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Titel  

Segregationen inom Rosengård - En ideologikritisk analys av tre bostadsförvaltares agerande och icke agerande i 
segregationsproblematiken inom Rosengård 
 
Title 
The segregation in Rosengård – An ideologycritical analysis of three housemanagers acting and non acting 
concerning the segregation complex of problems in Rosengård. 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Between 1965-1974 one million new flats were produced in Sweden and the project is called the millionprogramme. 
One of the areas that was build during this period of time is Rosengård in Malmoe. Today Rosengård is a very 
segregated area, not just in relation to the city of Malmoe, but within itself. I´ve chosen to study the ideologies 
behind one of the actors acting and non acting regarding the segregation complex of problems in Rosengård, the 
housemanagers. I´ve studied one public housecompany and two houseassociations who all owns and manages 
houses in Rosengård. 
 
The ideologies that I´ve studied in this study is what the informers think of the people that live in Rosengård, the 
society in general, Rosengård and the diffrent smaller areas within Rosengård. The conclusion that I draw from my 
analysis is that the informers discussions often base upon a discussion of those who have and those who don´t have. 
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Inledning 
Mellan 1965-1974 producerades det 1 miljon nya bostäder i Sverige och projektet kom att kallas 
för miljonprogrammet. Miljonprogrammets främsta politiska syfte var att avskaffa den rådande 
bostadsbristen som under en längre tid plågat det svenska folkhemmet och ett av de områden 
som byggdes under denna tid var Rosengård i Malmö. Under denna tid sågs det industriella 
byggandet som självklart för att kunna lösa bostadsbristen, men till miljonprogrammen hör inte 
enbart husen utan även en omfattande trafikplanering. Trafikplaneringen anpassades efter många 
bilar och med trafiken som barriär i dessa områden blev avståndet mellan människor stort.1 I 
Rosengård löper en förlängning av motorvägen genom hela området och det delas tydligt upp i 
två sidor där den enda tydliga förbindelsen är några gångbroar som går över Amiralsgatan.2  
 
De problem som idag växer fram i miljonprogramsområdena har sin grund i en 
samhällsutveckling där klasskillnaderna ständigt ökar och marginaliseringen av vissa grupper 
växer sig allt större. Uppdelningen i samhället mellan de som har och de som inte har ökar och 
med bland dem som hamnar utanför är människor som kommit till Sverige av olika skäl och 
aldrig riktigt kommit in i det svenska samhället. Det handlar idag inte enbart om renodlade 
klasskillnader, det handlar idag om klasskillnader med en etnisk tillkopplad dimension som 
förstärker utanförskapet ytterligare. I takt med denna samhällsutveckling sker en ökad 
polarisering inte enbart mellan de som har och de som inte har utan även mellan de 
bostadsområden som anses mest eller minst attraktiva. Medan de som anses mer attraktiva lockar 
till sig en mer välbärgad befolkning hamnar de mest resurssvaga människorna oftast i de minst 
attraktiva bostadsområdena.3

 
Segregationen som uppstått inte bara i relation till staden utan även i många av 
miljonprogrammets områden är för mig en viktig fråga att lyfta fram eftersom områdena redan 
från början ansetts ha problem enligt många socialarbetare, arkitekter och så vidare.4 Ofta så 
diskuteras det hur dessa områden är segregerade i staden, men inte hur de i sig är segregerade. Jag 
anser att det finns många olika aktörer som har möjlighet att idag inverka på dessa områdens 
framtid, allt från politiker till de boende själva. Jag har valt att studera ideologierna bakom en av 
dessa aktörers agerande i segregationsproblematiken inom Rosengård, nämligen 
bostadsförvaltarna. Jag har studerat ett allmännyttigt bostadsföretag och två 

                                                 
1 Lindvall, Jöran, En miljon bostäder, i Arkitekturmuseets årsbok från 1996 En miljon bostäder, (Arkitekturmuseet, 
Stockholm, 1996), s. 7-8. 
2 Arkitekturmuseets årsbok från 2006, En miljon bostäder, (Arkitekturmuseet, Stockholm, 1996), s. 17.  
För att få en mer visuell bild av området se gärna bilaga 1 där jag har en karta över Rosengård. 
3 Dedering, Stig, Att bryta onda cirklar, i Arkitekturmuseets årsbok från 1996 En miljon bostäder, (Arkitekturmuseet, 
Stockholm, 1996), s. 105. 
4 Ristilammi, Per-Markku, Rosengård och den svarta poesin. En studie av moderna annorlundahet, (Symposion, 
Stockholm/Stehag, 1994), s. 28-31. 
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bostadsrättsföreningar som alla äger och förvaltar bostäder i Rosengård. Min analys har påvisat 
att informanternas resonemang ofta grundar sig i en diskussion om de som har och de som inte 
har. Det pågår många medvetna eller omedvetna maktspel mellan de olika aktörerna vilket leder 
till att samarbetena mellan dem är obefintliga. MKB gör många olika satsningar i sina delområden 
för att stärka sina boende, för att de ska mötas och komma ut i samhället medan 
bostadsrättföreningarna är mer fokuserade på att driva en förening där möten mellan de boende 
inte prioriteras. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera ideologierna bakom olika bostadsföretag och 
bostadsrättsföreningars agerande och icke agerande i segregationsproblematiken inom Rosengård. 
De bostadsföretag och bostadsrättsföreningar jag har valt att studera är några av dem som 
förvaltar och äger bostäder i området. Jag har valt att hålla ett ideologikritiskt perspektiv, vilket 
innebär att jag ska söka efter olika ideologier för att på så sätt nå en högre kunskap inom det 
område jag har valt att studera. 
 
För att kunna besvara mitt syfte har jag valt att arbeta utifrån några huvudfrågeställningar – Till 
att börja med ämnar jag identifiera de olika ideologierna som styr bostadsföretagen och 
bostadsrättsföreningarnas sätt att arbeta i de olika delområdena. Vidare avser jag identifiera de 
olika ideologierna i bostadsföretagen/föreningarnas sätt att resonera kring 
segregationsproblematiken inom Rosengård. De ideologier som analysen frambringar ämnar jag 
dels koppla till bostadsföretagens/föreningarnas agerande och icke agerande i de olika 
delområdena, dels kommer jag söka efter samband mellan de olika ideologierna. 

Material och urval 
Inledningsvis sökte jag kartlägga alla bostadsföretag och bostadsrättsföreningar som förvaltar 
bostäder i Rosengård. Det var svårt att hitta information om de privata bostadsföretagen som 
förvaltar ett fåtal bostäder i området, därför valde jag att fokusera på de två största 
bostadsföretagen i området nämligen MKB (Malmö kommunala bostäder) som ägs av Malmö 
stad och därför ärett allmännyttigt bolag som tillhandahåller hyreslägenheter i delområdena 
Törnrosen, Örtagården och delar av Herrgården, och HSB (Hyresgästernas Sparkasse och 
Byggnadsförening).  
 
För att undvika att studien skulle bli ytlig och intetsägande valde jag att i ett tidigt skede avgränsa 
mig till att enbart kontakta två av de fyra fristående HSB-föreningarna som förvaltar bostadsrätter 
i Rosengård. Jag kontaktade de föreningarna som förvaltar bostäder i delområdet Apelgården - 
Brf. Ida och Brf. Hilda.5 Jag valde bort de två andra föreningarna på grund av olika orsaker, först 

                                                 
5 För karta över delområdena i Rosengård se bilaga 1. 
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och främst av den anledningen att det skulle bli ett alltför brett material om jag valt att studera 
alla fyra föreningarna, för det andra hade jag diverse problem vid försök till kontakt med de två 
övriga föreningarna. Vid kontakt med Brf. Arvid mötte jag en tydlig ovilja att samarbeta - Den 
ansvariga på kontoret ville inte skicka mig årsredovisningarna jag efterfrågade, jag var tvungen att 
komma dit och hämta dem själv om jag ville ha dem. Efter att jag sedan blev nekad tillgång till 
kontaktuppgifter till styrelseledamöterna på grund av så kallad sekretess valde jag bort denna 
förening. Jag finner det högst förunderligt att kontaktuppgifterna var sekretessbelagda, om någon 
sitter med i en styrelse bör de vara kontaktbara på något sätt, de andra föreningarna hade dessa 
uppgifter tillgängliga och informerade mig även om att dessa uppgifter ska vara öppna för alla. 
Kontakten med den fjärde föreningen, Brf. Taxeringsrevisorn, har överhuvudtaget inte existerat 
då jag inte lyckats få tag i några kontaktuppgifter. Jag var i kontakt med HSB Malmös kundtjänst 
både via e-mail och telefon och fick till svar att de inte har fått några kontaktuppgifter från 
föreningen och att de inte kunde hjälpa mig. De visade ingen som helst vilja att försöka hjälpa 
mig att få tag i kontaktuppgifterna, de verkade snarare besvärade av mina frågor. Processen att få 
tag i empiri och kontaktinformation har med andra ord varit svår och långdragen. Mycket av den 
information som ligger ute på nätet har även varit inaktuell och ibland även obefintlig, detta har 
gjort att initierandet till intervjuer med olika representanter i MKB och HSB-föreningarna drog ut 
på tiden. Jag tog kontakt med några utvalda representanter på MKB, Brf. Ida och Brf. Hilda via 
e-mail eller telefon och bokade in intervjuer med totalt sex nyckelpersoner. Från MKB valde jag 
att intervjua fastighetschefen på Rosengård Anna Heide och vice projektledare på Herrgården 
Magnus Ohlsson. Från Brf. Ida intervjuade jag styrelseordförande Anders Nord och HSB-
ledamoten Akbar Malekpour. Och slutligen från Brf. Hilda intervjuade jag styrelseordförande 
Giovanna Brankovic och vice styrelseordförande Emanuel Martyris. 
 
För att studera ideologierna bakom bostadsföretagens agerande och icke agerande i 
segregationsproblematiken inom Rosengård har jag valt att studera dels primära dokument, det 
vill säga sådana dokument som redan existerar, dels sekundära dokument, vilket innebär sådana 
dokument som skapats i studiens syfte.6 De primära dokument jag har studerat är de två senaste 
årsredovisningarna från MKB, Brf. Ida och Brf. Hilda, nyhetsbrev och medlemstidningar från 
MKB. De sekundära dokumenten utgörs av de transkriberingar jag har gjort av mina genomförda 
intervjuer med representanterna från MKB, Brf. Ida och Brf. Hilda. De primära dokumenten har 
använts vid förarbetet med studien och därför kommer jag inte att ta upp dem i analysen, de 
användes för att jag skulle få en uppfattning om vilka satsningar som de tre aktörerna gjort de 
senaste två åren. De satsningar som informanterna lyft fram i intervjuerna stämmer väl överens 
med dem som presenteras i årsanalyserna och därför har jag valt att enbart utgå från intervjuerna 
vid presentationen av de olika satsningarna i analysen. 

                                                 
6 Altheide, David L., Qualitative media analysis, (Sage University Paper, Thousand Oaks, 1996), s. 75.  
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Disposition 
För att underlätta läsningen av mitt arbete presenterar jag här kortfattat vad som följer nedan. 
Först presenterar och diskuterar jag kring mitt teori- och metodval för att därefter lyfta fram 
tidigare forskning inom liknande områden som det jag har valt att studera. Sedan följer analysen 
som är uppdelad i fyra avsnitt som behandlar vilken bild informanterna har av Rosengård, av de 
olika delområdena, vilken syn de har på de boende i Rosengård och deras syn på samhället. 
Därpå följer en presentation och diskussion kring resultatet i min studie och hur jag skulle kunna 
gå vidare med avstamp i denna studie. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av hela 
studien. 

Teori och metod 
Jag inledde insamlandet av min empiri med att gå igenom de utvalda årsredovisningarna för att få 
en uppfattning om vilka satsningar som gjorts i de berörda delområdena under de senaste två 
åren7. Årsredovisningarna gav inte mycket när det kom till MKB eftersom de inte har några 
separata årsredovisningar för sina respektive områden, och därför inte heller kan lyfta fram alla 
satsningar som gjorts i Rosengård. Jag studerade därför även MKB:s nyhetsbrev och 
medlemstidning där de mer detaljerat återger många av de satsningar som gjorts i Rosengård.  
 
Jag har även genomfört intervjuer och jag kontaktade de olika representanterna från respektive 
företag/förening och alla var mycket hjälpsamma och ställde gärna upp på en intervju. Jag 
informerade om vad mitt syfte var och att jag skulle spela in intervjuerna för att sedan 
transkribera dem och analysera dem. En av informanterna ville helst inte att jag skulle spela in 
intervjun då denne tidigare varit med om att journalister och liknande plockat citat ur sina 
sammanhang och denne framstått på ett felaktigt sätt. Jag förklarade för informanten att jag inte 
hade för avsikt att ge en felaktig bild av det denne sagt, inte heller plocka några citat ur sina 
sammanhang. Jag hade kunnat strunta i att spela in intervjun, men eftersom jag skulle analysera 
text, söka efter ideologier och citera i presentationen av analysen ansåg jag att det kunde komma 
att bli svårt om jag bara hade anteckningar från intervjun. Vi kom istället överens om att hon 
skulle få ta del av materialet innan jag färdigställde uppsatsen. Som sociologerna Martyn 
Hammersley och Paul Atkinson framhåller i sin bok Ethnography är det upp till mig som forskare 
att ta ställning till vad som är legitimt och inte i varje enskilt fall och denna gång kom jag och 
informanten överens om vad som skulle funka för oss båda.8   
 
Då alla informanter intervjuades i sina yrkesroller och ämnet inte är direkt känsligt valde jag att 
inte anonymisera dem, det är förövrigt ingen som framhöll att de ville det heller. Efter att jag 

                                                 
7 Jag har skrivit de senaste åren med tanke på att det gjorts väldigt många satsningar i MKB, och betydligt färre i 
föreningarna. Jag har gått tillbaka ungefär två år i tiden på MKB och upp emot 10 år på föreningarna. 
8 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul, Ethnography, (Routledge, New York, 1997), s. 278-287. 
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bokat in alla intervjuer utformade jag intervjumallar som jag sedan utgick någotsånär ifrån vid 
genomförandet av mina intervjuer. Jag gjorde en intervjumall som riktade sig till representanterna 
från bostadsrättsföreningarna, en som riktade sig till den vice projektledaren på MKB och en som 
riktade sig till fastighetschefen på MKB. Jag utgick från liknande frågor men anpassade en del 
frågor med tanke på att det handlade om olika upplåtelseformer och olika yrkesroller. Vid 
genomförandet av intervjuerna följde jag inte intervjumallarna utan använde dem mer som ett 
stöd. Jag försökte få informanterna att prata någorlunda fritt vilket fungerade bra då de utan att 
jag behövde fråga kom in på många av de saker jag ville ha reda på. Då jag kände att de 
utelämnade något frågade jag dem om det. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade 
jag dem och påbörjade sedan analysen av empirin. 
 
För att analysera min empiri har jag valt att använda mig av ett teoretiskt perspektiv som är 
kompatibelt dels med mitt syfte, dels med mitt metodval - Ideologikritisk teori. Det ideologikritiska 
perspektivet erbjuder, till skillnad från min metod, dels teoretiska riktlinjer och dels 
metodologiska verktyg som forskaren kan använda sig av för att bearbeta sin insamlade empiri. 
Den metod jag valt att arbeta utefter benämns främst som Etnografisk innehållsanalys, men är även 
känd som kvalitativ innehållsanalys. Eftersom det ideologikritiska perspektivet även erbjuder 
metodologiska verktyg har jag valt att kombinera min metod med en del av dessa. För att undvika 
eventuella missförstånd och feltolkningar börjar jag med att klargöra vad jag menar med studiens 
huvudbegrepp - ideologi. Många begrepp används idag utan närmare eftertanke på dess egentliga 
innebörd, begreppet ideologi är ett av dessa. 
 
Det första många refererar till när någon säger ideologi är politisk ideologi som exempelvis liberal 
och socialistisk ideologi. Begreppet kan även innebära att allt som en människa gör och 
åstadkommer har innebörd och därför går att tolka.9 Den funktion som ideologin ofta har är att 
den etablerar och utformar sätten som vi människor lever våra liv som medvetna, handlande 
varelser i en strukturerad meningsfull värld. Det är alltså ideologin som gör människan till olika 
subjekt. Ideologin är det som kan få oss människor att erkänna saker så som vad som är gott och 
inte, vad som existerar och inte och vad som är möjligt och inte möjligt. Dock är det alltid 
relaterat till tid och rum, för att exempelvis kunna beakta vad som existerar måste vi känna till 
vad som har existerat. Det är viktigt att vi placerar in det som idag närvarar som en del av en 
utveckling, en framåtgående eller en bakåtgående, begränsad eller obegränsad.10 I denna studie 
kommer jag att söka efter olika ideologier genom bearbetning och analys av texterna. Exempel på 
ideologier jag kommer att söka efter är åsikter, tankar, föreställningar, värderingar, människo- och 
samhällssyn och vilka attityder de förmedlar. Jag kommer även att söka efter olika samband 

                                                 
9 Liedman, Sven-Eric, Om ideologier i Liedman, Sven-Eric & Nilsson, Ingemar, Om ideologi och ideologianalys, (Göteborgs 
universitet, Göteborg, 1989), s. 23-30. 
10 Therborn, Göran, Maktens ideologi och ideologins makt, (Zenit förlag, Lund, 1981), s. 24-27. 
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mellan de olika ideologierna.11 För att nå kunskap om hur olika ideologier verkar i ett samhälle är 
det viktigt att vi inte ser de som ägodelar eller texter, utan som pågående sociala processer. 
Exempelvis är den ideologiska formeringen och omformeringen av subjektiviteter en social 
process, varje människa har ofta många olika subjektiviteter i varje situation som är möjliga att 
tillämpa, dock kan denne oftast enbart använda sig av en av dessa åt gången.12 Sociologen Göran 
Therborn framhåller i sin bok Maktens ideologi och ideologins makt att det i dagens13 komplicerade 
samhälle är så att 

Olika ideologier, hur de nu definieras, inte bara samexisterar, konkurrerar och kolliderar utan 
även överlappar, påverkar och smittar varandra.14

Jag kommer i denna studie söka efter hur ideologierna dels agerar på egen hand, dels samverkar 
och påverkar varandra. Det är även så att makten hos en ideologi i förhållande till andra 
ideologier bestäms av dess bekräftelser eller sanktioner.15  
 
Det finns olika skapelser i vilka man kan eftersöka ideologier – Byggnadsstilar, stadsplaner, 
konstverk, allt som på något sätt bär spår av en medveten mänsklig verksamhet.16 Det är viktigt 
att tänka på att ideologin även legitimerar makten hos bland annat en viss social grupp eller klass. 
Den dominanta makten kan främja, naturalisera, generalisera, exkludera, förkasta och mörka olika 
övertygelser, värden och idéer för att på så sätt legitimera sig själv.17 Den ideologiska texten 
utmärks av att den är laddad med en uppfattning om att saker och ting är självklara, naturliga och 
övertygande. Ideologikritiken söker synliggöra en text genom att framhäva det som ligger dolt, 
avslöja genom att vägra godta ideologins egna uttryck genom att jämföra dess 
verklighetspåståenden med verkligheten.18  
 
Viktigt att ha i åminnelse när man studerar ideologier enligt det ideologikritiska perspektivet är att 
det som i min analys framstår som synligt är det på grund av analysens position i tid och rum. 
Det som utgör ideologins fasta stomme är just det som i individens ögon framstår som självklart. 
Uppfattningen att saker och ting är naturliga, övertygande och självklara resulterar i att ideologin 
har en begränsad livstid, analysens tidsliga och rumsliga aspekt inverkar på det som uppfattas som 
självklart och naturligt. Det är även detta som gör att det blir en väldigt subjektiv tolkning av det 
material man studerar. Det är i vardagen som ideologierna bekräftas, i många kulturer bekräftas 

                                                 
11 Liedman, Sven-Eric, s. 23-30. 
12 Therborn, Göran, s. 85-86. 
13 Boken är relativt gammal, dock anser jag att resonemanget ändå går att applicera på vårt nutida samhälle. 
14 Therborn, Göran, s. 87. 
15 Ibid, s. 85-86. 
16 Liedman, Sven-Eric, s. 23 ff. 
17 Eagleton, Terry, Ideology, an introduction, (Verso, London, 1991), s. 5. 
18 Liedman, Sven-Eric, s. 23 ff. 
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sådant som för andra kan uppfattas som orimligt dagligen. Det är individens tolkningar av 
erfarenheter som står för bekräftelsen och identifieringen av ideologierna i vardagen.19

 
För att identifiera ideologier krävs det stor bearbetning av den empiri som studeras. Jag har valt 
att utgå från delar av de metodologiska verktyg som ideologikritiken erbjuder, dock lägger jag 
störst vikt vid att bearbeta min empiri utefter min valda metod – Etnografisk innehållsanalys. 
Metoden är utarbetad av samhällsvetaren David L. Altheide som framhåller att metoden används 
för att säkerställa och förstå de meningar som en text kommunicerar. Det är meningen med 
texten som bör undersökas och reflekteras över. Altheide understryker även att det är viktigt att 
vara reflexiv eftersom det hela tiden är viktigt att söka finna samband mellan de olika delarna i 
texterna, jag söker efter sambanden mellan ideologierna. Metoden är även känd som kvalitativ 
innehållsanalys och Altheide har utvecklat metoden med inspiration av dess kvantitativa 
motsvarighet, nämligen den kvantitativa innehållsanalysen. Till skillnad från den kvantitativa 
innehållsanalysen, fördefinierar man däremot inte några kategorier i den Etnografiska 
innehållsanalysen utan de konstrueras under studiens gång. Varje studie där Etnografisk 
innehållsanalys använts är därför unik till skillnad från studier där den kvantitativa 
innehållsanalysen använts.20

 Resultaten i kvantitativa studier bör präglas av hög reliabilitet - 
slumpmässiga mätfel bör vara obefintliga och resultaten ska bli desamma oavsett vem som 
genomför studien.21 Inom kvalitativ forskning är kravet på reliabilitet inte lika höga eftersom det 
är omöjligt att genomföra exakt samma studie då varje forskare har sin förförståelse som till viss 
del präglar studien och dess resultat.22 Jag har under hela studiens gång sökt balansera min 
förförståelse som uppvuxen i Rosengård för att inte låta den inverka allt för mycket på mitt 
arbete. Samhällsvetaren Alan Bryman framhåller att ingen forskare går in helt förutsättningslös på 
ett fält, alla har någon form av förförståelse som kan dyka upp närhelst under studiens gång. Det 
viktiga är att forskaren hela tiden reflekterar över de värderingar denne har och söker vara 
medveten om sin förförståelse under hela processen.23

 Den förförståelse en forskare har kan 
enligt min mening även vara givande för studien, det viktiga är bara att lyckas balansera den så att 
den inte färgar resultatet allt för mycket. Jag har under hela studiens gång sökt balansera min 
förförståelse som uppvuxen i Rosengård med de tidigare erfarenheter jag har som forskare och 
inte låtit mig styras allt för mycket. Jag har låtit utomstående läsa mina utkast och diskuterat 
problem som jag stött på under vägens gång. Jag tror att det är viktigt att ta tillvara på den 
förförståelse man har och förvalta den väl så att den inte mynnar ut i fördomar som styr studien i 
fel riktning och ger ett orealistiskt resultat. Jag anser att jag lyckats hålla en bra balans genom hela 
studiens gång och resultatet har inte färgats för mycket av min förförståelse.    

                                                 
19 Liedman, Sven-Eric, s. 23-30. 
20 Altheide, David L., s. 13-23 
21 Bryder, Tom, Innehållsanalys som idé och metod, (Åbo akademin, Åbo, 1985).  
22 Altheide, David L., s. 16-17. 
23 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (Liber Ekonomi, Malmö, 2002), s. 37. 
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För att förenkla hur den etnografiska forskningsprocessen ser ut har Altheide gjort en bra modell 
som redogör för hur forskaren bör använda sig av metoden och hur processen bör se ut. Jag har 
nedan gjort en version av denna modell. 
 
 
 
 
 

 
 

RAPPORTGÅ IGENOM KODA JÄMFÖRA KÄLLOR 

24

Det första steget i processen är att finna bra källor där forskaren kan inhämta sin empiri. Nästa 
steg är att sortera och gå igenom den insamlade empirin. Därefter ska dokumenten kodas och 
koderna därpå jämföras och kontrasteras. De tre sista stegen pendlar forskaren mellan tills en 
empirisk mättnad uppnås. Det slutgiltiga steget för forskaren är att färdigställa rapporten.25

  

 
Jag har som jag tidigare nämnde även valt att hämta en del inspiration från det ideologikritiska 
perspektivet då det i större utsträckning än den Etnografiska innehållsanalysen erbjuder ett helt 
paket som består av både teori och metod. En del av de metodologiska verktyg som det 
ideologikritiska perspektivet erbjuder är kompatibla med den Etnografiska innehållsanalysen och 
jag har därför valt ut delar som jag anser kompletterar min huvudmetod. Altheide framhåller att 
det är viktigt att forskaren förstår den sociala kontexten runt omkring de dokument som studeras 
och att det är viktigt att forskaren ser forskningen som en social aktivitet och forskningsmetoder 
som något som utvecklas och influeras av sociala kontexter.26 Detta är några viktiga faktorer som 
lett till att jag valde att komplettera mitt metodval med just ideologikritisk teori. Den 
ideologikritiska teorin går ut på att olika inslag i en dominerande ideologi ska jämföras med 
verkligheten för att på så sätt leda till en förståelse av ideologin.27

 
Den ideologikritiska analysen delas in i tre steg – Först ska själva texten analyseras, liksom i den 
Etnografiska innehållsanalysen. Därefter ska den latenta delen i texten begripliggöras. Det är här 
som forskaren ska synliggöra det osynliga och ta reda på vilken verklighet texten handlar om. Det 
som gör att den ideologiska texten får kraft och effektivitet är att den ofta kan vara polemisk, den 
kan vara riktad till vissa grupper, institutioner och individer. Den behöver inte vara uttalat 
polemisk men den bör kunna läsas och höras så. Det är även viktigt att forskaren tar reda på vem 
texten vänder sig till och emot, även fast att oppositionen kan vara stor och mångtydig. På detta 
sätt kan texten både samla och utesluta på samma gång. Detta andra moment kompletterar den 
etnografiska metoden väl då den inte på samma sätt söker efter dessa latenta delar. Det sista och 
                                                 
24 Altheide, David L., s. 24. 
25 Ibid, s. 23-25. 
26 Ibid, s. 9. 
27 Bergström, Göran, & Boréus, Kristina, Textens mening och makt, (Studentlitteratur, Lund, 2005), s. 157. 
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tredje steget i analysen är att kontexten ska beskrivas, ideologin får ingen betydelse om den inte 
relateras till exempelvis samhälleliga institutioner och grupperingar. Forskaren bör i detta skede 
fråga texterna vem eller vilka ideologin säger sig representera?28

Tidigare forskning 
Jag har inte funnit några tidigare studier som fokuserar på exakt samma ämnesområde som jag 
har valt att studera. Det finns däremot tidigare studier som jag har haft användning för vid 
genomförandet av min studie. Som jag nämnt tidigare återfinns ideologier överallt och det är upp 
till mig som forskare att identifiera dem. Jag har valt ut några tidigare studier som jag anser har 
stor relevans för min studie, ideologierna i dessa studier är inte uttalade dock återfinns de liksom i 
all annan forskning. Nedan lyfter jag fram sociologen Zygmunt Baumans teorier kring fenomenet 
nyfattigdom, sociologerna Erving Goffman, Loïc J.D. Wacquant, Ove Sernhede och Nihad 
Bunars teorier kring stigmatisering och territoriell stigmatisering och sociologen Per-Markku 
Ristilammis studie om Rosengård och modern annorlundahet. 

Nyfattigdom 
Fattigdom betyder att vara utestängd från allt som uppfattas som >>normalt liv>>. Det betyder 
att inte >>hålla måttet>>. Detta leder till minskad självaktning, till känslor av skam eller skuld. 
Fattigdom betyder också att vara avskuren från möjligheten till allt som i ett givet samhälle uppfattas som 
ett >>lyckligt liv>>, att inte kunna ta >>vad livet har att erbjuda>>. Detta framkallar förbittring och 
vrede, som utlöser våldshandlingar och självförakt eller bådadera.29

Sociologen Zygmunt Bauman har forskat mycket kring det han kallar för den nya fattigdomen 
eller nyfattigdomen. Han syftar på vår tids fattiga som inte alla gånger behöver vara hemlösa, 
ekonomiskt ruinerade och liknande, de nyfattiga är människor som inte är tillräckliga 
konsumenter. De lyckas inte hålla måttet och leva det lyckliga liv som vi förväntas göra i dagens 
konsumtionspräglade samhälle. Ett lyckligt liv idag innebär att varje individ ska fånga de mest 
eftertraktade möjligheterna, missa så få av dem som möjligt och gärna fånga dem först.30  
 
Vår tids fattiga blir inte bara socialt definierade utan även självdefinierade som ofullständiga och 
därmed otillräckliga konsumenter. Självmedvetna blir de eftersom de ständigt påminns om hur 
och var de egentligen borde vara. Konsumtion, att äga vissa saker och leva på ett visst sätt är 
måsten för att en individ ska leva ett lyckligt och värdigt liv i dagens samhälle menar Bauman. De 
fattiga ses som ett hot mot ordningen och de sätter normen i fråga, de är vad han kallar för 
prototypen för det onormala och avvikande. Vissa utestängs från samhällen när de bryter mot 
ordningen eller inte uppfyller normen. Skulden för att någon blir utestängd från ett samhälle 
beläggs på den utestängda då denne själv anses ha bidragit till uteslutning genom att inte följa 

                                                 
28 Liedman, Sven-Eric, s. 32-34. 
29 Bauman, Zygmunt, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Daidalos, Göteborg, 2006), s. 60. 
30 Ibid, s. 60. 
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ordningen eller leva upp till normen. En kritik som Bauman för mot detta resonemang är att 
många glömmer att inte alla människor kan rå för eller påverka sina öden.31

 
I vårt nutida konsumtionspräglade samhälle menar Bauman att alla kan bli förförda men klyftan 
mellan de som kan och inte kan konsumera växer. Han menar att en ny sorts underklass har vuxit 
fram och upptäckten av denna nya underklass växte fram i takt med att kalla kriget tog slut och 
det externa hoten minskade.32

Faran kan inte slå rot någon annanstans utan måste nu bosätta sig inom samhället och växa 
fram ur den lokala jorden.33

Underklassen idag utgörs av människor som betraktas som onyttiga, några vi klarar oss utan och 
ett utmärkande drag för dessa människor är att de framkallar rädsla hos utomstående och att de 
bor i utsatta områden. Underklassen är alltså enligt Bauman något som samhället uppfunnit för 
att få befolkningen att följa ordningen och normen.34

 
Bauman påtalar inte själv att de sociala processerna som skapar nyfattigdomen bör ses som 
ideologier men det är de. Therborn framhåller att för att nå kunskap om hur olika ideologier 
verkar i ett samhälle måste vi se och förstå dessa som pågående sociala processer.35 Bauman lyfter 
fram hur olika sociala processer skapar en nyfattigdom och en ny underklass och jag vill påstå att 
dessa sociala processer är det samma som de ideologier som Therborn talar om. 

Stigmatisering och territoriell stigmatisering 
Begreppet stigmatisering är ett välkänt begrepp som denoterar någon form av avvikelse från det 
som i en viss situation eller i ett visst sammanhang anses vara normalt. Avvikelsen kan handla om 
exempelvis en individs etniska härkomst, i vilket område en individ är bosatt, individer med olika 
funktionshinder och individer med psykiska sjukdomar, det vill säga individers olika 
subjektiviteter. Ett av de mer erkända namnen som ofta kopplas till teorier och analyser av 
stigmatisering är sociologen Erving Goffman. Han har bland annat skrivit boken Stigma som är 
internationellt erkänd där hans analyser ger läsaren en bra och grundläggande förståelse för 
fenomenet. Han framhåller bland annat att då en individ stigmatiseras kan man säga att denne 
reduceras från att vara vanlig och fullständig till att vara ovanlig och ofullständig. Däremot är det 
inte alla oönskade egenskaper som anses vara ett stigma, det är endast de som anses vara 
oförenliga med hur en del anser att en viss individ bör vara i ett visst sammanhang, så en 
subjektivitet kan accepteras i ett visst sammanhang men inte i ett annat. Stigmabegreppet har på 

                                                 
31 Bauman, Zygmunt, s. 109-127. 
32 Ibid, s. 99-109. 
33 Ibid, s. 99. 
34 Ibid, s. 97-99. 
35 Therborn, Göran, s. 85-86. 
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så sätt ett visst dubbelt perspektiv då det som i en dels ögon uppfattas som avvikande i andra 
sammanhang kan uppfattas som en bekräftelse på en grupptillhörighet.36

 
Ett annat välkänt namn inom området är sociologen Loïc J.D. Wacquant som har gjort en del 
studier gällande stigmatisering i Frankrike. Han har i en artikel bland annat fokuserat på utsatta 
områden där de boende blivit vad han kallar territoriellt stigmatiserade. Han menar att de boende 
i utsatta områden marginaliseras från resten av staden enbart på grund av att de är bosatta i just 
dessa områden. Denna marginalisering kan leda till att det utvecklas en inre social uppdelning i 
området där de boende kritiserar och fördömer andra boende och ställer sig över dem för att på 
så sätt återupprätta sin egen status. En del söker alltså ge sig själva värde genom att trycka ner 
andra i området som de anser är sämre än de själva och skyller problemen på dem. 
Marginaliseringen kan dock även få motsatt effekt då de boende kan gå samman för att försvara 
området.37 Sociologen Ove Sernhede har forskat en del kring utsatta områden i Göteborg och 
människorna som bor där. En ung kille från ett av dessa utsatta områden framhåller i en intervju 
med Sernhede hur han ser på situationen i Sverige: 

Sverige behöver inga apartheidlagar, det behövs inga lagar som tvingar invandrarna att bo på 
vissa ställen. Det är ändå så att alla svartskallar bor för sig, så det blir ändå så som det var i 
Sydafrika. Förstår du mannen, så kan man ju säga att Hammarkullen eller Hjällbo är som 
Göteborgs Soweto… men det finns en skillnad – vi har ingen Mandela. (Muhammed 20 år)38

Det är även vanligt att en permanent arbetslöshet biter sig fast i vissa områden där majoriteten av 
invånarna kommer från andra länder, sociologen Nihad Bunar menar att detta är utmärkande för 
det han kallar etnifierad urban fattigdom. Han framhåller att den strukturella arbetslösheten inte 
kan förstås fullt ut om den inte relateras till den etniska faktorn.39 Bunars resonemang 
samstämmer väl med de tankar Wacquant har angående liknande områden i Paris och 
människorna som bor där. Även Wacquant menar att dessa faktorer spelar en stor roll för de 
människor som är bosatt i dessa utsatta områden.40 Bunar framhåller att den svenska etnifierade 
urbana fattigdomen växer fram 

… i skärningspunkten mellan den strukturella arbetslösheten och den etniska faktorns två 
dimensioner, diskriminering och stigmatisering.41  

Han menar att stigmatiseringen är det som utmärker den etnifierade urbana fattigdomen i Sverige 
då den hänvisar till de boendes etniska och kulturella annorlundahet och att det blir ett 
fundament i områdets problem. Den utmärks dock även av hur olika relationer hanteras mellan 

                                                 
36 Goffman, Erving, Stigma. Den avvikandes roll och identitet, (Prisma, Stockholm, 2004). 
37 Wacquant, J. D., Loïc, Urban Outcasts: Stigma an Division in the Black American Ghetto and the French Urban Periphery, 
artikel I tidskriften International Journal of Urban and Regional Research, Volume 17, no 3, 1993, s. 369-375. 
38 Sernhede, Ove, AlieNation is my Nation, (Ordfront, Stockholm, 2007), s. 86. 
39 Bunar, Nihad, Den etnifierade urbana fattigdomen och välfärdsstatens reaktioner, artikel i tidskriften Sociologisk forskning, nr 
4, 2005, s. 57-78. 
40 Wacquant, J. D., Loïc, s. 369-375. 
41 Bunar, Nihad, s. 62. 
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exempelvis överordnade och underordnade, staden och de utsatta områdena och mellan 
”invandrare” och ”svenskar”.42  
 
Det ideologikritiska perspektivet är lätt att applicera även på teorierna om stigmatisering som 
handlar om hur sociala processer leder fram till ett avvikande. Som Therborn framhåller är den 
ideologiska formeringen och omformeringen av subjektiviteter en social process och varje 
människa har ofta många olika subjektiviteter i varje situation som är möjliga att tillämpa, dock 
kan denne oftast enbart använda sig av en av dessa åt gången.43 Att en individ stämplas som 
avvikande i en viss situation behöver inte innebära att denna är avvikande i en annan situation, 
den subjektivitet som vid ett tillfälle tolkas som avvikande behöver alltså inte vara det i en annan 
situation. En individ som har flera subjektiviteter kan ibland även själv välja vilken den vill 
använda sig av, vid ett tillfälle kanske individen berättar att denne kommer från Rosengård för att 
den vill bli accepterad. I en annan situation kan individen välja att inte berätta för att den vet att 
den då blir stämplad som avvikande och istället framhäver en annan subjektivitet som denne vet 
kommer att accepteras. 

Rosengård och den svarta poesin 
… Rosengård [har] blivit till en symbol för ett samhälleligt misslyckande…44

Så uttrycker sociologen Per-Markku Ristilammi den existerande bilden av Rosengård. Det är 
sådan bilden är idag och alltid har varit från dess att området började planeras och byggas. Han 
framhåller att Rosengård förknippas med någon sorts annorlundahet som bygger på mentala och 
materiella strukturer och konkreta handlingar. Många använder boendet och den omgivande 
miljön för att definiera sig själva, när omgivningen nedvärderar en annans boendemiljö får det 
negativa konsekvenser för dennes självsyn, individen stämplas, stigmatiseras på grund av att 
denne bor på en viss plats menar Ristilammi.45  
 
Utsatta områden så som Rosengård kallas ofta för förorter vilka idag associeras med isolering och 
passivitet. Denna bild stämmer dock inte alltid överens med verkligheten framhåller Ristilammi, 
det är en bild som massmedierna ofta förmedlar till allmänheten och därför den bild många har 
av områden så som Rosengård. Rosengård är uppdelat i flera delområden och dessa skiljer sig åt 
på många sätt, de är av olika karaktär då det bor olika människor i olika delområden, 
upplåtelseformerna är olika och det finns olika mycket vilja och möjlighet bland bostadsbolagen 
att underhålla miljöerna i de olika delområdena. Olika förvaltare och olika upplåtelseformer 

                                                 
42 Bunar, Nihad, s. 62-67. 
43 Therborn, Göran, s. 85-86. 
44 Ristilammi, Per-Markku, s. 12.  
45 Ibid, s. 17-20. 
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skapar gränser i området menar Ristilammi, men det förekommer även skillnader inom 
delområdena, mellan gårdarna och till och med i trapphusen.46  
 
Ytterligare en gräns i området är förlängningen av motorvägen som löper mitt igenom området, 
Amiralsgatan skär hela området på mitten vilket har skapat två sidor där det främst är hyresrätter 
på ena sidan och bostadsrätter på den andra. Denna tydliga gräns har gjort det möjligt för de 
boende i de olika delområdena att distansera sig och många har skapat en mental gränslinje som 
Ristilammi ser som lika verklig som den fysiska gränsen. Ristilammi har intervjuat boende från 
båda sidorna och han menar på att det främst är de boende på bostadsrättssidan som verkar vara 
i behov av att distansera sig.47 En av hans informanter uttrycker sig så här gällande uppdelningen 
inom området: 

… den bättre och den sämre sidan finns ju här ute.48

Ristilammi framhåller att stigmatiseringen som sker kan ge upphov till att många anser att 
bostadssegregationen bör brytas, att Rosengård bör normaliseras. Det många inte tänker på är att 
det även kan få negativa konsekvenser. Det skulle innebära att många var tvungna att flytta från 
området, kanske till och med tvångsförflyttas, för att så kallat bättre människor skulle kunna flytta 
in menar Ristilammi. Många har även föreslagit att hela området skulle rivas, men Ristilammi själv 
menar att det enbart skulle lösa mentala problem, inte de verkliga segregationsproblemen.49

 
Det fokuseras ofta på hur områden så som Rosengård är segregerade i staden, mer sällan 
fokuseras det på segregationen inom områdena. Som Ristilammi framhåller förekommer det olika 
gränser i Rosengård och därför är det enligt min mening intressant att studera segregationen inom 
området. Ristilammi säger att Rosengård förknippas med en annorlundahet som bygger på 
mentala och materiella strukturer och konkreta handlingar. Dessa strukturer och handlingar kan 
ses som ideologier och annorlundaheten som en konsekvens av ideologierna, det vill säga olika 
sociala processer.50  

                                                 
46 Ristilammi, Per-Markku, s. 119-120. 
47 Ibid, s. 119-120. 
48 Ibid, s. 120. 
49 Ibid, s. 120-153. 
50 Therborn, Göran, s. 85-86. 
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Analys 
Nedan följer min analys av de genomförda intervjuerna med representanterna från MKB, Brf. Ida 
och Brf. Hilda. Jag har delat in analysen i fyra delar som jag bygger på de huvudkategorier jag har 
skapat under mitt analysarbete med empirin. Huvudkategorierna utgörs av de fyra 
huvudideologier som ligger till grund för hur MKB, Brf. Ida och Brf. Hilda agerar eller inte agerar 
i segregationsproblematiken i Rosengård. Jag har valt att presentera dem var för sig och den 
första delen Bild av Rosengård handlar om vilken bild informanterna har av området och vilken bild 
de anser att allmänheten51 har. I den andra delen De olika delområdena i Rosengård behandlar jag 
bilden informanterna har av de olika delområdena i Rosengård. I den tredje delen Människosyn 
lyfter jag fram informanternas syn på de boende i Rosengård och i den sista delen Samhällssyn 
lyfter jag fram vilken syn informanterna har på samhället i en ganska generell mening. I alla delar 
söker jag koppla informanternas resonemang till hur de agerar eller inte agerar i 
segregationsproblematiken inom Rosengård.    

Bild av Rosengård 
Samtliga informanter beskriver Rosengård som ett segregerat område och som Ristilammi 
framhåller i sin forskning att det är uppdelat i två sidor. De beskriver att området dels är 
segregerat från resten av Malmö stad, dels att det förekommer en segregation i området. Olika 
förvaltare och olika upplåtelseformer skapar gränser i området menar Ristilammi, men det 
förekommer även skillnader inom delområdena, mellan gårdarna och till och med i trapphusen.52 
Det som Ristilammi pratar om kallas för bostadsmarknadssegmentation och det kan kopplas till 
familjers socioekonomiska relation till bostaden och fördelningen av hushåll mellan olika 
upplåtelseformer och hustyper, men även till andra dimensioner så som demografiskt läge och 
etnicitet. Sverige har en ganska homogen planering gällande hustyp och upplåtelseform vilket 
resulterar i under- och överrepresentationer av vissa kategorier människor i många städer och 
områden.53 Informanterna framhåller den fysiska separeringen som Amiralsgatan54 utgör och 
bostadsmarknadssegmentationen som den främsta orsaken till att området är uppdelat i två sidor, 
Anders säger exempelvis att 

… man brukar säga att Rosengård är ett felbygge och felbygget brukar man säga är att man 
delar en stadsdel med en motorväg i mitten och så har du bostadsrätter på den ena sidan och 
hyresrätter på den andra sidan…55

                                                 
51 Jag utgår från informanternas definition av begreppet och de har en väldigt generell bild av vad allmänheten är. 
Kort kan man säga att de menar alla som inte bor eller arbetar i Rosengård. 
52 Ristilammi, Per-Markku, s. 119-120. 
53 Andersson, Roger, Bråmå, Åsa & Solid, Dennis, Bostadsmarknadens institutioner och grindvakter i den etniskt segmenterade 
staden – Exemplen Stockholm och Uppsala, (Integrationsverket, Norrköping, 2006), s. 10. 
54 Se gärna karta över området där Amiralsgatan är utpekad i bilaga 1. 
55 Intervju med Brf. Idas styrelseordförande Anders Nord, 2008-04-09. 
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Även Anna framhåller att det finns två sidor och att det finns en sida som många ofta glömmer 
bort när det pratas om Rosengård, en sida som ingen skulle tro var Rosengård. 

Och sen ska man inte glömma bort… Rosengård har en jättestor del bostadsrätter som aldrig, 
pratar man om Rosengård så prata man om den här delen, det är den som är symbolen för hela 
Rosengård, men det finns ju en sida som ingen skulle tro var Rosengård över huvud taget…56

Den mentala gränsen som Ristilammi talar om är inget som informanterna direkt talar om, dock 
går det att återfinna dolt i deras resonemang. Akbar talar indirekt om den mentala gränsen när 
han framhåller att människor som bor i bostadsrättsområdena har kommit längre in i samhället 
än de som bor i hyresrätterna. 

… de som flyttar till bostadsrätterna brukar jag säga att de har kommit en bit in i samhället… 
de som är på den andra sidan är de mest svagaste…57

Även Giovanna talar om den mentala gränsen utan att egentligen vara direkt medveten om det. 

När jag var barn så var det socialen på andra sidan, så var det faktiskt, det var ju MKB och 
socialfall som bodde där som varken hade råd med lägenhet och allt det här. Den stämpeln har 
ju funnits redan från början egentligen så det är egentligen inget som vi människor som bor på 
Rosengård har delat upp utan det är själv bostadsbolagen och situationen som gjort det redan 
då sedan har det bara följt på.58

Det blir även tydligt när hon berättar om hur hon söker efter folks reaktioner när hon berättar att 
hon kommer från Rosengård. 

… när någon frågar var man bor någonstans så säger jag Rosengård för att se deras reaktioner, 
så säger jag inne på von Lingens väg så säger de jaha, men nu förstår vi.59

Hon söker efter en reaktion men måste samtidigt bekräfta att hon bor på rätt gata i området. Det 
blir tydligt att de boende i bostadsrättsområdena anser sig vara den dominanta gruppen och kan 
legitimera sin makt bara genom att bo där de bor. De har det antagligen även bättre ställt 
ekonomiskt som Akbar framhåller eftersom de har råd att köpa sig en bostad. De kan därför 
även legitimera sin makt genom att de är det som Bauman kallar för tillräckliga konsumenter i 
jämförelse med dem som bor i hyresrätterna. De som bor på hyresrättssidan blir vad Bauman 
skulle kalla en nyuppfunnen underklass som utgörs av människor som betraktas som onyttiga, 
några vi klarar oss utan. Ett utmärkande drag för dessa människor är att de framkallar rädsla hos 
utomstående och att de bor i utsatta områden.60 Anders framhåller att de har haft en del problem 
med ungdomar från den andra sidan och att en del boende i hans delområde reagerar på det. 

… många av de ungdomar som går på Apelgårdskolan de hör egentligen inte hemma på vår 
sida utan de hör hemma på den andra sidan så de cyklar till skolan och ställer cyklarna i våra 
cykelställ och det är vissa äldre människor som reagerar på det…61

                                                 
56 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
57 Intervju med Brf. Idas HSB-ledamot Akbar Malekpour, 2008-04-11. 
58 Intervju med Brf. Hildas styrelseordförande Giovanna Brankovic, 2008-04-09. 
59 Ibid. 
60 Bauman, Zygmunt, s. 97-99. 
61 Intervju med Brf. Idas styrelseordförande Anders Nord, 2008-04-09. 
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Han lyfter även fram problemen med den närliggande skolan där många unga från den andra 
sidan går i skolan. 

… vi har problem med skolan och det är faktiskt invandrarungdomar och de är inte boende i 
vårt område, de terroriserar de som bor närmast skolan…62

Ingen av aktörerna gör något för att förebygga denna uppdelning, det görs inga satsningar för att 
de boende på de båda sidorna ska mötas. MKB satsar istället på att stärka bandet till staden. Stig 
Dedering, som är chef för boendeenheten på SABO, har arbetat fram ett förslag till hur 
bostadsföretag skulle kunna förbättra områden så som Rosengård. Han framhåller att det då 
bland annat är viktigt att stärka området i staden liksom MKB gör. Anna berättar att de ska bygga 
något som kallas för Bokaler, de kommer att bygga på lokaler på redan befintliga lägenheter.63 
Bokalerna kommer att finnas på ett stråk där många människor, både boende och icke boende, 
passerar dagligen och MKB hoppas på att de ska få fler att stanna upp, handla, bejaka området 
och förhoppningsvis få en annan bild av Rosengård.  

Vår avsikt är ju att vad är det 1800 meterna, knappt, det är 1500 meter in till Möllevångstorget, 
det vill vi krympa ytterligare. Det är ju inte mycket, men mentalt är det väldigt långt, vi vill 
krympa det och försöka få en knytning där emellan och då måste det hända något på den 
vägen och det vi gör nu är att ta ett första steg till det.64

Flertalet av informanterna mer eller mindre avvisar tanken på ett samarbete mellan MKB och 
bostadsrättsföreningarna för att stärka banden mellan de olika delområdena. Anna säger att det 
inte är möjligt på grund av att man arbetar under så olika villkor. 

… det är ju på så olika villkor som man jobbar så det är svårt att få någon samstämmighet i 
det, asså de har ju lite andra syften än vad vi har. Ett bra boende vill alla ha, men vi har så olika 
villkor så det är jättesvårt att få ihop ett bra samarbete.65

Även många styrelsemedlemmar från bostadsrättsföreningarna uttrycker sig på ett liknande sätt. 
Akbar framhåller däremot att han tror på ett samarbete för att bryta segregationsmönstret i 
området. 

Det som jag önskar är att någon tar initiativ och bjuder in alla och säger så här att nu ska vi 
ordna ett projekt med ett antal aktiviteter och då tycker jag att alla de bostadsföretagen oavsett 
MKB eller HSB ska ställa upp med sina delar och jobba med det. 66

Han förespråkar även konkreta projekt som resulterar i något för att öka integrationen i området. 

… konkreta projekt som resulterar i något, den traditionella förvaltningen som man har idag 
svarar inte mot de behoven som idag finns så det är konkreta projekt när det gäller integration 
och dialog, det är enda sättet.67

                                                 
62 Intervju med Brf. Idas styrelseordförande Anders Nord, 2008-04-09. 
63 Dedering, Stig, s. 108-113. 
64 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
65 Ibid. 
66 Intervju med Brf. Idas HSB-ledamot Akbar Malekpour, 2008-04-11. 
67 Ibid. 
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Akbar förespråkar och tror på att ett samarbete mellan de olika förvaltarna i området skulle 
kunna åstadkomma mycket för de boende. Det verkar finnas en större vilja från MKB att stärka 
kontakten med staden än att stärka kontakten med de övriga boende i Rosengård. 
Bostadsrättsföreningarna eftersträvar inte någotdera trots att Akbar uttrycker en tro och vilja på 
samarbetet så tycks han vänta på att någon annan ska ta initiativet. Det kan anas ett maktspel 
mellan MKB och bostadsrättsföreningarna eftersom de ganska uttryckligen verkar motsätta sig ett 
samarbete. Det kan vara så att den territoriella stigmatiseringen som Wacquant talar om kan ha 
smittat av sig även på informanterna, speciellt på Giovanna, Emanuel och Anders som är bosatta 
i området, men även på de andra informanterna som verkar i området. Wacquant framhåller hur 
den territoriella stigmatiseringen kan resultera i att det sker en inre social uppdelning och att de 
boende, men i detta fall även de verksamma i området, fördömer andra boende eller verksamma i 
området.68  
 
Den bild som informanterna ger av Rosengård stämmer inte alltid så väl överens med den bild de 
anser att allmänheten har av området. Samtliga informanter framhåller att den bild som 
allmänheten har till stor del präglas av det som massmedia sänder ut om området. Anna 
framhåller under intervjun att allmänhetens bild är 

… rätt tråkig, den är ju rätt negativ och också på så sätt stigmatiserad, det händer inte så 
mycket med den utan den är som den har varit i många år. Den kommer inte heller ur det på 
grund av att man alltid vinklar reportage och så ur den vinkeln att något är negativt… det är 
tråkigt för så illa är det inte…69

Det blir tydligt i Annas resonemang att hon anser att massmedia spelar en avgörande roll i hur 
allmänheten ser på Rosengård och även de som bor där. Massmedia har alltså en dominans i 
maktförhållandet mellan massmedia och området/de som bor där. Som litteratur- och 
kulturteoretikern Terry Eagleton framhåller kan en dominerande grupp legitimera sin makt på 
många olika sätt och massmedia kan i detta fall göra det då de har företräde på att förmedla en 
bild av området och de som bor där till allmänheten medan bostadsföretagen och speciellt de 
boende blir underlägsna i det pågående maktspelet då de inte har samma möjligheter.70 Man 
skulle kunna påstå att massmedia så som Anna framhåller under intervjun stämplar de boende i 
Rosengård och på så sätt även utsätter området för det som Wacquant kallar för territoriell 
stigmatisering. Bilden av området vinklas i massmedia och därmed förmedlas även en felaktig bild 
av dem som bor där.71 Ristilammi framhåller även han i sin forskning att den bild som existerar 
om Rosengård är färgad av det massmedia skriver, och att den bilden av området har funnits 
redan från dess att det byggdes. Han menar även att de boende i utsatta områden så som 
Rosengård stigmatiseras enbart på grund av var de bor.72  

                                                 
68 Wacquant, J. D., Loïc, s. 369-375. 
69 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
70 Eagleton, Terry, s. 5. 
71 Wacquant, J. D., Loïc, s. 369-375. 
72 Ristilammi, Per-Markku, s. 17-20. 
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Anna framhåller att trots att den bild som många har av Rosengård inte alltid är helt 
verklighetstrogen förnekar hon inte att det förekommer problem i området. Däremot tycker hon 
att det är synd att det finns ett så stort intresse av att bevaka alla tråkigheter som sker i området 
och ett betydligt svalare intresse då något positivt händer.  

… det är mycket man får en bild av och den är ju alltid vinklad… när det till exempel brann så 
mycket på Herrgården för ett år sen… då kom det ju billaster med journalister och de stod där 
och Svt bevakade dygnet runt och väntade på att det skulle hända någonting… så mycket 
skulle det aldrig komma om vi skulle skicka ut en inbjudan om en positiv sak… det är tråkigt 
för det är bara ett cementerande av den bilden som redan finns.73

När jag frågar om MKB någonsin utnyttjar och kontaktar massmedia när det sker positiva saker i 
området berättar hon att  

 Ja, det gör vi alltid, men det är inte alltid de är så jätteintresserade, men det skrivs en del bra 
grejer, det har det absolut…74

Till skillnad från MKB framhåller samtliga informanter från Brf. Ida och Brf. Hilda att de aldrig 
kontaktar massmedia. Akbar vars syn skiljer sig lite från de övriga informanterna från 
bostadsrättsföreningarna framhåller att det förmodligen beror på bristande kompetens inom 
styrelsen och att det är ett ganska vanligt förekommande problem inom många styrelser och inte 
bara i Brf. Ida. 

… det är faktiskt brist på marknadskompetens och brist på kommunikationskompetens. Det är 
inte bara Ida utan det är generellt. Den strategin finns inte…75  

Medan MKB söker balansera maktförhållandet till massmedia gör bostadsrättsföreningarna ingen 
större ansträngning vilket förvisso som Akbar framhåller kan grunda sig i brist på marknads- och 
kommunikationskompetens. Han framhåller samtidigt att en kontinuerlig kontakt med 
massmedia kan vara det enda sättet att förhindra att området blir ännu mer isolerat från resten av 
samhället och att styrelsen därför borde känna ett större ansvar och söka påverka. 

… varje individ som bor i Rosengård, varje organisation som är där måste ta på sig det 
ansvaret och på något sätt försöka proaktivt kommunicera och marknadsföra annars kommer 
det att bli ett ännu mer isolerat område och sen kommer det bli mer och mer problematik…76

Det finns alltså en viss medvetenhet i styrelsen hos Brf. Ida om vad som skulle kunna göras för 
att påverka den bild som massmedia sänder ut av området. Dock tycks den vara begränsad med 
tanke på att kontakten aldrig initieras. 
 
Denna medvetenhet återfinns inte hos informanterna från Brf. Hildas styrelse. Giovanna 
framhåller hon liksom samtliga andra informanter att massmedia är det största problemet, men 
även att de aldrig själva kontaktar eller har för avsikt att i framtiden kontakta massmedia. 

                                                 
73 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
74 Ibid. 
75 Intervju med Brf. Idas HSB-ledamot Akbar Malekpour, 2008-04-11. 
76 Ibid. 
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… man måste försöka få upp att det är värt att bo där ute det är fint och det är inte som folk 
tror, men median är ju den största problematiken… man skriver ju inte till tidningen att vi är 
bäst… det har vi inte tänkt göra heller. Det enda man kan göra det är om man gör någon stor 
förändring eller någon stor satsning så att det kommer ut i media… vi ringer aldrig media utan 
det är alltid de som kontaktar oss. 77

Hon framhåller alltså att det måste göras något åt saken, samtidigt berättar hon att styrelsen aldrig 
kontaktar massmedia när det sker något positivt i deras delområde utan förlitar sig på att 
massmedia kontaktar dem. Det blir tydligt att styrelsen i Brf. Hilda inte gör något för att förbättra 
den massmediala bilden av området, inte heller söker de påverka maktförhållandet mellan dem 
och massmedia.  

De olika delområdena i Rosengård 
Som jag lyfte fram i den förra delen anser samtliga informanter att Rosengård är uppdelat i två 
sidor. Alla informanter har även en tydlig uppfattning om vilka delområden som är de bättre och 
vilka delområden som är mindre bra. Samtliga informanter framhåller Herrgården som det 
svagaste delområdet i Rosengård. Anders säger att Herrgården är det värsta delområdet i 
Rosengård på grund av att de olika förvaltarna negligerat underhållet.  

Ja, det värsta är egentligen Herrgården, det har ju varit en massa olika förvaltare som inte brytt 
sig om att renovera…78

Även Giovanna säger att hon tycker att det är synd att förvaltarna på Herrgården inte har tagit 
sitt ansvar och att det är orsaken till att Herrgården är det svagaste delområdet i Rosengård. 

… Herrgården är ju helt förstört, men man har ju inte gjort någonting där på hela tiden heller 
och en sak som jag tycker är synd det är att man sätter folk på sådana ställen utan att ge dem en 
utemiljö, det är väldigt viktigt, alla tycker om blommor till exempel…79

Magnus som främst jobbar ute i Herrgården säger även han att Herrgården är det svagaste 
delområdet i Rosengård, men han trycker samtidigt på att MKB gjort och ännu gör stora 
satsningar i de delar av delområdet som de har tagit över. 

… Herrgården är kraftigt eftersatt, det byggdes 68-69 och sen blev det husen som gud glömde 
tills vi tog över nu då och nu gör vi jättemycket och nu ser vi efter 2 års hårt arbete att nu 
börjar det bli lite lugnare med reparationerna även om det kvarstår jättemycket…80

Anna säger även hon att Herrgården är det mest eftersatta delområdet i Rosengård och framhåller 
liksom Magnus att stora satsningar gjorts och ännu görs i de delar som MKB har tagit över. Hon 
understryker däremot att det inte bara handlar om att renovera upp delområdet utan att det krävs 
stora sociala insatser innan man renoverar eftersatta områden så som Herrgården för att de 
boende ska vårda sin omgivning på ett bra sätt. 

                                                 
77 Intervju med Brf. Hildas styrelseordförande Giovanna Brankovic, 2008-04-09. 
78 Intervju med Brf. Idas styrelseordförande Anders Nord, 2008-04-09. 
79 Intervju med Brf. Hildas styrelseordförande Giovanna Brankovic, 2008-04-09. 
80 Intervju med vice projektledare på MKB Magnus Ohlsson, 2008-04-17. 
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Asså gör vi insatser och bygger om gårdar och så som vi gör i Herrgården nu så är det 
jätteviktigt att det har initierats av jättemycket socialt arbete innan, där man pratar med 
hyresgäster, man ber dem hjälpa till och har en god relation, ja inte alla, det går ju inte men de 
flesta i alla fall. Gör man inte det här arbetet innan, det här med dörrknackning, verkligen sitter 
ner med varje hyresgäst och pratar om vad man vill ha… har man inte gjort det så är det ingen 
mening att göra om det yttre heller..81

MKB har gjort och gör ännu stora satsningar dels på den yttre miljön, dels med de boende i 
Herrgården, dock tycks informanterna från bostadsrättsföreningarna inte vara fullt medvetna om 
detta då Giovanna är den enda som nämner det.  

MKB har ju börjat nu för de har börjat fräscha upp Herrgården, de håller på att fräscha upp 
det och göra det snyggt va…82

Alla är överens om att Herrgården är det mest eftersatta delområdet i Rosengård, däremot skiljer 
sig meningarna därefter. En del styrelseledamöter från bostadsrättsföreningarna anser att alla 
MKB:s tre delområden är lika svaga och en del anser att Törnrosen och Örtagården inte är riktigt 
lika eftersatta som Herrgården. Giovanna gör ingen skillnad på Herrgården, Örtagården och 
Törnrosen, hon menar att den delen, det vill säga de tre nämnda delområdena, är den stora 
skillnaden i Rosengård. 

Detta här området [Herrgården, Örtagården och Törnrosen] det är den stora skillnaden, bara 
detta här och det är inte bara utan det är rätt mycket, det är skillnad på utseende, det är skillnad 
på folk…83

Emanuel säger exempelvis att han inte tror att det är någon större skillnad på Örtagården och 
Törnrosen. 

Örtagården och Törnrosen det tror jag inte är så stor skillnad…84

Det finns indikationer i det några av informanterna säger om hyresrättsområdena som tyder på 
att de anser att Apelgården är bättre än Herrgården, Örtagården och Törnrosen, Emanuel säger 
att 

… på andra sidan har de inte råd att göra sådana satsningar…  [som Brf. Ida och Brf. Hilda har 
gjort på sina yttre miljöer]85

Det är ingen från bostadsrättsföreningarna som rakt ut säger att de anser att Apelgården är bäst, 
dock går det att uttolka då de ger en mycket negativ bild av de övriga delområdena och utelämnar 
sitt eget. Som Therborn framhåller kan ideologin få oss människor att erkänna vad som är gott 
eller inte och det blir tydligt att de anser att Apelgården är bättre än Herrgården, Örtagården och 
Törnrosen då de endast talar om vad som är dåligt och inte tvärtom.86  
 

                                                 
81 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
82 Intervju med Brf. Hildas styrelseordförande Giovanna Brankovic, 2008-04-09. 
83 Ibid. 
84 Intervju med Brf. Hildas vice ordförande Emanuel Martyris, 2008-04-08. 
85 Ibid. 
86 Therborn, Göran, s. 24-27. 
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Anna säger att det finns vissa skillnader mellan Örtagården och Törnrosen, dock inga jättestora 
skillnader. 

… inga jättestora skillnader men det är lite stökigare på Törnrosen och stökigast på 
Herrgården…87

Magnus vill inte göra någon skillnad på Örtagården, Törnrosen och Apelgården, han menar att de 
tre delområdena är mer eller mindre lika bra, att det inte finns någon direkt märkbar skillnad 
mellan Törnrosen, Örtagården och Apelgården. När jag frågar om han anser att det finns några 
skillnader mellan de olika delområdena i Rosengård svarar han att 

Inte mellan Törnrosen och Örtagården… på Örtagården och Törnrosen där kan jag känna att 
där är det lika fint [som i Apelgården]88

Som Ristilammi framhåller i sin forskning kan uppdelningen i området återfinnas på många olika 
plan, inte bara mellan de två sidorna som jag lyfte fram i den förra delen utan nu återfinns den på 
ett ännu lägre plan, nämligen mellan de olika delområdena.89 Det går ändå att utläsa att denna 
uppdelning grundar sig mycket i den större uppdelningen av området eftersom de flesta av 
informanterna anser att det finns en viss skillnad mellan delområdena som är belägna på de olika 
sidorna. Magnus är den enda som direkt hävdar att det inte finns några skillnader mellan 
Örtagården, Törnrosen och Apelgården, medan styrelseledamöterna från bostadsrättsföreningen 
och Anna hävdar det motsatta, att det finns en viss skillnad dock är kontrasterna inte lika stora 
som de är gentemot Herrgården. Therborn säger att makten hos en ideologi i förhållande till 
andra ideologier bland annat bestäms av dess bekräftelse.90 Man skulle kunna påstå att Magnus 
resonemang inte har samma styrka med tanke på att de övriga informanterna bekräftar och 
stärker varandras ideologier och Magnus ideologi förlorar makt i och med bristen på bekräftelse.  
 
Främst informanterna från bostadsrättsföreningarna tycks ha ett behov av att distansera sig från 
de övriga delområdena. Som Ristilammi framhåller i sin forskning tycks det vara viktigare för 
vissa delområden att distansera sig och i detta fall blir det tydligt att bostadsrättsföreningarna 
söker göra det vilket förstärker den mentala gränsen. Ristilammi menar att den mentala gräns som 
uppstår blir lika verklig som den fysiska vilket tycks stämma väl överens med den verklighet som 
informanterna presenterar eftersom de inte söker göra något åt vare sig den fysiska eller den 
mentala gränsen mellan de olika delområdena och i grund och botten uppdelningen av området.91  
 
Skillnaderna upphör dock inte där utan de arbetar sig även in i delområdena på ännu lägre nivåer. 
Det förekommer även en tydlig skillnad inom delområdet Apelgården. Styrelseledamöterna från 
de olika bostadsrättsföreningarna håller alla på sitt eget område och menar mer eller mindre att de 

                                                 
87 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
88 Intervju med vice projektledare på MKB Magnus Ohlsson, 2008-04-17. 
89 Ristilammi, Per-Markku, s. 119-120. 
90 Therborn, Göran, s. 85-86. 
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är lite bättre än alla andra. Anders är väldigt stolt över sitt område och berättar att deras 
bostadsrättsförening är nationellt erkänd. 

… jag är rätt så stolt över Ida och Ida har nationellt ett väldigt gott rykte för vi har gjort 
mycket…92

Han är noggrann att påpeka att Brf. Ida är lite bättre än de andra bostadsrättsföreningarna i 
området. När jag frågar om bostadsrättsföreningarna någonsin samarbetar framhåller han att det 
har gjorts försök men att de misslyckats. 

… asså jag har haft dialoger med ordförandena, men detta är ju gammalt…när man startade 
här ute hade man en gemensam mellan Hilda och Ida, en gemensam förvaltning och en 
gemensam skötsel… men sen blev farbröderna ovänner och sen har jag försökt när jag var ny 
att försöka få ihop för inköpsvinster alltihop, vi är tre stora föreningar men jag har inte lyckats 
med det.93

Även Giovanna beskriver hur de i Brf. Hildas styrelse försökt initiera ett samarbete men att de 
upplever att det finns en ovilja i Brf. Idas styrelse. 

… det har alltid varit lite konstiga samarbetssvårigheter mellan Hilda och Ida… jag har själv 
inte haft kontakt med styrelsen där men sekreteraren har pratat med dem och, men det blir 
inte. Det är precis som om det är någon där inne som säger att nä vi ska ha det så här. Just när 
det gäller samarbeten med just pengar så är det någonting som stoppar.94

Giovanna bekräftar det Anders själv anser, nämligen att Brf. Ida tycker att de är lite bättre än Brf. 
Hilda. 

Jag tror att Ida alltid har tyckt att de är lite bättre än Hilda…95

Även hon framhåller att hon anser att Brf. Hilda är lite bättre än Brf. Ida, inte lika tydligt som 
Anders men det kan uttolkas när hon säger att hon inte tror att Brf. Ida är så bra som de tror att 
de är och då hon berättar om vilka olika satsningar de göra i Brf. Hilda. 

… idag tror jag inte att ekonomin är så himla bra på Ida. Men mycket handlar om hur man 
styr, hur man tänker, hur är situationen i styrelsen… Vi är väldigt mycket för att nu till exempel 
samla regnvatten… 2012 köper vi vårt bredband…96

Maktspelet mellan de olika bostadsrättsföreningarna är mycket tydligt. Båda föreningarna hävdar 
att de är bättre än den andra och söker skylla samarbetssvårigheterna på varandra. Båda söker 
legitimera sin makt genom att som Eagleton framhåller i sina teorier främja sina egen roll och 
handlingar samtidigt som de söker mörka sin egen roll i problemet.97 Ingen av 
styrelseledamöterna söker svaren på samarbetssvårigheterna hos sin egen styrelse utan skyller allt 
på motparten. Maktspelet kan tänkas grunda sig i den territoriella stigmatiseringen som området 
är utsatt för, Wacquant framhåller att den kan leda till en inre social uppdelning där man 

                                                 
92 Intervju med Brf. Idas styrelseordförande Anders Nord, 2008-04-09. 
93 Ibid. 
94 Intervju med Brf. Hildas styrelseordförande Giovanna Brankovic, 2008-04-09. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Eagleton, Terry, s. 5. 
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fördömer och skyller olika problem på andra för att upprätthålla sin egen status.98 Det är tydligt 
att Giovanna och Anders söker upprätthålla sin och sin styrelses status genom att skylla 
samarbetssvårigheterna på varandra vilket kan leda till en inre social uppdelning inom 
delområdet.  
 
Ett liknande maktspel går att återfinna mellan MKB och de övriga förvaltarna i Herrgården. 
MKB tog över delar av Herrgården för två år sedan och Magnus berättar att det arbete som MKB 
har gjort och ännu gör i sina delar har fått övriga förvaltare i delområdet att reagera. Tidigare har 
förvaltningen inte skötts ordentligt men efter att MKB börjat rusta upp och skapat en dialog med 
sina hyresgäster har det smittat av sig en del på de övriga förvaltarna i delområdet och han 
berättar att det förs vissa samarbeten förvaltarna emellan.  

… vi har regelbundna träffar med dem och de frågar oss vad vi gör, varför vi gör det och hur 
vi gör det så visst smittar det av sig, de blir ju säkert jätteintresserade av allt det vi gör och 
trycker in, det är klart att det måste påverka, du tvingar ju dem till att vi kan inte acceptera att 
hundra meter bort så ser gården ut som den gjorde innan MKB tog över och då är det inte 
roligt. Men nu så städar de regelbundet och försöker verkligen lyfta sina hus, inte på den nivån 
som vi gör, men de försöker. Nu har vi bestämt hur vi vill att gårdarna ska se ut och då vill de 
ta del av de ritningarna och då vill de kanske göra något liknande på de gårdarna…99

Anna berättar att MKB mer eller mindre tvingades att ta över en del av Herrgården. Hon berättar 
även att deras främsta syfte nu inte är att ta över fler fastigheter där utan istället söka påverka de 
andra förvaltarna så att de tar sitt ansvar. 

… vårt syfte är ju inte att vi vill ju absolut inte ta över mer, men däremot vill vi få de andra 
fastighetsägarna att ta sitt ansvar och det börjar hända så smått men det går ju långsamt. Det 
går ju så smått för när kontrasterna blir så stora så vill man ju inte stå där och vara sämst, då 
börjar man ju haka på och så också och det är ju det som varit vårt syfte.100

Det maktspel som förekommer mellan MKB och de övriga förvaltarna i Herrgården ter sig på ett 
annat sätt än det som sker mellan bostadsrättsföreningarna, i detta maktspel har MKB ett klart 
övertag med tanke på sina stora satsningar i Herrgården. Som Therborn framhåller bekräftar de 
sin makt då de resonerar kring och avgör vad som dels för dem själva är möjligt och inte, dels vad 
som för de andra förvaltarna är möjligt och inte.101 Eagleton framhåller att en dominant grupp 
kan legitimera sin makt genom att främja sin egen roll och mer eller mindre förkasta någon 
annans.102 Anna och Magnus främjar tydligt MKB:s roll i Herrgårdens utveckling samtidigt som 
de framhåller att de övriga förvaltarna inte riktigt kommer att nå upp till samma nivå som MKB. 
Fast att maktspelet ter sig annorlunda i Herrgården än i Apelgården mellan förvaltarna kan man 
koppla det till Wacquants idéer om den inre sociala uppdelning som kan förekomma i territoriellt 
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stigmatiserade områden så som Rosengård.103 Det är tydligt att MKB söker upprätthålla sin status 
genom att mena på att de andra förvaltarna inte riktigt når upp till samma nivå som dem och att 
de antagligen aldrig kommer att göra det heller. Det är inget de säger rakt ut men det går att 
uttolka i det både Magnus och Anna säger då båda framhåller att deras insatser inte är på riktigt 
samma nivå som MKB:s. 

Människosyn 
Informanterna ger en bred bild av de boende i Rosengård, de lyfter fram allt från att de anser att 
det finns mycket kompetens som det inte tas tillvara på, mycket engagemang till att det är brist på 
engagemang och motsättningar mellan olika grupper. 
 
Emanuel framhåller hur många människor ofta ser det mångkulturella samhället som vi lever i 
som någonting positivt, han menar dock själv att han inte sett några fördelar med det. Han säger 
att det snarare blir ett problem eftersom kulturerna i detta mångkulturella samhälle inte riktigt 
lyckas mötas och tillföra varandra något. 

… många påstår att det mångkulturella samhället är någonting bra, då har de inte sett något 
tycker jag i alla fall. För när kulturerna inte möts för att berika varandra då har man ingen nytta 
av, om varje person lever i sin lilla värld. Nu har man till och med paraboler… som gjort 
segregationen ännu mer distinkt…104

Giovanna tar i ytterligare och menar att de arbetskraftsinvandrare som kom under 60-talet idag 
har blivit ”rasister” mot de nya invandrarna.105 Hon säger att denna rasism grundar sig i en 
bitterhet över att arbetskraftsinvandrarna anser att de nya invandrarna raserar allt de lyckats bygga 
upp när de kom till Sverige. 

Hela den biten där HSB har sina hus, de har blivit rasister, rasister inom parentes mot de andra 
just då för att detta är folk som har kommit på 60-talet… som har kommit in i det här 
systemet, jobbar precis som alla andra och följer lagar och regler… Allt detta som de har byggt 
upp rasar ju med de här… de har ju liksom skött sig sedan kommer då de här och svärtar ner 
och då blir många förbannade…106  

Det tycks pågå ett maktspel mellan olika generationers invandrare och de som Giovanna kallar 
för arbetskraftsinvandrare anser sig enligt det hon säger inneha en dominans i det 
maktförhållandet då de har varit i landet längre och skött sig till skillnad från de nya invandrarna. 
Ideologin ger arbetskraftinvandrarna förtur att bestämma vad som är gott och ont eftersom de 
enligt det som Giovanna och även Emanuel säger tycks ha dominansen i maktförhållandet mellan 
de båda invandrargrupperna.107 Resonemanget skulle även kunna gå att koppla till Baumans 
teorier kring nyfattigdomen eftersom arbetskraftinvandrarna enligt informanterna anser sig ha 
                                                 
103 Wacquant, J. D., Loïc, s. 369-375. 
104 Intervju med Brf. Hildas vice ordförande Emanuel Martyris, 2008-04-08. 
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helt andra möjligheter och resurser än de nya invandrarna och därför kan leva upp till 
konsumtionssamhällets krav. Arbetskraftinvandrarna ser de nya invandrarna som ett hot mot 
ordningen och söker därför utestänga dem tills dess att de följer ordningen. 
Arbetskraftinvandrarna skapar en ny underklass som Bauman menar utgörs av människor som 
betraktas som onyttiga och några vi klarar oss utan.108 Bunar menar att det är vanligt att en 
permanent arbetslöshet biter sig fast i områden så som Rosengård och att den även måste förstås 
i relation till den etniska faktorn.109 Informanterna framhåller att arbetskraftinvandrarna anser sig 
bättre och mer ansvarsfulla än de nya invandrarna, Bunar menar att den etnifierade urbana 
fattigdomen utmärks av en stigmatisering som delvis grundar sig i människors etniska och 
kulturella annorlundahet.110 Grundat på vad informanterna framhåller sker det en tydlig 
stigmatisering av de nya invandrarna som grundar sig just i deras etniska och kulturella 
annorlundahet. Bauman framhåller i sin teori en kritik mot ett sådant resonemang och menar att 
något som folk sällan har med i beräkningen då de stigmatiserar människor på grund av 
exempelvis etniska och kulturella skillnader är att alla människor inte kan rå för eller påverka sina 
öden, alla väljer inte att vara så kallat onyttiga.111

 
Akbar ger en helt annan bild av människorna som bor i Rosengård, han framhåller hur mycket 
kompetens som bara går till spillo för att ingen lyckas ta tillvara på den. Han framhåller inte 
enbart yrkesmässig kompetens utan menar även att det finns en oerhörd kulturell kompetens som 
inte utnyttjas.  

Rosengård har jättestor potential tycker jag, speciellt när det gäller kompetensen, den kulturella, 
den kommunikativa… Det finns många exempel som folk är bra utbildade från sitt land men 
här så är man alltså arbetslös eller har minilivs eller kör taxi, det är slöseri med kompetens…112

Däremot framhåller han även att det, liksom Giovanna och Emanuel delvis lyfter fram, 
förekommer mycket fördomar människor emellan i området. Han lyfter emellertid fram ett 
förslag på en lösning, han tror att en ökad dialog människorna emellan skulle kunna bryta ner 
många av de fördomar som finns. Han tror även att styrelserna i bostadsrättsföreningarna måste 
få en ökad förståelse för olika kulturer och kanske satsa på något projekt där de boende får mötas 
under lite lättsammare omständigheter och inte alltid vanliga stämmor och möten. 

… man måste först och främst förstå olikheterna… man måste skapa en dialog så att 
människorna kan förstå varandra… kanske man ska göra en riktad insats… samla i ett möte 
med kanske lite festligheter och locka lite folk och skapa en dialog… 113

Anders till skillnad från de tre övriga informanterna från bostadsrättsföreningarna tror inte att det 
finns några spänningar mellan de boende som grundar sig i några etniska eller kulturella 
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skillnader. Han syftar dock på att det inte förekommer motsättningar mellan det han kallar för 
ursprungligt svenska och invandrare. 

Som jag ser det finns där inte några motsättningar mellan ursprungs svensk befolkning och 
invandrare…114

Anders lyfter emellertid fram problemet med att allt för få av de boende i Brf. Ida kommer på de 
öppna mötena och stämmorna som styrelsen har. Han tror att många har svårt att skilja på vad 
det innebär att bo i en hyresrätt och i en bostadsrätt.  

… problemet är att det kommer inte många. Varken till stämmor eller informationsträffar. Det 
är samma människor som alltid sitter där… många har svårt att skilja mellan hyresrätter och 
bostadsrätter, de tror inte att det är någon skillnad. Det är en sak, och för det andra så tycker 
de ja, det fungerar vad fanken ska jag gå dit för…115  

Medan Anders berättar om att engagemanget hos de boende är svalt framhåller Akbar att 
styrelsen har stor del i det. Anders och Akbar är båda väl medvetna om de boendes svaga 
engagemang i Brf. Ida men har olika syn på hur man skulle kunna vända den trenden, även hur 
man skulle kunna förebygga och öka den kulturella kompetensen dels bland boende, dels i 
styrelsen. Medan Anders anser att det inte förekommer några etniska och kulturella spänningar 
mellan de boende anser Akbar att det gör det, inte bara mellan svenskar och invandrare utan även 
mellan invandrare och invandrare. Ristilammi framhåller i sin forskning att de mentala gränser 
som finns i Rosengård kan leta sig in på många olika nivåer, allt ifrån olika delområden till 
trapphus.116 Akbar talar här om en mental gräns som till och med tycks sträcka sig längre än till 
trapphusen, ända till de boendes närmaste grannar. Lösningen enligt Akbar vore att satsa på att 
de boende får mötas, inte bara på vanliga möten och stämmor som styrelsen anordnar utan även 
under lite lättsammare omständigheter där alla möts för att ha det trevligt och få större förståelse 
för varandra på många olika nivåer. Det förekommer viss meningsskiljaktighet i Anders och 
Akbars resonemang vilket kan tolkas som att det förekommer vissa kommunikationsproblem 
eller meningsskiljaktigheter i Brf. Idas styrelse. Kanske kan det vara orsaken till att det inte satsas 
på att de boende i Brf. Ida ska mötas under mer neutrala och lättsamma former än de möten och 
stämmor som styrelsen håller.  
 
Akbar framhåller ytterligare en sak som han anser är orsaken till styrelsens icke agerande. Han 
berättar att det är många äldre svenskar117 som bor i området och att den yngre generationen och 
invandrarna inte har särskilt stort intresse för styrelsens arbete eller att själva engagera sig i det. 
Akbar framhåller att det inte bara är fråga om en kulturell skillnad utan även en tydlig 
generationsfråga då det är de boende som väljer vem som ska sitta med i styrelsen och det är 
vanligt att samma representanter sitter med i många år.  
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Man har försökt att föryngra alltså, men det är inte lätt, intresset finns inte. Först och främst 
eftersom din generation kanske vill vidare, de har en annan terminologi asså, de har sina 
projektbaserade grejer och sånt va och styrelsearbete kräver en viss kontinuitet… men jag 
tycker att man kan jobba på projektbasis också, bara man vet hur man ska hantera och ha koll 
på pengarna…118

Eftersom styrelserna enligt Akbar har en förmåga att främst utgöras av äldre svenska människor 
och det bor många äldre svenska människor i området blir det tydligt att även de dominerar i 
maktförhållandet mellan de boende i Brf. Ida. De kan legitimera sin makt genom att främja sina 
preferenser och då det enligt Akbar finns ett ointresse bland yngre och invandrare kan de göra 
detta någotsånär förtroligt. Akbar tror att detta maktförhållande skulle kunna gå att påverka och 
neutraliseras genom att styrelsearbetet kanske kunde förändras och moderniseras så att det skulle 
tilltala även den yngre generationen och de invandrare som idag enligt honom visar ett litet 
intresse för styrelsens arbete. Styrelsen bör alltså enligt Akbar bli mer öppensinnad, eftersträva en 
ökad kulturell kompetens och söka satsa på att de boende ska mötas så att eventuella fördomar 
som existerar kan förebyggas. Akbar har många idéer om hur man skulle kunna få de boende i 
Brf. Ida att mötas och öka både intresset för styrelsens arbete och för varandra som individer. 
Trots att dessa tankar finns i styrelsen och att det för Akbar tycks vara en självklarhet så är det 
inget som förverkligas.  
 
Magnus framhåller att de på MKB hela tiden arbetar med att söka få de boende i de delar av 
Herrgården som de har tagit över att engagera sig i delområdet och dess utveckling. Han berättar 
att engagemanget är stort nu när de boende getts en möjlighet att engagera sig vilket de tidigare 
inte erbjudits. Han menar att de tidigare var uppgivna eftersom de förra förvaltarna inte tog sitt 
ansvar när det kom till att underhålla fastigheterna och den yttre miljön, inte heller sökte de 
engagera de boende i någon form av utvecklingsarbete. 

… de har inte fått utrymme att ha engagemang… när vi väl bryter in så finns det jättemycket 
engagemang men de har aldrig getts möjlighet… om vi bara pratar med kunden och gör 
hembesök, att vi träffas och frågar…119

De boende har gått från att vara det Goffman benämner som ofullständiga och avvikande till att 
ses som mer normala och fullständiga individer som bör engageras i sitt områdes utveckling.120 
De tidigare förvaltarna har, enligt Magnus, negligerat inte bara underhållet av fastigheterna och 
den yttre miljön utan även försummat de boende. Det blir även tydligt i Magnus resonemang att 
de tidigare förvaltarna stigmatiserat de boende på grund av var de var bosatta. De har alltså även 
blivit det som Wacquant benämner som territoriellt stigmatiserade.121 Magnus menar att det är 
viktigt att de som ägare och förvaltare av delar av Herrgården gör sitt yttersta för att engagera de 
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boende i sitt delområde och dess utveckling så att de känner sig delaktiga. För om de känner sig 
delaktiga så vårdar de fastigheterna och den yttre miljön bättre och de trivs bättre.  
 
Även Anna framhåller vikten av att engagera de boende och menar att det är vad som krävs för 
att området ska fungera väl. Hon berättar att deras insatser i Herrgården givit goda resultat och 
att de boende känner större ansvar för sitt område. 

Vi tror inte på den totala fysiska omgörelsen utan att man hänger på med mycket social 
bearbetning också… vi har fått rätt så bra kontakt, vi inledde ju med ett batteri av olika 
åtgärder… sen har vi följt upp det också så vi känner alla våra hyresgäster i dessa 300 
lägenheterna bra och vi vet ju vad som finns innanför varje dörr och det är det som är viktigt 
att veta… vi jobbar väldigt mycket med de 80-90 % som är bra hyresgäster, som vill någonting 
med Rosengård… de blir våra stöttepelare i det som inte funkar liksom… vi behöver de goda 
hyresgästerna för att få bukt med de andra problemen.122

Det sociala arbete som MKB har gjort och fortfarande gör i Herrgården har visat goda resultat 
enligt Magnus och Anna, det har ökat engagemanget bland de boende och skapat ett band mellan 
de boende och MKB. De har sökt förebygga den stigmatisering som de tidigare förvaltarna utsatt 
de boende och delområdet för genom att dels renovera fastigheterna och den yttre miljön, dels 
lägga ner mycket tid på det sociala arbetet med de boende så att förtroendet och delaktigheten 
ökar. MKB bekräftar sig själva genom att de hjälper Herrgården och de boende från ett 
fullständigt förfall, de får på så sätt även en tydlig dominans i vad man skulle kunna kalla ett 
maktförhållande mellan dem och de tidigare förvaltarna som inte tog sitt ansvar.123

Samhällssyn 
Magnus och Anna berättar båda att MKB gjort stora satsningar i sina delar av Herrgården och att 
de förvaltare som tidigare förvaltat delområdet inte gjort några större ansträngningar för att rusta 
upp det eller engagera de boende. De framhåller även att Herrgården negligerats av inte bara 
förvaltarna utan även samhället i stort vilket skapat ett utanförskap inte bara i Rosengård utan 
även i Malmö. Anna säger att mycket av det utanförskap som uppstått till stor del beror på att det 
råder brist på sysselsättning. Utanförskapet förekommer på många olika plan, hon säger att dels 
är man inte delaktig i det svenska samhället, dels är man ingen förebild för sina egna barn. 

… utanförskapet och sysselsättningen är ju de största problemen, hade fler varit sysselsatta och 
haft dagliga rutiner och kunnat vara förebilder för sina barn så hade det ju inte sett ut så som 
det gör, det är tyvärr roten till allt, att man inte har ett arbete… framförallt sysselsättningen och 
att man inte är delaktig i samhället, det blir ett utanförskap och man lär sig inte det svenska 
språket och kan inte delta i samhället och det blir ett problem i sig.124

Bristen på sysselsättning är ett problem i alla MKB: s delområden i Rosengård, men störst är 
problemet i Herrgården. Som Bunar framhåller är det valigt att denna stigmatisering blir ett 
fundament i områden så som Rosengård. Den etnifierade urbana fattigdomen hänvisar till 

                                                 
122 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
123 Eagleton, Terry, s. 5. 
124 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
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människors etniska och kulturella annorlundahet vilket resulterar inte bara i att de boende 
stigmatiseras utan det är även vanligt att de diskrimineras på arbetsmarknaden.125 Anna berättar 
att de satsar mycket på att försöka slussa ut sina boende i alla delområden på arbetsmarknaden. 
De har själv startat vad man skulle kunna kalla en alternativ arbetsförmedling där de tillsammans 
med en fristående entreprenör kan erbjuda de boende jobb i en vecka här och en vecka där. 
Syftet med dessa arbetsmarknadsrelaterade satsningar är enligt Anna att de boende, även om de 
inte kan så bra svenska ska kunna komma i kontakt med arbetsmarknaden och förhoppningsvis 
få ett jobb i framtiden. 

Vi har ju haft någonting som heter jobbakuten som är en satsning där vi tillsammans med en 
fristående entreprenör driver en arbetsförmedling kan man säga med enklare sysselsättning, 
alltså du ska inte behöva kunna flytande svenska för att kunna få ett jobb där det egentligen 
bara krävs att du kan läsa säkerhetsföreskrifter och sen får man kanske jobb 1 vecka eller så 
men det ska vara för att få in en fot och enklare sysslor och så…126

Hon berättar att de även har bedrivit en städservice där de utbildade kvinnor i att driva egna 
städbolag. Meningen med denna satsning var att dels skapa jobbmöjligheter för de berörda 
kvinnorna, dels skapa en samhällsdebatt om att man borde göra hemhjälpen avdragsgillt för att 
den vita marknaden skulle kunna konkurrera med den svarta. 

Vi har också haft ett som heter Städservice, där ett antal kvinnor fick utbildning för att driva 
egna städbolag och städa hemma hos folk, alltså hemnära tjänster, och det gick ju jättebra men 
då gick MKB in och supportade, nu har det kommit en lagändring och det var det som var vårt 
syfte tidigare, att få till stånd det här så att det blev avdragsgillt för det går inte att konkurrera 
på riktiga villkor, för om man ska betala 3-400 kronor för en städhjälp, det är ingen som gör 
det när de kan få ett svart. Vår ambition var att någonstans närma oss det svarta priset som 
ligger runt 70-80 kronor och sätta det på 100 och då var det många som ville ha det vitt…127

MKB gör enligt Anna mycket för att söka få sina boende sysselsatta, och det finns en antydan i 
hennes resonemang att då samhället misslyckas måste de plocka upp resterna och göra något åt 
problemen. Även Magnus har en ganska negativ bild av samhällets bemötande gentemot de 
boende i Rosengård, speciellt de som kommer som nyanlända invandrare. Han menar att då man 
kommer som nyanländ invandrare blir man i stort sett placerad i en lägenhet, får 
försörjningsbidrag och sen får man klara sig själv. Han berättar att MKB går in och styr upp dessa 
människors tillvaro efter att samhället misslyckats. 

… dessa människor har det inte så jäkla lätt i första skedet. De kommer till Sverige, får sitt 
uppehållstillstånd, går SFI, får en lägenhet, får soc.bidrag och du kan handla på centrat, här är 
nycklarna, lycka till!… när vi går in i steg 2 och tar det här sociala ansvaret så är det än en gång 
oerhört fint att se glädjen som kommer och om man sen då kan påverka att brottsligheten 
minskar, vi kan se att fler blir sysselsatta, fler blir nöjda, skolan blir bättre, vi fixar praoplatser, 
vi fixar praktikplatser, vi har läxläsning, vi hjälper till att göra CV, vi förmedlar här kan du gå, 
här kan du lära dig, här kan du utvecklas, här är stan, här går bussen…128

                                                 
125 Bunar, Nihad, s. 62-67. 
126 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
127 Ibid. 
128 Intervju med vice projektledare på MKB Magnus Ohlsson, 2008-04-17. 
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Det resonemang som Magnus för har en tydlig negativ underton. Han säger inte rakt ut att han är 
missnöjd med hur samhället hanterar dessa människors situation, dock går det lätt att utläsa ur 
det han säger. Han framhåller liksom Anna ofta men inte alltid tydligt hur MKB går in och 
plockar upp efter de samhälleliga institutionerna då de misslyckats med att ge människorna en 
duglig tillvaro. Det blir även tydligt att han känner en viss bitterhet mot det sätt som 
institutionerna bemöter de nyanlända invandrarna då han säger att här är nycklarna, lycka till! Både 
Anna och Magnus resonemang kan tolkas som att de anser att de städar upp efter många av de 
misstag som samhället gör, då de misslyckas att skapa sysselsättning söker MKB göra det själva 
genom att starta en alternativ arbetsförmedling. De startar utbildningar och ger bidrag till kvinnor 
för att de ska kunna driva egna företag, söker skapa en debatt för att få till samhälleliga och lagliga 
förändringar och så vidare. Det blir svårt att tolka maktspelet som pågår då det inte ges någon 
klar bild av vad eller vem samhället är, det är en allt för generell bild som informanterna återger. 
Man kan se det från två olika perspektiv, antingen att det så kallade samhället innehar 
dominansen eftersom de enligt informanterna inte tar sitt ansvar och låter andra parter så som 
MKB ta hand om deras misslyckanden. Det andra perspektivet kan vara att MKB innehar 
dominansen eftersom de förkastar samhällets strategier och plockar upp och söker göra något åt 
de samhälleliga misslyckandena i Rosengård och faktiskt lyckas åstadkomma förändringar.129

 
Synen på samhället skiljer sig en del mellan de olika bostadsrättsföreningarna och MKB. Alla 
tycks dock vara mer eller mindre överens om att samhället inte tar sitt ansvar och att Rosengård 
brottas med ett flertal olika problem så som brist på sysselsättning, utanförskap och segregation.  
 
Emanuel och Giovanna har en lite annan syn på samhällets agerande och icke agerande i 
Rosengård. Emanuel säger att när han kom till Sverige integrerades han i det svenska samhället 
direkt eftersom han började arbeta och därför kände sig som en del av samhället. Han menar att 
idag när det är brist på sysselsättning och politikerna inte anstränger sig tillräckligt är de med och 
skapar ett hot mot samhället eftersom så pass många inte känner sig delaktiga. 

… jag blev integrerad i samhället, jag kände mig integrerad dagen efter jag kom hit för då 
började jag arbeta och då känner man sig delaktig. Men så länge man är arbetslös och lever på 
socialbidrag och tittar via parabol på kvällarna då är loppet rätt kört, det finns inget hopp för 
de människorna, det enda hoppet är att ge dem arbete. Med andra ord, man ska ge folk en 
chans att leva ett värdigt liv och det gör man inte i och med att man bara låter dem komma in, 
man ger dem tak över huvudet och ett plastkort som de kan dra ut pengar på, då blir man 
aldrig integrerad, tvärtom, det är ett otäckt sätt, det skapar ett hot mot samhället, man känner 
sig inte delaktig va…130

Det görs inga satsningar i Brf. Hilda för att bryta det mönster som Emanuel pratar om. Giovanna 
resonerar kring hur man skulle kunna lösa problemet och menar att man måste spräcka mönstret 
och flytta på folk. 

                                                 
129 Ealgeton, Terry, s. 5. 
130 Intervju med Brf. Hildas vice ordförande Emanuel Martyris, 2008-04-08. 
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Hela problemet med segregationen kommer inte att lösas förrän man spräcker detta, att man 
flyttar ut folk och blandar dem överallt va, folk från stan måste släppa på sina fördomar och ta 
till sig de här människorna.131

Ristilammi lyfter fram att ett sådant resonemang, att man ska tvångsförflytta människor, enbart 
skulle lösa mentala problem och inga verkliga segregationsproblem. Han menar att många av dem 
som bor i Rosengård gör det för att de vill bo där, det är något som Anna också framhåller under 
intervjun.132

… man vill bo kvar på Rosengård och det som också ska kommas ihåg i allt det är att alla vill 
inte fly från Rosengård… många faktiskt väljer att bo på Rosengård…133

Anders framhåller en annan sida och menar att ett stort problem är att samhället inte är 
tillräckligt lyhörda och att de därför inte riktigt ser de verkliga problemen. Han berättar att de har 
haft mycket problem med en närliggande kiosk och när den brann ner opponerade de sig emot 
att den skulle återuppbyggas men de talade för döva öron.  

… den där kiosken som ligger där, den har vi på alla sätt och vis försökt bli av med. När den 
brann ner gick vi emot att de skulle få bygga upp den men det är precis som om man inte 
lyssnar… 

Han berättar emellertid att de nu äntligen som han uttrycker det lyckats få med sig 
stadsdelsförvaltningen och att det ska hållas möten mellan Brf. Ida, Apelgårdsskolan och 
stadsdelsförvaltningen och de ska försöka komma fram till en lösning som fungerar för alla 
parter. 
 
Det finns en tydlig misstro till samhället i generell mening. Samtliga informanter framhåller sitt 
missnöje med samhällets insatser i Rosengård och menar att de inte tar det ansvar de borde. Det 
främsta problemet är bristen på sysselsättning som i sin tur enligt informanterna leder till andra 
problem så som utanförskap och en stigmatisering av vissa av samhällets medborgare, de boende 
i Rosengård.134  
 
Akbar menar att det största misstaget samhället gör är att de inte tar tillvara på den kompetens 
många av de boende i Rosengård har. Han menar att de har bra utbildningar från sina hemländer 
som de inte ges möjlighet att dela med sig av eller praktisera när de kommer till Sverige. Han 
säger att det oftast är människor som har haft det gott ställt i sina hemländer som lyckas ta sig hit 
och när de väl kommer hit hamnar de direkt i samhällets nedersta klass och får det mycket svårt 
att ta sig därifrån på grund av att samhället bland annat inte tillgodoser sig den utbildning och den 
kompetens dessa människor har att erbjuda.   

Det finns många exempel som folk är bra utbildade från sitt land men här så är man alltså 
arbetslös eller har minilivs eller kör taxi, det är slöseri med kompetens.. de som flyttar de har 

                                                 
131 Intervju med Brf. Hildas styrelseordförande Giovanna Brankovic, 2008-04-09. 
132 Ristilammi, Per-Markku, s. 120-153. 
133 Intervju med MKB:s fastighetschef Anna Heide, 2008-04-17. 
134 Wacquant, J. D., Loïc, s. 369-375. 



 32

ganska bra ekonomi och en ganska stark position i det samhälle de flyttar ifrån, men nu blir det 
helt annorlunda… 135

Bunar diskuterar hur arbetslösheten lätt biter sig fast i vissa områden där majoriteten av 
invånarna kommer från andra länder. Den strukturella arbetslösheten som förekommer i 
Rosengård kan inte förstås fullt ut om den inte relateras till den etniska faktorn. Bunar säger att 
den etnifierade urbana fattigdomen växer fram i skärningspunkten mellan den strukturella 
arbetslösheten och den etniska faktorns två dimensioner, dels stigmatisering, dels diskriminering. 
Den etniska och kulturella annorlundaheten blir ett fundament i Rosengårds problem med brist 
på sysselsättning och tillvaratagande av den kompetens som återfinns.136 Akbar och även övriga 
informanter påvisar omedvetet i sina resonemang att denna etnifierade urbana fattigdom existerar 
i Rosengård och de menar att samhället gör föga för att förebygga den. Medan MKB framhåller 
att de gör olika satsningar för att förebygga bristen på sysselsättning som samtliga informanter ser 
som det största problemet, gör bostadsrättsföreningarna inga sådana satsningar över huvud taget. 
Att bostadsrättsföreningarna inte satsar på några arbetsmarknadsrelaterade satsningar kan grunda 
sig i att de inte anser sig ha lika stor brist på sysselsättning då de boende i deras föreningar måste 
ha en ekonomi som tillåter dem att köpa sitt boende.  

                                                 
135 Intervju med Brf. Idas HSB-ledamot Akbar Malekpour, 2008-04-11. 
136 Bunar, Nihad, s. 62-67. 
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Resultat 
Jag kommer här att presentera och diskutera det jag har kommit fram till i min analys. Jag har 
gjort en modell nedan som tydligt illustrerar resultatet av min analys och jag kommer att föra min 
diskussion utefter den. Modellen har jag gjort för att förenkla förståelsen av min 
resultatdiskussion. Den översta rutan representerar den större ideologin som de övriga 
ideologierna kan ses som delar av. De rutorna som kommer därefter är de fyra huvudideologier 
som analysen frambringat och byggts upp kring. Rutorna under dessa representerar de ideologier 
som faller inunder och tillsammans bildar huvudideologierna som i sin tur bildar den större 
ideologin.  
 
Många av de ideologier som återfinns under de fyra huvudideologierna faller under flera 
huvudideologier som i sin tur skapar den större ideologin. Många av dessa fristående mindre 
ideologier kan även vara konsekvenser av varandra och därför finns det självklart även samband 
mellan huvudideologierna som tillsammans skapar den större ideologin. 
 
För att undvika felaktiga tolkningar av vad jag menar med fristående ideologier vill jag innan 
presentationen och diskussionen av resultatet göra ett förtydligande. Som Therborn framhåller 
överlappar och påverkar ideologierna inte bara varandra, de samexisterar, konkurrerar och 
kolliderar även med varandra.137 Då jag säger att en ideologi är fristående menar jag inte att den är 
mindre värd än de ideologier som dels är fristående, dels konsekvenser av varandra. Inte heller 
anser jag att de lever ett eget liv. Jag ser snarare dessa fristående ideologier dels som separata 
pågående sociala processer, dels som pågående sociala processer som är delar av en större 
ideologi.  

                                                 
137 Therborn, Göran, s. 87. 
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Analysen påvisar att samtliga informanter anser att det förekommer en segregation i området och 
att den till stor del beror på den fysiska planeringen av området. Alla framhåller att 
trafikplaneringen försvårar en spontan kontakt med utomstående då Amiralsgatan går rakt 
igenom området och ingen behöver köra in i området om det inte är så att de har ett specifikt 
ärende där. Trafikplaneringen har även bidragit till att området kluvits på mitten och blivit 
uppdelat i två sidor. Dessa två sidor förstärks ytterligare eftersom upplåtelseformerna även är 
tydligt uppdelade, det är främst hyresrätter på en sida och främst bostadsrätter på den andra 
sidan. Giovanna och Emanuel framhåller att det finns fördomar mellan olika invandrargrupper 
vilket kan ha sin grund i områdets uppdelning och tvärtom. De framhåller att 
arbetskraftsinvandrarna har fördomar om de nya invandrarna som de anser inte gör rätt för sig, 
de arbetar inte och så vidare. Anna framhåller att många av deras boende lever på 
försörjningsbidrag, få av dem som bor i bostadsrätterna lever på försörjningsbidrag, det blir en 
fråga om de som har och de som inte har. Det kan även grunda sig i ytterligare en ideologi, 
nämligen att det är brist på sysselsättning vilket enligt informanternas resonemang inverkar främst 
på de som Giovanna kallar för de nya invandrarna, det vill säga många av dem som bor i MKB: s 
områden. Här är det alltså tre ideologier som kan ses dels som fristående, dels som konsekvenser 
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av varandra. Fördomarna som finns mellan de båda invandrargrupperna har en tydlig koppling till 
uppdelningen av området då det bor fler nya invandrare i MKB: s områden och fler 
arbetskraftinvandrare i bostadsrätterna. Även bristen på sysselsättning går att koppla till 
uppdelningen i området då det bor fler människor som lever på försörjningsbidrag i MKB: s 
områden än i bostadsrätterna. Dessa två ideologier bidrar i sin tur till att den mentala 
uppdelningen av området förstärks. Alla ideologier är i detta fall även delar av samtliga 
huvudideologier som dels är fristående, dels skapar den större ideologin. Trots att informanterna 
är medvetna om den fysiska och till viss del även den mentala uppdelningen i området är det 
ingen som söker förebygga dem. Det finns en tydlig ovilja bland alla informanter, med undantag 
för Akbar, då det kommer på tal om att MKB och bostadsrättsföreningarna kanske kunde 
samarbeta för att minska det mentala avståndet mellan de boende i Rosengård. Informanterna 
påstår att de arbetar under så olika villkor, Akbar framhåller dock att det vore önskvärt att hitta 
ett sätt att samarbeta då han tror att det skulle kunna inverka positivt på områdets utveckling.  
 
De mentala gränserna slutar inte vid uppdelningen av de två sidorna, de letar sig även in på lägre 
nivåer, in i delområdena och ibland även in i trapphusen. De lägre nivåerna har en tydlig grund i 
den större uppdelningen av området, här blir det tydligt hur ideologierna kan bli konsekvenser av 
varandra och även blir delar av två huvudideologier, bild av Rosengård och bild av de olika 
delområdena, som i sin tur dels är fristående, dels ligger till grund för den större ideologin. Till att 
börja med förekommer det en tydlig hierarki i Rosengård när det kommer till synen på de olika 
delområdena. Samtliga informanter är överens om att Herrgården är det mest eftersatta 
delområdet i Rosengård. Informanterna från bostadsrättsföreningarna och Anna anser att 
Apelgården är det bästa delområdet i Rosengård, det är inget de säger rakt ut dock utelämnar de 
Apelgården när de pratar om de olika delområdena och diskuterar endast vilka delområden som 
är mer eller mindre eftersatta. Eftersom Apelgården ses som de bästa delområdet och 
Herrgården, Örtagården och Törnrosen som de mer eftersatta delområdena är det fortfarande 
tydligt att uppdelningen har sin grund i uppdelningen av de två sidorna, mellan de som har och 
inte har.  
 
En liknande uppdelning söker sig även in på lägre nivåer, in i delområdena. Det förekommer en 
outtalad fysisk och mental uppdelning i Herrgården nu efter att MKB tagit över delar av 
delområdet. Både Anna och Magnus framhåller att de andra förvaltarna inte har möjlighet att 
göra lika stora förändringsarbeten som de gjort och ännu gör i sina delar av Herrgården. De 
framhåller att de lyckats få de övriga förvaltarna att börja agera, men att de har en lång väg kvar 
och att det är många av de boende i de övriga delarna som vill flytta till MKB. Maktspelet mellan 
MKB och de övriga förvaltarna är tydligt och MKB har en klar dominans. Det förekommer även 
en uppdelning i Apelgården mellan Brf. Ida och Brf. Hilda, de framhåller alla hur de sökt initiera 
samarbeten under många år men att det tycks finnas en ovilja hos motparten. Både Giovanna och 
Anders framhåller mer eller mindre indirekt att de anser att deras förening är lite bättre än den 
andra och maktspelet mellan de båda föreningarna är tydligt. Ideologierna tycks ha en grund i ett 



 36

maktspel som handlar om vem som har och inte har. Informanterna från MKB berättar att de 
övriga förvaltarna inte når upp till deras nivå och informanterna från bostadsrättsföreningarna 
söker hävda att deras respektive förening är lite bättre än den andra. Dessa ideologier, det vill 
säga maktspelen mellan de olika parterna i Herrgården och Apelgården, är enligt min tolkning 
inte en konsekvens av någon annan ideologi, de är fristående eftersom de inte grundar sig i den 
större uppdelningen av området, maktspelen föregår inom respektive delområde. Däremot är de 
delar av huvudideologin som handlar om informanternas bild av de olika delområdena som i sin 
tur dels är fristående, dels en del av den större ideologin. 
 
Enligt Akbar förekommer det även uppdelningar inom Brf. Ida, han framhåller att det bor många 
äldre svenskar i området och att den yngre generationen och invandrarna inte har ett särskilt stort 
intresse för styrelsens arbete eller att själva engagera sig i det. Det är enligt Akbar inte enbart en 
kulturell uppdelning utan även en generationsfråga och styrelsen gör inget för att förändra 
situationen.  Han framhåller även att det finns många fördomar mellan svenskar och invandrare i 
Brf. Ida, något som Anders inte anser att det gör. Det uppstår alltså mentala gränser mellan de 
boende i Brf. Ida som grundar sig dels i olika generationer, dels i olika etniciteter och kulturer. 
Dessa tre ideologier kan ses delvis som fristående, och de två ideologier som berör 
existerande/icke existerande fördomar mellan svenskar och invandrare kan ses som konsekvenser 
av styrelsens kulturella kunskaper och uppfattningar. Alla ideologier är vidare delar av 
huvudideologin människosyn som dels är fristående, dels en del av den större ideologin. Det 
råder oenigheter i styrelsen om det förekommer fördomar mellan svenskar och invandrare i 
området och därför görs det inte några satsningar för att dessa människor ska mötas. När 
styrelsen inte satsar på att dessa människor ska mötas kan konsekvensen enligt Akbar bli att 
ointresset och okunskapen för styrelsens arbete kvarstår eller till och med ökar och klyftorna kan 
växa ytterligare. Även klyftan mellan äldre och yngre svenskar i området ökar då inget görs för att 
intresset och engagemanget för styrelsen ska öka och om intresset och engagemanget inte ökar 
kan klyftorna även här växa sig allt större.  
 
De uppdelningar som förekommer i Rosengård är inget som allmänheten är medvetna om enligt 
alla informanter förutom Giovanna. Hon tror att de till viss del känner till att området är 
uppdelat i två sidor. Alla informanter är dock överens om att den bild som allmänheten har av 
Rosengård och människorna som bor där främst präglas av den negativa bild som massmedierna 
sänder ut om området. Trots denna medvetenhet skiljer sig agerandet mellan MKB och de två 
bostadsrättsföreningarna. Medan MKB söker utnyttja massmedia då det händer positiva saker i 
deras delområden kontaktar bostadsrättsföreningarna aldrig massmedia utan förlitar sig på att de 
kontaktar dem. MKB söker förändra bilden som allmänheten har av Rosengård genom att 
utnyttja massmedierna medan bostadsrättsföreningarna inte gör något alls. Denna ideologi, det 
vill säga den bild informanterna anser att allmänheten har, är i detta fall enligt min tolkning inte 
en konsekvens av någon annan ideologi och är därför fristående. Däremot är den en del av 
huvudideologin bild av Rosengård som dels är fristående, dels en del av den större ideologin. 
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Samtliga informanter uttrycker även ett missnöje med hur samhället agerar och inte agerar 
gällande åtskilliga problem i Rosengård. De menar att de inte tar sitt ansvar och att detta i sin tur 
drabbar området och människorna som bor och verkar där. Akbar framhåller att varken 
samhället eller Brf. Idas styrelse utnyttjar den kompetens som många invandrare har att erbjuda, 
inte gör de heller några arbetsmarknadsrelaterade satsningar, även Giovanna och Emanuel 
berättar att de inte gör några arbetsmarknadsrelaterade satsningar. Anna och Magnus säger 
indirekt att då samhället misslyckas får MKB ta ett större ansvar för att de boende i deras 
delområden ska kunna leva ett värdigt liv. De berättar att MKB gör många satsningar för att de 
boende i deras delområden bland annat ska komma i kontakt med arbetsmarknaden, kunna bli 
självförsörjande och måna och engagera sig mer i sitt boende, område och sina grannar. 
Bostadsrättsföreningarna och MKB hanterar detta missnöje med samhället på olika sätt, medan 
bostadsrättsföreningarna egentligen inte hanterar det då de inte gör några direkta satsningar gör 
MKB mycket för att aktivera sina boende och söka ta tillvara på den kompetens som de har att 
erbjuda. Ideologierna är i detta fall inte bara fristående utan det finns tydliga kopplingar mellan 
dem, bristen på sysselsättning och att samhället inte tar tillvara på den kompetens som 
invandrarna har att erbjuda skapar ett missnöje i samhället. De är även delar av huvudideologin 
samhällssyn som i sin tur dels är fristående, dels en del av den större ideologin. 
 
Alla ideologier som jag ovan presenterat bör ses dels som fristående, dels som delar av en större 
ideologi. Det finns många samband mellan de olika ideologierna och de olika nivåerna av 
ideologier. Slutsatsen som jag drar utifrån min analys är att informanternas resonemang ofta 
grundar sig i en diskussion om de som har och de som inte har. Det pågår många medvetna eller 
omedvetna maktspel mellan de olika aktörerna vilket leder till att samarbetena mellan dem är 
obefintliga. MKB gör många olika satsningar i sina delområden för att stärka sina boende, för att 
de ska mötas och komma ut i samhället medan bostadsrättföreningarna är mer fokuserade på att 
driva en förening där möten mellan de boende inte prioriteras. 
 
Som jag tidigare påpekat är bostadsföretagen/föreningarna bara en av många aktörer i frågan om 
segregationsproblematiken i Rosengård. Jag ser denna studie som en bra grund för att kunna gå 
vidare och studera ytterligare aktörers roll i frågan. Några aktörer som jag skulle vara intresserad 
av att utöka studien med är stadsdelspolitiker, tjänstemän, skolpersonal, boende, olika föreningar 
och organisationer, olika församlingar och övriga verksamma i området.  
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Sammanfattning 
Mellan 1965-1974 producerades det 1 miljon nya bostäder i Sverige och projektet kom att kallas 
för miljonprogrammet. Ett av de områden som byggdes under denna tid var Rosengård i Malmö. 
Miljonprogrammet innebar mer än att bara bygga en massa hus, det innebar även en omfattande 
trafikplanering som anpassades efter många bilar och med trafiken som barriär i dessa områden 
blev avståndet mellan människor stort. De problem som idag växer fram i 
miljonprogramsområdena har sin grund i en samhällsutveckling där klasskillnaderna ständigt ökar 
och marginaliseringen av vissa grupper växer sig allt större. 
 
Segregationen som uppstått inte bara i relation till staden utan även i många av 
miljonprogrammets områden är för mig en viktig fråga att lyfta fram eftersom områdena redan 
från början ansetts ha problem enligt många socialarbetare, arkitekter och så vidare. Jag anser att 
det finns många olika aktörer som har möjlighet att idag inverka på dessa områdens framtid, allt 
från politiker till de boende själva. Jag har valt att studera ideologierna bakom en av dessa 
aktörers agerande i segregationsproblematiken i Rosengård, nämligen bostadsförvaltarna. Jag har 
studerat ett allmännyttigt bostadsföretag och två bostadsrättsföreningar som alla äger och 
förvaltar bostäder i Rosengård. 
 
Jag har valt att hålla ett ideologikritiskt perspektiv vilket kortfattat innebär att jag har studerat 
ideologierna bakom mina informanters resonemang. De ideologier som jag har studerat i denna 
studie är hur informanterna ser på människorna som bor i Rosengård, vilken syn de har på 
samhället i generell mening, hur deras bild av Rosengård ser ut och hur deras bild av de olika 
delområdena i Rosengård ser ut. Dessa fyra teman är även mina huvudideologier som jag har 
byggt upp min analys kring. Jag ser dessa fyra huvudideologier dels som fristående, dels som delar 
av en större ideologi då många av de mindre ideologierna som faller under huvudideologierna kan 
kopplas samman samt att de även ibland faller under mer än en huvudideologi. 
 
Resultatet av min analys visar på att alla ideologier som analysen frambringat bör ses dels som 
fristående, dels som delar av en större ideologi. Det finns många samband mellan de olika 
ideologierna och de olika nivåerna av ideologier. Slutsatsen som jag drar utifrån min analys är att 
informanternas resonemang ofta grundar sig i en diskussion om de som har och de som inte har. 
Det pågår många medvetna eller omedvetna maktspel mellan de olika aktörerna vilket leder till att 
samarbetena mellan dem är obefintliga. MKB gör många olika satsningar i sina delområden för 
att stärka sina boende, för att de ska mötas och komma ut i samhället medan 
bostadsrättföreningarna är mer fokuserade på att driva en förening där möten mellan de boende 
inte prioriteras. 
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Bilaga 1 
Karta över delområdena i Rosengård 
 

 

 
138

 
Amiralsgatan, förlängning av motorvägen som går genom hela området. 
 

                                                 
138 Bilden är hämtad från Malmö stads områdesfakta för Rosengård 2007 
http://www.malmo.se/download/18.10d69f8c11884193e5d80003762/20.ROSENG%C3%85RD.pdf, 2008-04-14 
 


	Språk
	Rapporttyp
	Titel 
	Sammanfattning
	Nyckelord
	 
	Inledning
	Syfte
	Material och urval

	Disposition
	Teori och metod
	Tidigare forskning
	Nyfattigdom
	Stigmatisering och territoriell stigmatisering
	Rosengård och den svarta poesin

	 Analys
	Bild av Rosengård
	De olika delområdena i Rosengård
	Människosyn
	Samhällssyn

	 Resultat
	 Sammanfattning
	 Referenser
	Litteratur
	Artiklar
	Rapporter
	Internetsidor
	Intervjuer MKB
	Intervjuer Brf. Ida
	Intervjuer Brf. Hilda

	 Bilaga 1

