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amiralsstaden
Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess som har sin geografiska 
utgångspunkt i den kommande Rosengårds Station, men som kommer ha 
stor står påverkan på de kringliggande områdena Sofielund, Annelund, 
Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård. Arbetet med Amiralsstaden 
har det övergripande syftet att kraftfullt öka den miljömässiga, sociala 
och ekonomiska hållbarheten integrerat med en fysisk uppgradering och 
förtätning av stadsmiljön och har sitt fundament i Malmökommissionens 
rapport Malmös väg mot en hållbar framtid. Ambitionen är att kombinera 
stadens fysiska skelett med sociala muskler genom att samverka tvärs 
över aktörsgränser och engagera medborgare, näringsliv, organisationer 
och offentlig verksamhet i utvecklingen. Amiralsstaden ska vara en 
stadsutvecklingsprocess som fokuserar på innovation inom alla områden 
och inte uteslutande ett fysiskt stadsbyggnadsprojekt. 

vår och sommar 2016
Under våren och sommaren 2016 har Disorder på uppdrag av 
Amiralsstadens styrgrupp jobbat med att aktivera och kommunicera arbetet 
med Amiralsstaden och samtidigt påbörjat en dialogprocess med boende 
och andra aktörer i området. Fokus har varit en plats utanför biblioteket i 
Rosengårds Centrum. 
 Fokusgruppen för sommarens dialogarbete har varit unga i 
närområdet i åldrarna 5-15 år, en grupp som ofta inte får ta plats i 

inledning
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stadsutvecklingsprocesser. Sex workshoppar har under sommaren hållits i 
samarbete med främst Rosengårds bibliotek, fritidsgården Tegelhuset och 
Rädda Barnen i Rosengård.
 Sommarens workshoppar resulterade fysiskt i en lek- och sittstruktur 
utanför biblioteket inspirerad av deltagarnas arbete. Det är ett 
modulsystem av bänkar och bord i olika höjder, en böljande struktur som 
inbjuder till att klättra och sitta på. Platsen och installationen invigdes 
tisdagen den 23 augusti med stort kalas och vernissage av självporträtt som 
målats under en av workshopparna.
 Sommarens aktiviteter är starten på ett långsiktigt dialogarbete. Det är 
första testet av ett nätverk som byggts upp under året bestående av olika 
aktörer i området. 

disposition
Detta dokument inleds med en kort text om medskapande stadsutveckling 
författad av Maria Hellström Reimer, professor i design i teori och praktik 
vid Malmö Högskola. Därefter följer en bakgrund till vårens och sommarens 
arbete i Amiralsstaden där bakomliggande tankar och teorier beskrivs. 
Sedan redovisas sommarens aktiviteter, metoder och samarbetspartners 
samt de resultat dessa aktiviteter lett till. De lärdomar Disorder kunnat dra 
av vårens och sommarens arbete har samlats i ett manifest. Dokumentet 
avslutas med förslag på hur sommarens metoder kan skalas upp till en 
strategi för att involvera fler aktörer, fler platser, åstadkomma permanenta 
fysiska förändringar och vara en integrerad del i Amiralsstadens storskaliga 
och långsiktiga utvecklingsarbete. Strategin heter Plats för plats. 



I staden ställs former och ordningar 
ständigt på sin spets. Stadens inten-
sitet och lockelse handlar till stor del 
om det faktum att den varken är en 
livsmiljö på förhand given, en sluten 
form som kräver total respekt eller 
ett naturligt habitat att uppslukas av. 
Istället ligger stadens dragningskraft 
och livskraft i det att den är under 
ständig tillverkning, ofullständig 
och bristfällig, men med skarvar och 
fogar som väcker förhoppningar om 
möjlig medverkan. 
 Malmös ”mångfald” av ”möten” 

och ”människor” —mmm— mark-
nadsförs också som möjliggörande 
mjukvara. Det låter bra men väcker 
undran om det fjärde m:et — m som 
i medverkan. Det pågående sociala 
och materiella underhållsprojekt 
som vi kallar för ”stad” faller platt 
utan just med-, sam- och påverkan. 
Varför? För att en stad inte bara är 
en administrativ eller infrastrukturell 
omkopplingsenhet utan en fysisk 
materialisering av den grundläg-
gande tankefiguren samhälle.
 Att utforska eller utveckla den 

urbana samhälleligheten handlar 
därför om att pröva de materiella 
villkoren för medverkan. Det är 
dock inte en självklarhet. Tanken 
om staden som avancerat maski-
neri har lett till en föreställning om 
att utveckling är lika med expert-
beroende programmering, och att 
medverkan är detsamma som frik-
tionsfri uppkoppling. De materiella 
gliporna, de tillåtande spelrummen, 
de möjliggörande sömsmånerna, 
har ofta betraktats som besvärande 
luckor. Men här märks en tydlig 
omsvängning i förståelsen av staden 
som socialt och materiellt anhopad, 
och ett nytt uppmärksammande av 
förutsättningarna för medverkan. 
Staden som ett vardagslabb, ett 
ständigt pågående medverkans-
experimenterande. 
 Den materiella omsvängningen 
förflyttar uppmärksamheter, ska-
par nya erfarenheter och utvecklar 
behov av nya kompetenser. Möj-
ligheten att ställa frågan ”hur?” 
eller till och med ”om-vad så?” blir 
plötsligt avgörande för skapandet 
av meningsfulla miljöer. Ett mera 
handgripligt förhållande till stadsut-
veckling växer fram, en gestaltande 

inställning, inte som komplement 
till planer och översikter, utan som 
grundläggande förutsättning. Det är 
ett förhållningssätt som bygger på 
samskapande, materiellt prövande 
och delande av situationer, händel-
ser och erfarenheter. 
 En medverkan i materiella skapan-
deprocesser är också en medverkan 
i urbana beslutsordningar. Det står 
och faller med ett demokratiskt 
designkunnande, den erfarenhets-
baserade förmågan att materiellt 
möjliggöra, iscensätta och koordi-
nera medverkansprocesser. Idag 
är medvetenheten om sambandet 
mellan görande, lärande och sam-
hälleligt engagemang stor. I Malmö, 
liksom i många andra städer runt 
om i världen har beslutsfattare insett 
att staden är en underifrån växande 
social materialitet. Det är en insikt 
som också leder till en annan syn 
på stadens öppna, ofullbordade 
halvfärdighet som en medborgerlig 
möjlighet. För utan m som i materiell 
medverkan kommer Malmös många 
mjuka konsonanter—mötena, mång-
falden, människorna—att falla platt 
till marken.

DU SKULLE VARIT DÄR 
– en påminnelse om medverkandets 
materiella villkor

av: maria hellström reimer,
professor i design i teori och praktik, 
och föreståndare för Designfakulteten, 
den nationella forskarskolan i design, 
malmö högskola 
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I en värld allt mer präglad av urbanisering, globalisering och migration, 
där städer blir arenan för en stor del av vår tids konflikter och utmaningar, 
har social hållbarhet blivit en trend inom stadsplanering. Begrepp som 
demokrati, medborgardialog och medskapande lyfts ständigt fram som 
ledord för stadsutvecklingsprojekt. Man säger sig jobba för mångfald och 
jämställdhet. Malmö och Amiralsstaden är inga undantag.
 Det alla verkar fråga sig är dock: Hur? Vad innebär social hållbarhet i 
praktiken?
 Det finns inga enkla svar. Den metod som går att applicera överallt, som 
så många kommuner och stadsplanerare tycks söka för att kunna applicera 
på just sin stad, sitt projekt, finns inte. Social hållbarhet har ingen färdig 
mall, ingen egen estetik. Det som behövs är mer kunskap, mod och vilja.

social hållbarhet
Rum beskrivs av filosofen Henri Lefevre som en pågående process. Hans 
beskrivning av rum som sociala konstruktioner som ständigt omformas av 
de människor som använder dem ligger till grund för en stor del av den 
moderna förståelsen för livet i gemensamma stadsrum.
 Även Linda McDowell, professor i kulturgeografi vid University of Oxford, 
menar att platser inte enbart är fysiska objekt utan att de uppstår som ett 

varför?
tankar & teorier 
bakom vårens och 
sommarens arbete
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svar på rådande maktrelationer i staden. Hon anser att platser är flytande 
och föränderliga, att platser blir till genom maktrelationer som definieras 
genom sociala och rumsliga gränser.
 Nazem Tahvilzadeh, fil dr i offentlig förvaltning, beskriver i sin tur 
demokratisering som en politik för omfördelning av makt och resurser till 
de marginaliserade. Bland annat genom att öppna rum för deltagande där 
människor kan stärka sin förmåga att lösa egna problem.
 Amiralsstaden har som uttalad ambition att jobba med social hållbarhet 
och har uttryckts vara öppen för att jobba på ”nya” sätt för att kunna göra 
detta. Vad dessa ”nya” sätt är har dock aldrig definierats.
 Under våren och sommaren 2016 har Disorder därför fokuserat på att 
utveckla metoder och strategier för att arbeta med social hållbarhet inom 
Amiralsstaden med utgångspunkt i sociala rum och demokratisering av 
processen. Vi menar att det är viktigt att jobba för att social hållbarhet 
ska bli en integrerad del av processen Amiralsstaden och inte ett enbart 
modeord som används för att marknadsföra Amiralsstaden samtidigt som 
området gentrifieras.
 Vårens och sommarens arbete har varit fokuserat på dialog med några få 
aktörer kring en specifik plats. Anledningen har varit att
 1) kunna genomföra ett test i liten skala.
 2) ha något konkret att prata om med Malmö stad/Amiralsstadens 
styrgrupp.
 3) ha något konkret att föra dialog kring med boende/lokala aktörer.
 Vårens arbete innehöll till största delen nätverkande och kartläggning. 
Sommarens arbete bestod av genomförande av workshoppar och 
uppförande av en tillfällig installation. Allt genomsyrades av dialog om 
Amiralsstaden. 

målgrupp barn och unga
Då Amiralsstaden har som ambition att bjuda in medborgare att aktivt 
delta i stadsutvecklingsprocessen har sommarens insatser syftat till att 
ge röst och plats till en grupp människor som sällan ges plats i denna 
typ av processer – barn och unga. Denna målgrupp saknar en given roll 
i den offentliga debatten samtidigt som de är den grupp som använder 
sin närmiljö allra mest och därför blir närmiljön, hur den ser ut och dess 
funktioner, extra viktig för dem. Medborgardialoger är oftast anpassade för 
vuxna vilket medför att barnens åsikter inte blir hörda trots att de som sagt 
påverkas starkt av förändringar i stadsmiljön. Samtidigt är barn och unga 
en intressant grupp att arbeta med då de ännu inte, i lika stor utsträckning, 
påverkats av rådande normer. De uppfattar istället omgivningen mycket 
mer fysiskt och emotionellt än vuxna. I den direkta, fysiska, kontakten 
mellan en viss plats och ett barn skapas också kunskap om platsen. 
 Sommarens arbete har därför till största delen ägt rum på platsen för den 
tillfälliga installationen (utanför Rosengårds bibliotek) och vi har använt 
oss av metoder som alla barn och unga, oavsett tidigare kunskapsnivå, kan 
delta i. Det har varit viktigt att deltagarna fått göra fysiska förändringar av 
rummet, om än tillfälliga, och att de kunnat påverka slutresultatet. 

biblioteksplatsen
Fokus för sommarens arbete har varit en plats utanför biblioteket i 
Rosengårds Centrum. Platsen har definierats i samarbete med främst 
biblioteket och stadsområde Öster som en plats som har stor potential att 
vara en viktig social plats men som inte fått den omsorg den behöver för 
detta. Platsen är väl synlig. Det välanvända Rosengårdsstråket passerar 
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förbi, Rosengårds sporthall och fritidsgården Tegelhuset ligger i anslutning 
och platsen ligger precis bredvid en av de två ingångarna till köpcentrumet 
i Rosengårds centrum. Biblioteket är ett av de mest välbesökta i Malmö och 
är en viktig mötesplats dit folk kommer av många olika anledningar, inte 
enbart för att låna böcker.
 Den danska arkitekten Jan Gehl menar att fysisk planering kan locka 
människor att vistas i utomhusmiljöer men på så vis skapa möjligheter 
till möten mellan människor. Människor söker sig till andra människor 
enligt Gehl. Genom att aktivera platsen utanför biblioteket under sex 
workshoppar och med en sitt- och lekstruktur såg vi hur platsen blev 
attraktiv och lockande att vistas på. Finns det något att se och uppleva, 
någonstans att sitta, kommer människor att samlas, annars fortsätter de 
vidare. En mötesplats i anslutning till biblioteket skulle dessutom både 
avlasta biblioteket och ge dem en möjlighet att förlägga en del av sin 
verksamhet utomhus.
 Vårens och sommarens aktiviteter har varit ett test. Vi har testat att 
använda omgestaltning av offentliga platser och nätverksbyggande som 
verktyg för dialog och ökad demokratisering. Vi hoppas att denna metod i 
nästa skede kommer att skalas upp och appliceras på fler fysiska platser och 
sociala rum i Amiralsstaden. 
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SOMMAR 
2016

under sommaren 2016 arrangerade 
disorder sex workshoppar i anslutning 

till platsen utanför biblioteket 
i rosengårds centrum. alternativa 
sätt att använda platsen testades, 

de unga deltagarna utforskade 
platsen rumsligt och socialt. 

konstnärer och grafiska designers 
från gruppen summer studio bjöds 

in för att genomföra workshoppar 
som genom illustration och visuell 
kommunikation lät deltagarna utöva 

inflytande över det offentliga rummet 
och undersöka identitet och språk. 
det fysiska resultatet var en lek- 

och sittstruktur designad av disorder 
baserad på sommarens workshoppar. 
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bygga rum med 3,5 km snöre
I en första workshop placerades ett antal rundstavar ut på platsen 
utanför biblioteket, dessa pinnar utgjorde ramverket för work-
shopen. Varje barn fick en rulle med snöre att spänna upp mellan 
stavarna och på så vis skapades en kollektiv struktur av de delta-
gande barnen. Målet med workshopen var att låta barnen ta hela 
rummet i anspråk och utforska platsen rumsligt med hjälp av 3,5 km 
tråd. Snabbt fylldes platsen av barnens trådar och en plötsligt fanns 
något att förhålla sig till - röra sig igenom, krypa under, hoppa över 
och gå runt. 

skulptera frigolit
Barnen fick med hjälp av varm tråd skulpturera om 
stora frigolitblock och på så vis skapdes både kol-
lektiva strukturer såväl som individuella sittmböler. 
Frigoliten var ett redskap att utforska rum, form och 
funktion. Barnen skapade sina egna former eller ut-
formade gemensamma, flyttade runt blocken, gick 
på dom, satt på dom och vid slutet av dagen hade 
vi ett stort landskap av 25 kubikmeter dekonstru-
erad frigolit, resultatet av 25 barns händer.  

bygga park
Varje barn fick sin kvadratmeter gräsmatta att fritt 
bygga upp sin egen fantasivärld på, sin egen plats. 
Dessa gräsmattor dekorerades med klistermärken, 
färg, pärlor, tråd, och papper och pusslades sam-
man till en stor gemensam park utanför biblioteket. 
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självporträtt
Workshopen gick ut på att låta barnen ta upp mycket plats och synas 
i stadsrummet samt att uttrycka hur dom ser på sig själva. Barnen må-
lade självporträtten med hjälp av rollers och målarfärg på stora ark, 
150*210 cm, som låg utspritt på platsen likt utriva blad ur ett gigan-
tiskt skissblock. Workshopen resulterade i utställning med vernissage 
där porträtten var uppförda på en lång vägg vid biblioteksplatsen.

bygga väg
Med hjälp av klistermärken tilläts barnen påverka stads-
rummet genom att tillsammans bygga sina egen vägar. 
Klistermärkena kunde fästas på allt från mark, väggar, 
tak, möbler och gjorde skapandet av vägen och rum-
men oberoende av befintliga strukturer på platsen. 

ett namn på platsen
Workshopen byggde vidare på Disorders arbete med att samla 
in namnförslag på platsen från barnen. Workshoppen gav även 
barnen möjlighet att utforska och skapa ett eget visuellt språk kring 
platsen, med hjälp av moduler i form av stämplar. Formerna på de 
olika modulerna kommer från nedbrutna bokstäver och kan sättas 
ihop till traditionella bokstäver men också kan kombineras på nya 
fantasifulla sätt. Själva stämplandet skedde på en lång pappers-
rulle och på så sätt skapades ett långt register/gemensamt arkiv av 
barnens idéer.
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lek- och sittstruktur 
& invigning
Resultatet av sommarens aktivteter var en lek- och sittstruktur base-
rad på workshoppsdeltagarnas arbete. Det blev ett modulsystem 
av bänkar och bord i olika höjder ihopsatta till en böljande struktur 
som bjöd in till att både klättra och sitta på. Möblerna skapade liv 
och aktivitet i en miljö som tidigare inte inbjudit till lek och rörelse. 
På en del av de översta skivorna fanns tryckta mönster från typogra-
fiworkshoppen.
 Installationen invigdes i mitten på augusti med ett stort kalas där 
över 200 personer kom och åt popcorn, deltog i klistermärkeswork-
shop och dansade till musik. 
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25 m gräsmatta
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35 km tråd

25 kbm frigolit
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Kartläggning av lokala resurser
Det finns en stor mängd organisationer, föreningar, företag, frilansare, 
skolor, fritidsgårdar, fastighetsägare och andra som är aktiva i Amiralssta-
den med omnejd. Att ha koll på dessa är viktigt för det framtida arbetet. De 
sitter på resurser som kunskap, nätverk, lokaler och material och har mycket 
att bidra med. De är också framtidens invånare och näringsidkare i området 
och deras behov borde vara grundlägande för områdets utveckling. Denna 
kartläggning är inte avslutad utan bör pågå fortlöpande.

nätverk av lokala aktörer
Sommarens aktiviteter på Biblioteksplatsen har givit Amiralsstaden en kon-
kret anledning till att fördjupa samtalen med aktörer knutna till de resurser 
som kartlagts. En del aktöerer har varit väldigt aktiva, andra inte alls. Nätver-
ket växer allt eftersom utvecklingen sker.

uppstart av dialog
Sommarens aktiviteter på Biblioteksplatsen har givit Amiralsstaden en 
konkret anledning till att föra dialog med boende, lokala organisationer och 
fastighetsägare. Genom workshops och en tillfällig installation har vi fört en 
dialog om Amiralsstaden, stadsplanering och demokrati. Att börja i den lilla 
skalan gör arbetet förståligt och påverkbart för mindre aktörer och boende. 
I ett stadie då Amiralsstaden fortfarande hade en osäker ekonomi var det 
viktigt att jobba i en skala som vi kunde lova att vi kunde genomföra. Den 
dialog som är påbörjad bör fortsätta under Amiralsstadens kommande 
arbete.

Uppstart av samarbeten
Sommarens aktivteter har skett i liten skala för att testa nya former av sam-
arbeten där alla aktörer bidragit och medverkat utifrån sina resurser och 
förutsättningar. Detta har varit en lång process som tagit tid och varit om-
ständlig då få känner till projektet sedan innan. Det fortsatta arbetet kom-
mer underlättas av detta tidiga dialogarbete när dessa samarbeten skalas 
upp i framtiden.

Förtroende för amiralsstaden
Genom sommarens aktivteter har Amiralsstaden byggt förtroende både hos 
boende och aktörer som ideella organisationer och fastighetsägare. Det 
krävs att människor och aktörer känner tillit till och förtroende för varandra 
för att de aktivt ska delta i samhällsutvecklingen. Men fötroende tar tid att 
bygga upp och det är viktigt att man bygger vidare på etablerat förtroende 
i det framtida arbete.

Synliggörande av Amiralsstaden
Amiralsstaden har synts i området, i media, i en blogg och genom många 
möten, på så vis har kunskap om processen börjat spridas. 

Ökad kunskap om omårdet
Genom att kartlägga aktörer, initiera samarbeten, utforska Amiralsstadens 
geografi och fysiska struktur för att identifiera offentliga platser att utveckla 
har vi fått en ökad kunskap om området. Tillsammans med deltagande barn 
och lokala pedagoger har vi genom workshoppar tillsammans utforskat 
specifika platser.

Synliggörande hinder/möjligheter
Det finns en rad hinder och möjligheter inom kommunens strukturer och 
normer som sommarens arbete synliggjort. Bland annat är kommunen fast 
i svårföränderliga strukturer och saknar samordning inom och mellan olika 
nivåer vilket försvårar helhetslösningar. Många värden kopplade till social 
hållbarhet ges inte heller tillräcklig med tyngd vilket hindrar långsiktigt 
hållbara resultat. Det är viktigt att komma runt dessa hinder i det fortsatta 
arbetet för att på riktigt jobba mot nya innovativa lösningar.

Förändrad användning av platsen
Biblioteksplatsen var tidigare en relativt osynlig plats där få förbipasse-
rande valde att stanna upp, främst för att platsen inte fått den omsorg den 
behöver. Under sommarens arbete har platsen tagits i anspråk och under 
workshopparna har deltagarna testat att använda den som en plats för krea-
tiv lek, utforskande och socialt umgänge. Biblioteksplatsen har på så vis gått 
från en oanvänd plats till en livlig plats för lek och möten.

resultat
av vårens och sommarens arbete 
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Rädda Barnen Rosengård
Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som jobbar för att 
alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Rädda Barnen 
Rosengård driver bland annat projektet Växtkraft som startade 
våren 2011 på Herrgården med en gemensam kolonilott som 
utgångspunkt. Syftet är att barn och volontärer tillsammans ska 
planera, odla och skörda olika växter för att lära sig mer om 
hållbarhet, miljö och natur.
Bidrog med: Lokal till workshop, samarbete med deras 
barngrupp, dela med sig av sin kunskap om näromårdets fysiska, 
sociala och historiska kontext.
Kontakt:
Patricia Seraji / Volontär på Rädda Barnen Malmö / 
particia.seraji@malmo.se 

tegelhuset
Tegelhuset är en mötesplats för alla unga mellan 14 och 25 år och 
bedriver en bred verksamhet för att erbjuda något som lockar 
de flesta. Här erbjuds flera olika verksamheter utifrån ungdomars 
önskemål och behov, en plats där ungdomar kan mötas, aktivera 
sig och få stöd av personalen. Drivs av Malmö stad. 
Bidrog med: Lokal, pedagoger, samarbete med barngrupper, 
kunskap om näromårdets fysiska, sociala och historiska kontext.
Kontakt: 
Patricia Seraji / fritidsledare Tegelhuset / particia.seraji@malmo.se 
Jon Graffe / fritidsledare Tegelhuset / jon.graffe@malmo.se 

rosengård folkets hus
Hos Rosengårds Folkets Hus finns en rad föreningar samlade, man 
bedriver också egna aktiviteter med fokus på folkbildning och 
integration och riktar sig till framför allt till barn och ungdomar, 
nyanlända invandrare och seniorer. Rosengårds Folkets Hus 
kommer snart att flytta till lokaler i Rosengårds Centrum. 
bidrog med: Sommarpraktikanter som jobbade som pedagoger.
Kontakt:
Muna Mohamud / projektledare / munafolketshus@gmail.com

somaliska freds rosengård
Somaliska Freds är en förening där fokus ligger på kultur- 
och sportaktiviteter, utflykter, läxhjälp, språkundervisning, 
mångkulturella utbyten och opinionsbildning. Föreningen har över 
500 medlemmar i Malmö och ett stort nätverk till barn och unga 
bosatta i Rosengård. De har flera lokaler i Rosengårds, bland annat 
en på von Rosens väg 68 som är sponsrad av MKB.
bidrog med: Pedagoger, samarbete med barngrupper, kunskap 
om näromårdets fysiska, sociala och historiska kontext.
kontakt: 
Erik Abrahamsson / projektledare / info@somaliskafreds.se

optimera
Optimera är en Svensk bygghandelskedja som riktar sig till en 
profesionell marknad. De har lokaler i gamla PLM-omårdet som 
idag ägs av MKB. De sponsrade materialet till de möbler som togs 
fram av Amiralsstaden under sommaren 2016 och stod utanför 
biblioteket vid Rosengårds centrum. Optimera var mycket stolta 
över att medverka i projektet och hjälpte till att marknadsföra det. 
bidrog med: Material till installation, marknadsföring.
kontakt: 
Torsten Cederqvist / enhetschef / torsten.cederqvist@optimera.se

Samerabets-
partners
i arbetet med 
biblioteksplatsen
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cornerstone
Cornerstone var fram till i september 2016 ägare av Rosengårds 
centrum. 
Bidrog med: Sponsrade, tillsammans med Hestia, med 25 000 kr.

hestia
Hestia var fastighetsförvaltare av Rosengårds centrum. Platsen för 
den tillfälliga installationen utanför Rosengårds bibliotek tillhör 
Rosengårds Centrum och förvaltas av Hestia. Goda relationer 
till Hestia och ett samarbete med dem var en förutsättning för 
sommarens aktiviteter i Amiralsstaden 2016. Hestia jobbar sedan 1 
september 2016 inte med Rosengårds Centrum.
Bidrog med: Sponsrade, tillsammans med Cornerstone, 
med 25 000 kr. 

malmö stad
Flera förvaltningar från Malmö stad har varit inloverade i arbetet 
med Biblioteksplatsen. 

trianon
Nya ägare av Rosengårds Centrum sedan september 2016. 

Rosengårdsbibliotek
Rosengårds bibliotek är det mest besökta stadsdelsbiblioteket i 
Malmö. Där träffas folk från hela världen och tar del av det biblioteket 
erbjuder. Biblioteket skapar ytor där människor med olika språk och 
kulturer kommunicerar och interagerar med varandra.
bidrog med: Lokal, dela med sig av sina medarbetares kunskap om 
näromårdets fysiska, sociala och historiska kontext. Daniella Menses 
Cataldo var under sommaren anställd som pedagog för att aktivera 
unga besökare.
Kontakt:
Maria Roijer / sektionschef Husiebiblioteket & Rosengårdsbiblioteket / 
maria.roijer@malmo.se
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lärdomar 

1. För att jobba på nya sätt måste 
man våga testa!
 
2. när vi har byggt något fysiskt 
har vi något att prata om!
 
3. förtroende är avgörande för bra 
samarbete – det tar tid att bygga 
upp!
 
4. genom att jobba med barn och unga 
når vi även deras familjer
 
5. ökad kunskap hos lokala aktörer 
ger ökad möjlighet till jämlik 
dialog
 
6. närvaro i området minskar 
distansen mellan kommunen och lokala 
aktörer
 
7. att vara lyhörd för lokal kunskap 
och engagemang är en förutsättning 
för att de boende ska kunna delta i 
processen

 
8. starkt nätverk inom malmö stad 
och i området är en förutsättning 
för bred förankring av beslut och 
arbetssätt
 
9. god kunskap om jämlikhet, 
jämställdhet och mångfald är en 
förutsättning för en demokratisk 
process

10. innan vi kan veta hur måste vi 
vara överens om varför
 
11. maktstrukturer finns överallt 
och måste överkommas för en 
demokratisk process

12. För att lokala aktörer ska 
medverka är det viktigt att de får 
ut mer av samarbetet är vad de ger

13. En osäker budget signalerar 
ovilja att satsa och brist på 
långsiktiga åtaganden

14. Samverkan med andra kommunalt 
drivna processer är viktigt för 
förtroendet för Amiralsstaden

15. Snabba synliga resultat ökar 
viljan av medverka

från arbetet med amiralsstaden 
vår och sommar 2016
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16. Kommunikation måste anpassas 
efter mottagaren

17. Långsiktighet från kommunen är 
grunden för förtroende från lokala 
aktörer

18. Bred förankring inom kommunens 
olika förvaltningar gör arbetet 
effektivare

19. En öppen process erbjuder 
nya möjligheter för lokala 
samarbetspartners att påverka 
arbetets slutresultat

20. En öppen process är osäker 
eftersom dess obestämda 
slutresultat gör att den går lätt 
att avbryta

21. Det är svårt att argumentera 
för sociala frågor - ekonomiska 
argument väger oftast tyngre

22. Förutfattade meningar om hur 
människor bor och lever i ett 
område är ett hinder    

23. Att samarbeta med personer 
som är anställda borgar för ett 
långsiktigt engagemang

24. Att inte vara anställd på 
malmö stad försvårar samarbete 
inom kommunen

25. Att inte vara anställd på 
malmö stad förenklar samarbete 
med lokala aktörer och möjliggör 
snabbare processer

26. Att använda och värdera lokala 
aktörer underlättar för dem att 
vara delaktiga – det ger ökad grad 
av demokrati

27. De som är barn idag kommer bli 
vuxna under tiden som arbetet med 
amiralsstaden pågår
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en strategi för att använda omgestaltning av 
offentliga platser och nätversbyggnande som verktyg 
för ökad demokratisering av utvecklingen inom 
amiralsstaden. dessa dialogprocesser är grunden för 
lokalt deltagande i amiralsstadens utveckling. 

vad

hur
- att plats för plats förändra områdets offentliga rum
- att genom att bygga nätverk engagera aktörer
- ständig dialog om amiralsstadens utveckling
- att genom temporär gestaltning utforska och testa platser
- medskapande på riktigt
- dela med sig av makt till boende och lokala aktörer
- kunskapsutveckling och -spridning 
- öppna processer utan givet slut
- bred samsyn på betydelsen av social hållbarhet

varför
- alla boende och aktörer är kopplade till 
en fysisk plats. det är lättare att nå och 
engagera människor om de känner en lokal 
tillhörighet
- ett sätt att nå många människor i ett projekt 
som berör ett stort geografiskt område
- jobba i en skala som är lätt för lokala 
aktörer att förstå och påverka
- möjliggöra för amiralsstaden att arbete i 
flera skalor, tidsaspekter och på flera platser 
samtidigt
- små steg blir med tiden en stor förändring
- använda offentliga platser som ett verktyg 
för dialog

 

denna strategi är framtagen av disorder 
baserad på amiralsstadens ambitioner om 
en demokratisk stadsutvecklingsprocess 
samt erfarenheter från ett års arbete med 
amiralstaden. 

den bygger vidare på arbetet som utförts 
under vår och sommar. idén är att plats 
för plats omvandla området. att tänka, 
verka och agera i den lilla skalan för att 
kunna ta till vara på lokala resurser, låta 
boende ta ansvar och medverka på riktigt. 

strategin ska verka som grunden för allt 
arbete men ska inte ses som den enda 
kommunalt drivna processen 
i amiralsstaden.
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skala:en plats

skala:hela 
Amiralsstaden

en plats utvecklas över 
tid tillsammans med 
lokala aktörer. temporär 
gestaltnng växer fram 
dynamiskt tills en 
permanent gestaltning 
tagits fram. nätverk 
byggs.

varje plats som utvecklas 
leder till nya nätverk som 
leder till fler platser 
att utveckla. dynamiskt 
och oförutsägbart växer 
nya offentliga rum 
och samarbeten fram. 
amiralsstadens arbetsgrupp 
verkar som en faciliterande 
spindel mitt i nätet.
 

process
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rikta mandat till 
boende och lokala aktörer
Det är en förutsättning att processen som baseras på denna strategi är 
grundläggande för den storskaliga och långsiktiga utvecklingen av Amirals-
staden. Den får inte enbart vara ett parallellt spår där boende och lokala 
aktörer medverkar för att samtidigt utelämnas från resten av utvecklingen 
som rör exempelvis infrastruktur, hyressättning och skolverksamhet. Del-
aktigheten måste verka fullt ut. Det går inte att enbart inkludera aktörer 
som har visioner i linje med Amiralsstadens, utan även de som är kritiska 
måste involveras. Det kommer troligtvis alltid finnas ojämlika maktstrukturer 
som beror på exempelvis kunskap och position i samhället men de måste 
överkommas i största möjliga mån. Motsatsen till ett gott samarbete med 
boende och lokala aktörer och medskapande är motstånd. Det kommer för-
svåra kommunens arbete väsentligt om beslut om utveckling inte är lokalt 
förankrade och bygger på bred enighet. 

nya rum för möten
Som nämnts tidigare (under rubriken lärdomar) är närvaro och synlighet 
i området viktigt för goda samarbeten. En aspekt av detta är platser för 
möten med Amiralsstadens samarbetspartners. För många upplevs platser 
som stadshuset skrämmande och förminskande. Om Amiralsstaden istället 
möter boende och lokala aktörer på deras hemmaplan där de känner sig 
trygga och har stöd, ökar förutsättningarna för en jämlik dialog.

checklista för social hållbarhet
I många stadsutvecklingsprocesser finns det checklistor för miljö- och 
klimatinriktade mål att bocka av för att säkerställa att kvaliteten hålls hög. 
Liknande checklistor bör upprättas för sociala aspekter för att säkerställa 
en jämlik och demokratisk process. De visar tydligt om man uppfyller de 
aspekter av social hållbarhet som valt att prioriteras.

bygga på befintliga kunskaper 
och resurser
För att inte förlora den kunskap och de nätverk som projektet byggt upp 
krävs medvetet upprätthållande av dessa. Kartläggningen av lokala aktörer 
bör ständigt utökas med fler aktörer, exempelvis skolor, för att nå ut brett. 
Det behöver finnas ett forum för kunskapsutbyte och -förmedling. Nya ak-
törer måste bli välinformerade om de grundvärderingar som Amiralsstaden 
jobbar utifrån.

nära samarbete med tankesmedja
En “tankesmedja” bestående av några av Sveriges bästa och mest kritiska 
forskare och tänkare inom urban-sociala frågor, makt och demokrati bör 
formas. Den ska ha som huvuduppgift att göra nya problemformuleringar 
för Amiralsstaden tillsammans med kärngruppen. I senare skeden bör den 
fungera som ett bollplank för Amiralsstaden att testa sina förslag mot för 
att se om de har stöd i forskningen. En tankesmedja som kan vägleda och 
bromsa och ser till att allt arbete har grund inom forskningen.

förutsättningar
strategin plats för plats är ingen fristående process 
utan en del av amrialsstadens arbete i stort. strategin 
är därför ytterst beroende av att en rad förutsättningar 
uppfylls inom amiralsstadens arbete.
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bred kärngrupp
Kärngruppen, vars uppgift är att föra arbetet med Amiralsstaden framåt, bör 
ha en bred kompetens. Kärngruppen ska ha goda kunskaper om maktana-
lyser och rättvisefrågor, stort engagemang för socialt hållbar stadsutveck-
ling, dokumenterad kunskap om stadsbyggnad, ekonomi och genomför-
ande. 

bred styrgrupp
En styrgrupp med bred kompetens är viktigt för att bredda perspektiv, 
metoder och förhållningssätt. Det ger nya infallsvinklar kring möjligheter 
och utmaningar som på så sätt kan utveckla Amiralsstadens arbete. Den 
bör bestå av representanter från Malmö stad, det lokala näringslivet, ideella 
organisationer och akademien. 

transparent process
Det är viktigt att processen kring Amiralsstaden är transparent och öppen 
och att alla berörda och intresserade ständigt hålls informerade om utveck-
lingen. Detta gäller även en transparens mot medborgarna kring syftet med 
deras deltagande och vad i processen de på riktigt kan ha inflytande över.
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