snabbt sätt växer det 

fram ett statistiskt underlag som kan vara till grund för tabeller och modeller (Bryman, 2011). 

Då vår frågeställning inte kan besvaras med ja- och nej-svar, alternativt på redan förbestämda 

svarsalternativ, väljer vi att istället jobba utifrån en kvalitativ ansats på arbetet. Detta 

metodval lämpar sig bättre för vår studie då vi bland annat behöver få fram och nå arbetet 

som ligger bakom kommunens översiktsplan för den empiriska undersökningen. Frågorna 

som vi har i vår intervju är av en mer komplex karaktär och behöver ge intervjupersonen 

större utrymme att kunna ge ett så uttömmande svar som möjligt. Av den anledningen lämpar 

det sig därför bättre att till denna uppsats använda en kvalitativ metod.  

 

Som komplement till intervjustudien kommer även en fältstudie att genomföras där vi besöker 

de fokusområden Malmö stad arbetar aktivt med att förtäta. Genom att besöka platserna kan 

vi skapa oss en uppfattning om hur området ser ut idag samt vad förtätningsarbetet förväntas 

bidra med på de utvalda platserna.  

 

4.2 Intervjustudie  

En del av vårt empiriska material kommer att samlas in genom en semistrukturerad 

intervjustudie. Att förbereda inför en intervju kräver ett omfattande arbete, samt kräver att 

intervjupersonen har möjlighet att avsätta tid för oss. Vi gjorde ett mailutskick till flera 

personer som arbetar med förtätningsarbetet inom Malmö där vi frågade om de hade 

möjlighet att träffa oss för en intervju. Responsen var dålig och endast en av de tillfrågade 

hade möjlighet att avsätta tid för oss. Personen som möjliggjorde en intervju heter Gustav 
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Aulin och är genom sitt jobb som landskapsarkitekt en av de ansvariga för stadsplaneringen 

och förtätningsarbetet på Malmö stad. 

  

Vi hade i början av arbetet satt ett mål om att intervjua tre personer men efter dålig respons på 

vårt mailutskick och med arbetet mot deadline, beslutade vi att vår studie främst kommer att 

inrikta sig på en omfattande intervju med Gustav Aulin där hans kunskap inom arbetet med 

Malmö stad och stadsplanering samt förtätning av staden kommer att ligga i fokus. 

Anledningen till att vårt mål var att intervjua tre personer från början var att säkerställa en 

form av opartiskhet och variation i svaren. Med endast en person i studien måste intervjun 

tolkas utifrån ett kritiskt förhållningssätt och vid vidare forskning inom ämnet skulle en 

djupare analys utav fler intervjupersoner med olika perspektiv på bostadsmarknaden kunna ge 

ett mer nyanserat och mångfacetterat resultat. (Kvale och Brinkmann 2015, s 210–213). 

 

Inför intervjun studerades material från Malmö stad, relevanta artiklar, dokument och böcker 

lästes för att ligga som underlag för de frågor som kom att presenteras i intervjun. Frågorna 

var av en öppen karaktär så att svaren inte kunde begränsas till kortare ja och nej-svar. Med 

öppen karaktär menas att frågorna är utformade för att kunna ge intervjupersonen en chans att 

vara så detaljerad som möjligt i sitt svar (Kvale och Brinkmann 2015, s 177). Känslor och 

tankar som intervjupersonen uttrycker kan leda intervjun vidare genom att följdfrågor dyker 

upp, följdfrågor som från början inte var en del av intervjun bjuder in till en bredare och mer 

informationsrik intervju. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer ger 

intervjupersonen möjlighet till att ge mer nyanserade svar vilket kan leda till en förståelse som 

kan vara svår att nå med en kvantitativ metod. 

 

Precis som namnet avslöjar är den semistrukturerade intervjun inte helt nedskriven och 

planerad i förväg. Intervjun grundade sig i frågor som har en mer öppen karaktär och som i 

sitt svar gav utrymme för intervjun att fortsätta allt eftersom samtalet fortsatte. Det var under 

denna stund som intervjun nådde det djup och den bredd som en kvantitativ metod inte kunde 

nå. Det är dock viktigt i en intervju som denna att inte glömma bort orsaken till mötet och att 

inte låta sidospåren ta över så att fokus från undersökningssyftet försvinner. Genom att 

tidsbegränsa intervjun samt låta intervjupersonen i förväg få se frågorna och förstå temat för 

intervjun, kan denna risk minimeras och fokus kan bättre hållas på syftet men med viss 

möjlighet till djupare diskussion. 
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4.3 Fältstudie  

Då vi inte nådde det antal intervjupersoner som vi hade som mål inför denna uppsats, valde vi 

att komplementera med en fältstudie. Med en fältstudie får vi en djupare inblick i hur Malmö 

stads förtätningsarbete fortskrider och vilka effekter detta skulle kunna få. Vi beslutade att vi 

skulle besöka fyra av de fokusområden som Malmö presenterat i ÖP2014: Hyllie, Rosengård, 

Sorgenfri och Västra Hamnen. Genom att besöka de platser når vi en inblick i det faktiska 

arbetet som pågår och baseras på det teoretiska ramverk som staden förhåller sig till. Detta är 

viktigt då vi endast på detta sätt kan se hur människor i dessa områden förhåller sig till dessa 

förändringar och vilka faktiska effekter de kan ge. 
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5. Resultat 

I följande kapitel kommer vi att använda oss av mer material än endast vårt empiriska 

material. Exempel på dessa är statistiska data, stadsdokument och kommunala dokument. 

Detta material är viktigt då det kommer att stödja, förklara och hjälpa läsaren att förstå hur vi 

kommer fram till vårt resultat.  

5.1 Malmö stad 

Idag bor det drygt 331 000 personer i Malmö och Malmö stad beräknar ha en 

befolkningsökning på 15% mellan åren 2017-2027. En sådan ökning skulle innebära ca. 50 

000 nya individer i Malmö (Malmö stad 2018a). Personerna som tar sig till Malmö behöver 

inte bara plats att bo på, utan även platser att arbeta på, utbilda sig och affärer att handla sina 

dagligvaror i. Allt detta blir utmaningar för staden att finna lösningar på. I Malmö har de nya 

förutsättningar som bland annat den ökade befolkningsmängden lett till att kommunen har 

motiverats till ändringar i stadsplanen. Ett av de fyra övergripande argumenten för den 

justerade översiktsplanen och för att möjliggöra det arbete som krävs, är att staden i huvudsak 

ska växa inåt för god resurshushållning. Med andra ord ska den befintliga markens 

resurshållning bli bättre och mer effektiv (Malmö stad 2014). Detta går hand i hand med 

Boverkets beskrivning av en förtätad stad, att på befintlig yta förändra för att förbättra och 

maximera nyttjandet (Boverket 2016). Precis som Gustav Aulin (2018) nämner i intervjun 

med honom, så handlar det största arbetet i Malmö om att ta hand de redan befintliga 

platserna och maximera nyttan av dem. Malmö stads förtätningsarbete går inte ut på att förtäta 

staden med höghus och skyskrapor utan de vill istället se ett arbete som möjliggör att de 

platser och byggnader som redan finns idag kommer till bättre användning och får en mer 

varierande funktion för att täcka det behov som finns idag. Aulin (2018) förklarar till exempel 

att en svår nöt att knäcka är hur skolbyggnader och skolgårdens användning kan utökas året 

runt. Han förklarar att dessa byggnader står tomma under loven och på sommaren står 

lokalerna outnyttjade i nära två månader och detta är något som han menar är en alldeles för 

dyrbar resurs som står oanvänd och outnyttjad. 
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5.1.1 Översiktsplan 

Plan- och bygglagen är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och 

byggande i Sverige och den innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner i 

landet skyldiga att upprätta en översiktsplan som behandlar hela kommunen. Den nuvarande 

plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte den tidigare från 1987. Vid varje 

mandatperiod ska kommunfullmäktige i enlighet med plan- och bygglagen uttala sig om den 

gällande översiktsplanen för kommunen. De ska antingen uttala sig om den rådande 

översiktsplanen eller anta en ny sådan. Malmös gällande översiktsplan trädde i kraft den 22 

maj 2014 och den reviderade översiktsplanen är under behandling för att godkännas så den 

kan träda i kraft. I skrivande stund ligger ÖP2018 uppe på Kommunfullmäktiges bord för att 

som sista anhalt godkännas då den redan har fått klartecken hos både kommunstyrelsen och 

stadsbyggnadsnämnden. Efter det att den godkänts kommer det att vara den som styr 

riktlinjerna för framtida stadsplaneringen och arbetet med en förtätning i staden.  

 

De övergripande målen är att Malmö ska vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 

stad samt en attraktiv plats att bo och verka i. Genom att med så liten påverkan som möjligt ur 

miljösynpunkt, är målet att kunna växa både lokalt och globalt. Malmö stads ambitionsnivå är 

hög och Aulin (2018) förklarar att arbetet med förtätning har pågått länge, under hans tio år 

som anställd på Malmö stadshus har de hela tiden arbetat med målet om att utveckla en 

hållbar stad som en grund för arbetet. Med de tydliga prioriteringarna vill Malmö stad ”ingiva 

en robust stadskultur som präglas av närhet, som är tät och grön, som läker samman staden – 

socialt och fysiskt – och som ger goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv och 

därmed arbetstillfällen” (Malmö stad 2014). 

 

Att Malmö framförallt ska vara en tät stad berättar Aulin (2018) sker genom att arbetet 

inriktar sig på att främst växa inåt, innanför den Yttre Ringleden. Staden får en tydlig 

inramning då arbetet håller sig innanför den större motorväg som omger staden, vilket han 

menar gör att utvecklingen och resurserna centreras och tvingar det befintliga beståndet till 

nya smarta lösningar på de utmaningar som staden ställs inför vid arbetet med förtätning 

utifrån hållbarhetsperspektivet. Ledorden för den täta staden förklarar han ytterligare är 

flexibilitet och yteffektivitet. Utmaningen med att få en byggnad som på dagen exempelvis 

fungerar som utbildningscentrum men senare på kvällen när verksamheten är avslutad, 

övergår till an annan verksamhet som kan nyttja lokalerna, är ett av de område som speglar 
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arbetet med flexibiliteten i staden. Det finns flera olika verksamheter i Malmö som huserar i 

fastigheter men endast nyttjar dem en del av dygnets alla timmar och att försöka komma på 

hur det skulle kunna komplementeras med en annan verksamhet som samsas om lokalen är en 

del av det arbetet som förtätning och yteffektiviteten går ut på.  

5.1.2 Hyllie, Västra hamnen, Rosengård och Sorgenfri 

Det finns flera delar i Malmö idag som på ett eller annat sätt behöver rustas upp eller byggas 

om för att möta de krav och förväntningar som staden har presenterat i sin översiktsplan. 

Dessa områden kallas för fokusområden och är idag Hyllie, Västra Hamnen, Rosengård och 

Sorgenfri. Arbetet med dessa fyra ser olika ut för varje område. Den främsta anledningen till 

att arbetet kräver olika strategier och verktyg är på grund av dess tidigare användningsområde 

och skick. Som exempel kan beskrivas att Hyllie är tidigare åkermark som hamnat i kläm och 

blivit bortprioriterat under en längre period och att Sorgenfri är en del av Malmös innerstad. 

Marken här brukades tidigare som industrifastigheter men behöver idag arbetas om till 

bostäder och andra värdehöjande verksamheter för att knyta samman Malmös innerstad med 

de östra delarna av staden. Idag utgör Sorgenfri en form av avskärmning i och med sitt 

tidigare användningsområde och det långsiktiga målet är att knyta samman stadsdelen med 

den övriga staden (Aulin 2018).  

 

Hyllie är en del av Malmö Väster som under en lång period stått orörd, trots en tidigare 

planering för sammansmältning med resterande aktiva gränsområden i Malmö. Redan så 

tidigt som på 1970-talet fanns det en framarbetad plan om hur marken skulle exploateras och 

brukas för att fläta samman staden, men då stora strukturomställningar i bland annat 

varvsindustrin drabbade Malmö var den ekonomiska baksmällan ett faktum (Aulin 2018). 

Under slutet på 1970-talet sjönk invandringsmängden i Malmö då nya kommuner runt om 

staden bildades och staden hamnade i en ekonomisk kris. 

 

På 1980-talet började invandringen till Malmö ta fart igen men arbetet med att utveckla 

stadsdelen Hyllie var fortfarande åsidosatt. Det var inte förrän på 1990-talets början som en 

första diskussion om citytunnelns utveckling startade. En tågförbindelse som via 

Öresundsbron skulle binda samman Köpenhamn med Malmö. Med citytunnelns byggnation 

skulle de flesta spår ledas in i tunnlar under Malmö stad för att göra så mycket tidsbesparingar 

som möjligt samtidigt som markanvändningen ovanpå skulle kunna maximeras. Det första 
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spadtaget för tunnelns byggnation togs under våren 2005 som sedan stod klar och var i bruk 

fem år senare, i december 2010 (Malmö stad 2017). 

 

Sedan färdigställandet av tunneln har arbetet med stadsdelen Hyllie explosionsartat tagit fart 

och idag finns bland annat köpcentret Emporia samt Malmö Arena i stadsdelen. Förutom de 

stora byggnaderna för den allmänna beskådan att nyttja, har området blivit ett växande 

bostadsområde som kombinerats med flera befintliga och planerade parker och grönområden. 

I kombination med stora kontorskomplex har stadsdelen blivit en modern och inflytelserik del 

av Malmö. För att värna om miljön har flera av byggnaderna försetts med sedumtak för att 

komplettera den mark som tagits bort. Med sedumtak kan regnvattnet tas hand om och bidra 

till att vattenreserver skapas för varmare dagar (Boverket 2010, s. 7).  

Eftersom marken tidigare var åkermark och inte redan exploaterad, kunde planeringen av 

stadsdelen Hyllie göras från grunden. Arbetet togs fram i harmoni med det pågående arbetet 

där byggnader och marken på bästa sätt kan tillfredsställa flera verksamheter och aktörer på 

samma gång (Aulin 2018). Eftersom arbetet inte kom igång förrän mitten på 2000-talet vill 

Malmö att hela planeringen av den nya stadsdelen ska genomsyra dagens miljö- och 

hållbarhetstänk.   

 

Ett annat av de fokusområde som Malmö stad har arbetat med är Västra Hamnen. 

Hamnområdet, vars initiala användningsområde var industriverksamhet för bland annat 

Kockums varvsverksamhet, men som även det drabbades hårt av krisen på 1970-talet. 

Verksamheten som följaktligen avverkades i slutet på 1980-talet, har sedan dess angripits hårt 

för att skapa nya användningsområden på den redan befintliga ytan. Den europeiska 

bostadsmässan Bo01 som arrangerades 2001 blev startskottet för den nya stadsdelens 

användningsområde. Bostadsmässan som genomsyrades av innovativa lösningar ur både 

miljö- och arkitektoniskt perspektiv, blev en ögonöppnare för hur framtidens boende borde se 

ut i det hållbara Malmö (Malmö stad 2016). Det som skiljer Västra Hamnen från bland annat 

Hyllie och Rosengård är dess närhet och samspel med Öresund. Att inkludera vattnet i 

utvecklingen och göra det en del av det offentliga rummet har varit en del i 

framgångskonceptet och som gör att Malmös befolkning tar sig till stadsdelen för att njuta av 

omgivningen och miljön (Aulin 2018). 

  

I Västra Hamnen handlar det framförallt om det vattennära läget, men det handlar även om 

hållbar och nyskapad bebyggelse som samspelar med det redan befintliga industriområdet och 
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målsättningen är en blandad stadsdel där individens behov tillgodoses (Aulin 2018).  Arbetet 

med Västra Hamnen är planerat under en lång tid framöver och inte förrän 30 år efter Bo01, 

det vill säga 2031, beräknas arbetet med en modern och hållbar stadsdel vara klart. Visionen 

med Västra Hamnen-området är att alla ska känna sig välkomna och låta kommunikation och 

det gröna stå i centrum. Med flera byggda och planerade gång- och cykelbanor och med väl 

fungerande kollektivtrafik har Malmö stad som en del av sin målsättning en idé om att dessa 

färdmedel ska motsvara 75% av transportmedlen och 70% av resorna ska vara till arbetet. 

Arbetet ska främja individens vilja att välja det gröna alternativet före andra och på så vis ska 

det löna sig att ta sig till fots eller cykel snarare än med bil (Malmö stad 2013, s. 16-19). 

Dessutom ska den kommunala servicen uppföras i samma takt som bostäder. För varje bostad 

som huserar rum åt en individ, krävs det en annan plats i området för att tillgodose dess behov 

av bland annat sin dagligvaruhandel, sin arbetsplats och en plats i det gröna. Det är därför 

viktigt att hela tiden finna och arbeta utifrån en balans mellan att uppföra bostäder och 

kommunal service (Aulin 2018).  

 

Sorgenfri är idag ett av Malmös största och mest centrala stadsutvecklingsprojekt och det 

finns en vision om att stadsdelen ska bli en del av staden. Visionen togs fram av Malmö stad 

år 2006 och år 2008 följde ett planprogram med mer konkreta förslag på hur stadsdelen ska se 

ut (Malmö stad 2017b). Det föreslås i planprogrammet att det ska byggas 2500 bostäder till 

ca. 5000 boende och skapa 2000 nya arbetsplatser. Denna utveckling menar Malmö stad ska 

ske genom tät kvartersstruktur och blandade funktioner, två ledord för Malmö stads 

förtätningsarbete (Gustavsson 2018). Idag präglas området mestadels av gamla industrier och 

byggnader men tanken är att stadsdelen ska bli en attraktiv plats där man lyckats behålla vissa 

av de gamla kännetecknen för stadsdelen, som till exempel stadens första lamellhus. 

 

Som en del i förtätningsarbetet gäller det att stadsdelen utvecklas med en mångfald i centrum. 

Det ska finnas olika upplåtelseformer, arkitektur och boendeformer som gör att stadsdelen blir 

attraktiv för alla olika grupper av människor. I bottenvåningarna fortsätter de 

mångfunktionella ytorna att presenteras då målet är att dessa ska fyllas av caféer, butiker och 

andra verksamheter som gör att det blir en offentligt tilltalande stadsdel också. Den första 

etappen som kommer byggas i Sorgenfri är kvarteret Spårvägen och det är tänkt att detta 

kvarter ska vara ett föredöme för hela området och fokus kommer ligga på det hållbara 

boendet. Bostäderna som byggs kommer bland annat utrustas med avfallskvarnar som gör att 

hushållens avfall samlas för att sedan omvandlas till biobränsle vilket kan användas till 
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stadens kollektivtrafik. Husen kommer också vara kopplade samman genom delade 

källsorteringsstationer för att öka samutnyttjandet mellan husen och på så sätt spara plats för 

att kunna utnyttjas till annat (Eneroth 2018). I kvarteret Spårvägen kommer även det välkända 

bussgaraget som i folkmun blivit känt som Båghallarna att finnas. Garage kommer att rustas 

upp och bli ett center för kultur då Malmö stad vill bevara stadsdelens väl etablerade kulturliv. 

Båghallarna kan ses som startskottet för detta genom att det allt eftersom stadsdelen växer 

kommer erbjudas flera olika sorters aktiviteter under dygnets alla timmar och målet är att 

garaget ska bli en samlingsplats för stadsdelen. 

 

Förutom att bebygga stadsdelen vill Malmö stad också främja det sociala livet och planerar av 

den anledningen att det ska finnas gott om parker och torg i stadsdelen. För att förstärka detta 

har Malmö valt att belägga fyra allmänna platsmarker runt kvarteret Spårvägen, varav tre 

kommer omge Båghallarna (Malmö stad 2018b). Genom att skapa dessa utrymmen ges 

kulturen möjlighet att få en roll i området ytterligare, då en del av de platser som planeras 

kommer att vara anpassade för kulturevenemang, såsom konserter och plats för konstverk. 

 

En annan del av Malmö som kräver andra strategier i arbetet med förtätningsprocessen är 

Rosengård. Rosengård detaljplanerades redan under 1960-talets miljonprogram vilket betyder 

att Rosengårds bestånd till mesta del består av storskaliga bostadsområden. En övervägande 

del är upplåtna med hyresrätt där det allmännyttiga bostadsföretaget MKB Fastigheter AB står 

som den ledande ägaren med drygt 40% av utbudet (Malmö stad 2008, s.12).  

 

Problemet som finns med Rosengård är främst interaktionen med övriga delar av Malmö. Ett 

av de övergripande målen med Rosengård är att öka funktionsblandningen i stadsdelen för att 

bjuda in de kringliggande stadsdelarna och öka interaktionen och trafiken i Rosengård. Som 

tidigare nämnts består större delen av området idag av höga flerfamiljshus vilket resulterat i 

en brist på bland annat arbetsplatser, affärslokaler och sociala offentliga platser, beståndsdelar 

som alla behövts för att få till den funktionsblandning i området som eftersträvas av 

kommunen i helhet. Nämnvärt är också att det finns en vilja att införa andra typer av 

boendeformer som till exempel radhus där bostadsinnehavarna får tillgång till egen trädgård, 

något som efterfrågats i området (Aulin 2018). Problemet för utvecklingen av stadsdelen är 

investerarna. På grund av områdets segregerade stämpel är det svårt att locka nya investerare i 

stadsdelen menar Aulin (2018). Planeringen och utbyggnationen av kontinentalbanan får ses 

som ett stort steg i riktning mot en mer integrerad stadsdel. Under vintern 2018/2019 hoppas 
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Malmö stad att arbetet med järnvägen och den nya slingan kommer stå färdigt. Banan kallad 

Malmöringen planeras med nya tågstationer i bland annat Rosengård och Persborg (Malmö 

stad 2018c).  

 

Förutom arbetet med att låta persontåg köra på den gamla godstågslinjen, ligger även bygget 

Culture Casbah i tiden för arbetet att göra Rosengård mer attraktivt och integrerat med övriga 

delar av Malmö. Byggnationen är ett samarbete mellan MKB Fastighets AB, Fastighets AB 

Balder, Heimstaden AB och Victoria Park AB som tillsammans startat bolaget Rosengård 

Fastighets AB (MKB 2017). Byggnaden ska bli en vertikal gågata med affärer och lokaler i de 

nedre planen och bostäder på de högre höjderna. Med en storsatsning som Culture Casbah 

hoppas Malmö stad att andra investerare ska se möjligheterna med stadsdelen. Målet är att 

investerare ska vilja investera i andra projekt som erbjuder andra boendeformer än de som 

redan finns idag (Aulin 2018). 

5.2 Fältstudie av fokusområden i Malmö 

 

(Figur 2. Bild över Hyllie tågstation samt delar av det kommersiella beståndet i stadsdelen. Foto: Valentino Dordevic) 

Arbetet med exploatering av stadsdelen Hyllie har pågått ett tag och startskottet kan ses som 

när tågstation byggdes och färdigställdes 2010. De första avfarterna på motorvägen som går 

över Öresundsbron leder även dem till Hyllie, vilket gör stadsdelen till ett naturligt stopp för 

resenärer. Det är också en attraktiv bostadsort för de som pendlar till Danmark för arbete 



 28 

eftersom kommunikationen är väldigt god mellan städerna. Tågstationen har framförallt 

bidragit till att det är enkelt att ta sig till denna stadsdel från bland annat centrala Malmö och 

efter att ha observerat trafiken kring denna tågstation kan det konstateras att under dagen är 

det ett konstant flöde av människor som tar sig till och från Hyllie via Citytunneln. En snabb 

titt upp mot skyn visar att flödet av människor med all sannolikhet kommer att öka. Detta 

eftersom det överallt står lyftkranar och byggnadsskelett som tillsammans vittnar om en 

ytterligare förtätning och nybyggnation av stadsdelen. Nya bostadskvarter och byggnader står 

redan uppförda och klara för inflytt och fler andra är under uppbyggnad.  

 

 

(Figur 3. Bild över Hyllie som visar det pågående byggandet i stadsdelen. Foto: Valentino Dordevic) 

Stadsdelen tycks inte upphöra i sitt byggande. Åt både öst och väst står inhängnade områden 

med maskiner redo att börja gräva och bygga fler bostäder och flera arbetsplatser. Det enda 

som vi kan notera i stadsdelen är brister i den gröna aspekten av förtätningsarbetet. Det går att 

se med blotta ögat att det både uppe på kontorsbyggnaders tak och på Emporias tak finns 

grönska i form av sedumtak. Även om detta hjälper och bidrar lite finns det inga direkta 

grönområden för stadsdelens invånare att ta sig till för rekreation och vila. Detta känner vi kan 

vara en förbättringsåtgärd i stadsdelen. De närmsta större parker som finns för invånarna är 

Kroksbäcksparken, och ännu längre bort finns även Pildammsparken. Hyllie har idag en 

befintlig park och som en av de tre viktiga aspekterna för ett hållbart förtätningsarbete är det 

framförallt viktigt att fler planeras och anläggs eftersom stadsdelen växer på både de 

ekonomiska, via kontors- och affärslokalerna, och sociala, via de bostäder som byggs och 
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mötesplatserna som skapas, aspekterna. Den parken som finns idag heter Hyllie Vattenpark 

och tanken är att den ska fungera som stadsdelens gröna lunga (Kretseum). Men med tanke på 

exploateringen av stadsdelen krävs det dock en större satsning och att mer mark reserveras för 

detta ändamål. 

 

 

(Figur 4. Bild av Rosengård Centrum. Foto: Valentino Dordevic) 

Rosengård är å andra sidan en stadsdel med betydligt mer grönska och har två stora parker. 

Här är det också tydligt att området domineras av stora höga byggnader som forma enorma 

bostadskvarter utan personlighet. I folkmun har ett par fastigheter tillochmed blivit kallade 

kinesiska muren på grund av dess struktur (Fastighetsvärlden Idag 2014). Rosengård har fått 

dåligt rykte av media flera gånger och det anses i många fall vara stadsdelens invånares fel att 

det har blivit så. Malmö stad arbetar däremot aktivt med att försöka ändra denna bild av 

Rosengård. I centrum av stadsdelen ligger Rosengård Centrum, ett köpcentrum som är till för 

stadsdelens boende. I mitten av stadsdelen går Amiralsgatan som delar Rosengård i två, norra 

och södra Rosengård. Den ena delen av stadsdelen består nästan enbart av hyresrätter och den 

andra nästan uteslutande av bostadsrätter. Detta är en olycklig fördelning som bidrar till ökad 

segregation. Däremot finns det inga lyftkranar i området som indikerar på att det är på väg att 

ändras genom ny bebyggelse, som det är i Hyllie. Det skulle därför krävas en omvandling av 

de befintliga fastigheterna för att bidra till en större variation mellan de boende och 

boendeformer i området.  

 

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/vagner-saljer-kinesiska-muren-till-shall/
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(Figur 4 och 5. Bild av det pågående byggandet av Station Rosengård. Foto: Valentino Dordevic) 

Det vi däremot kan se av Malmö stads förtätningsarbete är att arbetet med den nya 

tågstationen i Rosengård är på gång. Tågstationen kommer binda ihop Rosengård med övriga 

Malmö och möjliggöra för invånarna att både ta sig till och från stadsdelen med 

kollektivtrafik på den befintliga kontinentalbanan. Arbetet i stadsdelen går således främst ut 

på att bygga en ny plattform för tåget att stanna vid för att möjliggöra en påstigning samt även 

göra den gamla rälsen körduglig för tågtrafik. Detta medför att både de yngre och äldre på ett 

enkelt och säkert sätt kan ta sig antingen in till de centrala delarna av Malmö eller till andra 

sidan av Skåne och Simrishamn utan uppehåll. Arbetet med Culture Cashbah har inte 

påbörjats än men när det kommer stå klart är förhoppningen att det ska bidra till att människor 

ska se Rosengård som en attraktiv stadsdel genom dess nya landmärke, vilket vi kan förstå 

behovet av. 
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(Figur 6. Bild på Båghallarna i Sorgenfri bredvid ett nybyggt bostadshus. Foto: Valentino Dordevic) 

En stadsdel som har lyckats med att blanda de sociala grupperna bättre än Rosengård är 

Sorgenfri. Det är tydligt vid ett besök att det, liksom i Rosengård, finns flera religioner och 

kulturer representerade men även att ålders- och förmögenhetsspannet är stort i stadsdelen. 

Det som utmärker sig idag är bland annat kyrkogården och de stora byggnaderna för 

studenter, Rönnen och Celsiusgården. Förutom dessa kan man vid ett besök av Sorgenfri se 

hur Malmö stad har börjat modernisera området. Då det har stått ett stort område tomt väldigt 

länge har staden nu påbörjat byggnationen av det nya Sorgenfri. Detta görs idag runt de gamla 

Båghallarna och arbetet är i full gång. Vissa bostadsfastigheter står redan färdiga medans 

andra endast har grunder och stommar påbörjade och eftersom området redan är populärt på 

grund av sitt korta avstånd till både den stora huvudstationen Värnhem och stadskärnan 

kommer det av naturliga förklaringar bli ett populärt område att bosätta sig i om närhet till 

service efterfrågas. Då byggnationen i stadsdelen inte har pågått under en längre tid är det 

svårt att i skrivande stund se hur området kan utvecklas genom förtätningen, men då 

närliggande butiker och handelscenter gynnas av ett ökat människoflöde och området redan 

har en bra blandning av grönska och sociala möten känns det som området har en stor 

potential och flera bra förutsättningar för att skapa en ny hållbar och attraktiv stadsdel. 
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(Figur 7. Bild på det vattennära Västra hamnen. Foto: Valentino Dordevic) 

Närmast sundet finner vi den nya moderna stadsdelen Västra hamnen. Västra hamnen har 

blivit ett område där arkitekter från hela Europa har kunnat testa gränser, vilket visas genom 

exempelvis Turning Torso. Stadsdelen har också på ett naturligt sätt utvecklats till en plats där 

miljövänlighet och kollektivtrafik får ligga i centrum för kommunikation. Avgångstiderna för 

bussar avlöser varandra och väntetiden är inte lång. Cykelbanorna har försetts med tydliga 

och breda ytor som löper både till och från stadsdelen. Västra hamnen är ännu inte 

färdigexploaterad och det finns fortfarande mark kvar som ger möjlighet att förtäta stadsdelen 

ännu mer. Där finns det idag parker som samutnyttjas av skolor och boende och även en hel 

del sedumtak på byggnader vilket gör att områden och platser får en multifunktionalitet som 

eftersträvas i det hållbara samhället. Vad som dock återstår är att se vad som kommer att 

byggas istället för de anläggningar som Kockums en gång använde då detta är stora ytor som 

med noggrann planering kan komma att användas för flera ändamål.  
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(Figur 8. Bild som visar att det fortfarande byggs mycket i Västra hamnen. Foto: Valentino Dordevic) 

Idag finns det ett stort Ica Maxi i området och inom kort kommer Lidl att öppna vilket medför 

att dagligvaruhandels behovet känns någorlunda mättat i området. Västra hamnen har även 

blivit en attraktiv plats för många då det är nära till vattnet, universitetet och centralstationen. 

Dessa egenskaper gör att flera företag ser möjligheterna att etablera sig i och befinna sig på 

denna plats. Det som blir tydligt vid ett besök här är att på grund av sitt attraktiva läge är 

risken hög att det skapas en social segregation mellan de som bor i stadsdelen och de som inte 

gör det. Detta kan vi tyda genom att det saknas billigare hyreshus som möjliggör för individer 

med mindre kapital att komma till stadsdelen. Vad gäller sociala mötesplatser har Malmö stad 

vid arbetet med stadsdelen tagit områdets viktigaste aspekter i fokus genom att bland annat 

anlägga trädäck intill vattenbrynet och ge plats för stora grönområden vilket resulterar i att 

alla kan nyttja och njuta av området. En annan mötesplats som är unik för stadsdelen är 

stapelbäddsparken som är en populär mötesplats för de som är intresserade av att åka 

skateboard, BMX och andra sporter som bouldering och in-lines.  
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6. Diskussion 

I föregående kapitel framgår det på ett tydligt sätt att Malmö stad arbetar aktivt med ett 

förtätningsarbete i staden. I följande kapitel kommer det att diskuteras om arbetet som Malmö 

stad lägger ner leder till en hållbar stadsutveckling. Denna analys kommer att baseras på 

resultatet med utgångspunkt från den teoretiska bakgrunden.  

6.1 Konflikterna i planerarens triangel 

Som det går att se i kapitlen ovan är konflikterna mellan de tre perspektiven i planerarens 

triangel mer än teoretiska. För att kunna utveckla en hållbart förtätad stad måste perspektiven 

vara i balans och det är städernas utmaning att finna denna. Vardera perspektiv är viktig och 

har sin samhällsfunktion men ett val kommer alltid att behöva göras. Därför är det viktigt att 

ett förtätningsarbete planeras väl så att de tre perspektivens huvudfrågor finns representerade i 

staden. 

6.2 Malmö och planerarens triangel 

Under intervjun med Gustav Aulin (2018) på stadshuset fick han frågan om han vet vad 

planerarens tringel är och vad den står för. På denna frågan svarade han att han inte visste vad 

den var men efter en snabb genomgång förklarade han att de tre hållbarhetsaspekterna som 

modellen presenterar, är exakt de aspekter som Malmö stad jobbar med i sitt arbete för att 

hållbart förtäta staden. Malmö förhåller sig därmed aktivt till de tre aspekterna för att 

tillgodose behoven som de olika planerarna står för. Aulin (2018) förklarade att det är den 

ekonomiska planeraren som till slut blir den avgörande då de andra hållbarhetsaspekternas 

intressen är svåra att motivera för investerare. Dessa får däremot långsamt upp ögonen för 

naturens betydelse i staden och likaså de sociala barriärerna som råder. Ett stort problem 

enligt Aulin (2018) är att Malmö stad inte äger all mark i staden och måste därför 

argumentera och förhandla med markägare för hur marken ska kunna användas för att ta 

stadens bästa i anspråk. Det har ofta visat sig vara en utmaning att få markägaren att bortse 

från sina ekonomiska intressen och istället se stadens bästa som en prioritering. Då det är 

Malmö stad som beslutar om planbestämmelser har de sista ordet i frågan, men kommunen 
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arbetar ständigt med att informera markägare om de långvariga effekterna av att utveckla 

staden på det sätt som kommunen önskar så att de själv ska vilja bidra till detta.   

 

I översiktsplaneringen kan man se hur en hållbar förtätning med planerarens triangel står som 

bas för Malmös stadsplanering och utveckling. I Hyllie har arbetet i den nya moderna 

stadsdelen hela tiden präglats av de tre hållarbetsaspekterna då möjligheten till att utveckla 

staden från grunden funnits där. Arbetet utifrån hållbarhetsaspekterna som står i 

beroendekonflikt med varandra, kräver unika lösningar för de olika delområdena då inget 

område är de andra likt. I Hyllie, till skillnad från de andra fokusområdena har området 

tidigare varit oexploaterat och därför kunde det moderna tankesättet med miljö och hållbarhet 

implementeras från den första byggnaden.  

 

I Rosengård har det krävts andra typer av strategier för att området ska förtätas på ett hållbart 

sätt. Stadsdelen består idag av flera flerfamiljshus som byggdes under miljonprogrammet på 

1960-talet och arbetet för att integrera Rosengård blir därför väldigt svårt att sätta i verket då 

detaljplanen som sattes på 1960-talet redan är uppfylld och utnyttjad till max. För att få 

Rosengård att bli en del av det sammansvetsade Malmö ska arbetet istället gå ut på att låta 

omslutande kvarter utnyttjas till att överbrygga de barriärer som finns idag för att göra 

stadsdelen en naturlig del av Malmös innerstad. 

6.3 Är ett förtätat Malmö ett positivt Malmö? 

Det är välkänt att staden idag är en av Sveriges mest internationella städer och för att 

sammanknyta alla kulturer och människor som finns i staden är förtätningsarbetet ett måste, 

då staden lider av svåra segregationsproblem. Av intervjun med Gustav Aulin och genom att 

studera kommunala dokument, framgår det tydligt att Malmö stad arbetar aktivt och intensivt 

med förtätning genom olika projekt i staden, projekt som de kallar för fokusområden. Dessa 

fokusområden har olika strategier för att på bästa sätt sammankoppla dessa med de 

omkringliggande stadsdelarna för att på ett långsiktigt plan, läka samman staden.  

  

Som Aulin förklarade handlar en stor del av arbetet med förtätning om att se till att alla de 

samhällssociala delarna ryms inom de olika delarna, det vill säga att stadsdelarna får en 

blandad bebyggelse. Detta är en av de största orsakerna som gör att, trots den rådande 

bostadsbristen som finns i Sverige, inte byggs fler bostäder på en del platser. En del av de 
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fokusområden Malmö stad arbetar med idag att skapa dessa områden med en blandad 

bebyggelse, och i de område som redan är mättade på bostäder kräver arbetet på de ställen att 

istället försöka sudda ut de barriärer som finns genom att bland annat planera de fria ytorna 

och göra dessa bättre lämpade som offentliga rum och samlingsplatser samt att investera i 

fastigheter som inte nödvändigtvis innefattar bostäder. I folkmun är Malmö känt som 

”parkernas stad” och på grund av dess positiva inverkan på invånares och stadens hälsa 

(Boyko och Cooper 2011) fortsätter kommunen att fokusera på att vårda och bevara parkerna 

och arbetar ständigt med att utveckla nya grönområden. I Västra Hamnen där ett 

promenadstråk exempelvis byggts runt hela kustlinjen för att man till fots eller via cykel ska 

kunna transportera sig intill vattnet. 

  

Att kunna ta sig till stadens alla områden enkelt är viktigt för att stadens invånare ska känna 

att de bor i en tät stad. Malmö har bland annat valt att satsa mycket resurser på att utveckla sitt 

kollektivtrafiknät, både över- och underjord, för att nå ut till stadens alla stadsdelar och för att 

inkludera alla i den sammanläkta staden. Som exempel i Rosengård görs detta med en ny 

tågstation och upprustning för att ta trafik på den befintliga Kontinentalbanan, här vill Malmö 

stad att stadsdelen ska bli mer lättillgängligt och åtkomligt för alla de invånarna som bor där 

och som arbetar i andra delar av Malmö. Genom att staden förtätas uppstår nu närhet mellan 

platserna och det primära målet är att transportsträckorna ska bli kortare så att bilen ses som 

ett sekundärt transportmedel och att åka kollektivt eller färdas via fot eller cykel är mer 

lönsamt, både ur ett ekonomiskt men också ekologiskt perspektiv. När fler personer väljer att 

fara med kollektivtrafiken, bidrar det dessutom till minskade koldioxidutsläpp. En sådan 

utveckling med ökad vilja att ta det hållbara transportsystemet, förbättrar dessutom den 

allmänna folkhälsan tack vare sänkt bullernivå och minskade utsläpp. Likaså ökar det 

tryggheten hon individen när det finns ett fungerande kollektivtrafiksystem. 

6.4 Vidare forskning 

Att teori och verklighet ibland skiljer sig åt har visats inom flera forskningsämnen. Med 

anledning av detta anser vi att en viktig del att studera är hur invånarna i de olika 

fokusområden som Malmö satsar på i sitt arbete med stadsförtätning reagerar på förändringen 

som sker i deras faktiska omgivning. Hur ställer sig invånarna exempelvis till de stora 

förändringarna som kommer ske i och med en ny tågstation och Culture Casbah i Rosengård, 

eller vad invånarna i Västra hamnen säger om Malmös nya spetsiga skyline.   
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7. Slutsats  

Syftet med denna uppsats har framförallt varit att ta reda på hur Malmö stad arbetar med 

förtätningsarbetet och att försöka besvara frågan om vilka effekter en förtätning av Malmö 

kan ge, både positiva och negativa.  

 

Under arbetets gång har vi fått en djupare inblick i ordet “förtätning” och dess innebörd. 

Malmö stads målsättning är inte att bygga mer eller på höjden för förtäta staden på den 

befintliga ytan, något som en förtätning vid första anblick kan verka vara. Arbetet i staden har 

snarare handlat om att skapa ytor med fler användningsområden i det redan befintliga 

beståndet och den största delen av Malmös arbete har därför varit att skapa lättillgänglighet 

till och från stadens alla hörn för att öka rörligheten av befolkningen. 

 

Som det har framgått arbetar Malmö stad frekvent med att förtäta staden och har valt 

tillvägagångssättet att fokusera på specifika stadsdelar och arbeta med förtätning på olika sätt 

i respektive stadsdel. Genom att grunda sin stadsutvecklingsstrategi på de tre hörnpelarna för 

ett hållbart förtätningsarbete: ekonomi, sociala villkor och miljö, har Malmö skapat 

förutsättningarna för att på ett positivt och hållbart sätt förtäta staden. Utmaningarna som 

kvarstår är att stadens invånare ska välkomna de förändringar som staden presenterar och 

själv våga krossa barriärer. Staden kan bara ge förutsättningarna och här har Malmö med en 

ordentlig kraftsamling påbörjat ett arbete framåt, befolkningen måste nu anpassa sig efter 

detta och gemensamt arbeta för ett hållbart Malmö.  
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