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Stoppa	projektism!	En	essä	om	klass,	stad	och	politik.		

	

Av:	Ståle	Holgersen,	doktor	i	kulturgeografi,	tidigare	stadsplanerare	och	författare	av	bland	annat	
boken	Staden	och	kapitalet.	Malmö	i	krisernas	tid	(Bokförlaget	Daidalos,	2017).	

	

Texten	är	skriven	till	forskningsprojektet	The	City	Fables	
(http://stadsfabula.se/wordpress/methods/),	organiserad	av	Erling	Björgvinsson	(design-	and	art-
based	researcher)	och	Ida	Börjel	(poet).	

	

Segregation,	fattigdom,	och	arbetslöshet	är	reella	problem	i	svenska	städer	som	inte	verkar	
vilja	försvinna	av	sig	självt.	Därför	kommer	politikerna	med	ständigt	nya	förslag	till	hur	detta	
ska	förändras;	gärna	i	form	av	ett	innovativt	och	nytänkande	projekt	som	backas	upp	av	”ny	
forskning”	eller	sista	trenden	inom	offentlig	förvaltning.	När	det	ena	projektet	är	slut,	börjar	
nästa.		

Det	finns	en	tydlig	distinktion	i	dagens	stadspolitik:	medan	rika	människor,	företag	och	
kapital	attraheras	genom	en	kontinuerlig	politik,	ska	fattiga	människor	och	utsatta	områden	
hjälpas	genom	olika	”projekt”.	Denna	essä	vill	diskutera	detta	i	relation	till	stadspolitikens	
klasskaraktär.		

	

Projektism	

Att	olika	projekt	ska	lösa	städers	fattigdom	och	segregering	är	en	tanke	som	har	följt	oss	i	
några	decennier	nu.	Några	karakteristiska	kännetecken	på	projekten	är	att	uppdraget	är	
temporärt	med	en	start	och	ett	slut,	att	det	tillförs	resurser	av	något	slag,	att	det	ska	göra	
något	som	inte	är	gjort	innan	och	att	det	ska	leda	till	ett	slutresultat.	Under	New	Public	
Management	kan	vi	också	tillägga	att	detta	slutresultat	ska	vara	mätbart.		

När	ett	projekt	som	ska	reducera	fattigdomen	och	bryta	segregationen	inte	lyckas	med	sina	
ambitioner	så	fortsätter	man	med	nya	projekt.	Och	de	nya	projekten	behövs	så	klart,	
eftersom	problemen	är	kvar.	Det	leder	till	projekt	efter	projekt.	Detta	ska	vi	kalla	projektism	i	
denna	essä:	en	tro	på	att	man	med	rätt	idéer	och	riktade	temporära	insatser	ska	kunna	lösa	
problem	med	till	exempel	segregation	och	fattigdom	i	utsatta	områden.	Om	ett	projekt	inte	
fungerar	behövs	inte	bara	flera	projekt,	utan	också	nya	projekt,	nya	sätt	att	tänka	på	–	nya	
innovativa	sätt	att	tänka	på.	Gärna	utanför	det	man	kallar	boxen	och	alltid	med	samma	
entusiasm:	nu	ska	vi	göra	verkliga	förändringar.	En	premiss	med	projektism	är	att	projekten	
är	något	utanför	den	vanliga	politiken,	något	extraordinärt	utanför	de	vardagliga	åtgärderna.	
En	grundföresats	är	att	projekten	inte	ska	ändra	den	politiska	ekonomin.		
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Malmös	nyare	historia	är	ett	gott	exempel	på	hur	projektismen	fungerar	relation	till	såväl	
forskning	som	politik.	Mellan	2000	and	2011	påbörjades	till	exempel	345	forsknings-	och	
utvecklingsprojekt	bara	i	Rosengård	i	Malmö,	med	319	miljoner	kronor	i	budget.1	I	
stadspolitiken2	i	Malmö	ser	vi	hur	det	ena	stora	projektet	avlöser	det	andra:	
Blommansatsningen	från	1995	till	1999,	Storstadssatsningen	från	1999	till	2004,	Välfärd	För	
Alla	från	2004	till	2008	och	Områdesprogrammen	från	2010	till	2015.3	Efter	20	år	av	olika	
projekt	kan	vi	också	se	hur	de	skiljer	sig	ifrån	och	liknar	varandra:	många	av	problemen	och	
målen	är	i	stort	sett	de	samma,	men	de	formuleras	utifrån	sin	tids	språk,	som	svar	på	olika	
tiders	skiftande	politiska	diskussioner.	

Projektism	är	en	generell	trend,	men	de	olika	projekten	skiftar	i	fokus.	Några	kan	fokusera	på	
ekonomisk	utveckling	eller	deltagande	i	den	representativa	demokratin,	andra	på	
medverkande,	några	har	fokus	på	kultur,	och	andra	jobbar	direkt	med	att	bryta	segregation.	
Flera	kritiska	forskare	har	gjort	intressanta	studier,	Mailin	Mc	Glinn	har	till	exempel	granskat	
europeiska	projektpengar	genom	The	European	Social	Fund	(ESF)	i	Malmö,	och	en	av	hennas	
slutsatser	är	att	”den	grundläggande	förutsättningen	av	ESF-ekonomin	i	Sverige”,	är	
”äktenskapet	mellan	förvaltning	av	medkänsla	och	medlidande	för	dem	som	lider	av	
arbetslöshet	och	social	utslagning,	och	en	marknadsekonomi	som	behöver	lidandet	för	att	
locka	till	sig	projektfinansiering”.4	Mc	Glinn	kallar	det	”neoliberal	välgörenhet”.	Nazem	
Tahvilzadeh	och	Lisa	Kings	har	studerat	områdesavgränsade	projekt	i	förortspolitiken	och	de	
drar	slutsatsen	att	dessa	”bidrar	till	att	forma	urbana	styrregimer	som	genom	demokratiska	
spel	engagerar	förortsbornas	deltagande	och	kalibrerar	deras	aktiviteter	från	
konfliktbetonade	till	mer	samförståndsinriktade.”5	Detta	skapar,	enligt	Tahvilzadeh	och	
Kings,	dåliga	förutsättningar	för	kritiska	röster	i	den	urbana	periferin.		

Det	är	inte	oproblematiskt	att	dra	generella	slutsatser	om	alla	urbana	projekt	i	Sverige	de	
senaste	decennierna.	Men	tre	generella	slutsatser	är	inte	orimliga.	För	det	första,	som	bland	
andra	Tahvilzadeh,	Kings	och	Mc	Glinn	visar,	finns	det	stora	problematiska	sidor	av	många	

                                                
1	Björgvinsson,	Erling	(2017)	”Managing	Collaborative	Critique	in	Time	of	Financialization	Capitalism.”	
In	Benesch,	Henric,	Björgvinsson,	Erling,	and	Phillips,	Andrea	(Eds.).	Management.	Parse	Journal	Issue	
#5.	Gothenburg:	University	of	Gothenburg.Björgvinsson,	Erling	och	Börjel,	Ida	(2018).	Managing	
Collaborative	Critique	in	Time	of	Financialization	Capitalism	(Presentation	for	VR)	
2	Jag	använder	här	begreppet	stadspolitik	rätt	generellt,	och	därmed	bredare	än	vad	till	exempel	
Tove	Dannestam	gör	i	sin	Stadspolitik	i	Malmö	-	Politikens	meningsskapande	och	materialitet	(Lunds	
universitet,	2009).		
3	För	akademiska	diskussioner	kring	flera	av	Malmös	projekt,	se	till	exempel	doktorsavhandlingarna	
till	Tove	Dannestam	(Stadspolitik	i	Malmö	-	Politikens	meningsskapande	och	materialitet.	Lunds	
universitet,	2009),	eller	Dalia	Mukhtar-Landgren	(Planering	för	framsteg	och	gemenskap:	om	den	
kommunala	utvecklingsplaneringens	idémässiga	förutsättningar.	Lunds	universitet,	2012),	eller	min	
egen	(The	Rise	(and	Fall?)	of	Post-Industrial	Malmö.	Investigations	of	City-Crisis	Dialectics.	Lunds	
universitet,	2014).	
4	Mc	Glinn,	Malin	(2018)	Translating	Neoliberalism:	The	European	Social	Fund	and	the	Governing	of	
Unemployment	and	Social	Exclusion	in	Malmö.	Malmö:	Doktorsavhandlingarna,	Urbana	studier,	
Malmö	universitet,	p.	130,	min	översättning.	
5	Tahvilzadeh,	Nazem	och	Lisa	Kings	(kommande,	2018)	Att	göra	kaos:	Om	förortspolitiken	som	urban	
styrregim	och	demokratiskt	spel.	Arkiv	tidskrift	för	samhällsanalys.	
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projekt.	För	det	andra,	eftersom	varken	segregering	eller	fattigdom	verkar	försvinna,	har	
projekten	det	gemensamt	att	de	inte	löst	problemen.	Och	för	det	tredje	–	vilket	är	i	fokus	i	
denna	text	–	ingår	projekten	i	en	bredare	politisk	ekonomi.	För	även	om	projekten,	per	
definition,	försöker	ställa	sig	vid	sidan	om	den	generella	och	vardagliga	utvecklingen	av	våra	
samhällen,	så	ingår	alla	projekt	i	en	vidare	kontext.	Genom	att	diskutera	såväl	projekten	som	
kontexten	från	ett	klassperspektiv,	kan	vi	också	synliggöra	projektism	som	problem.			

	

Klass	och	stad	

Vad	vi	menar	med	klass	beror	både	på	vår	världsbild	och	hur	vi	analyserar	den	politiska	
ekonomin	i	stort.	Men	det	beror	också	på	hur	vi	avgränsar	frågan.	Vi	ska	här	skilja	mellan	ett	
avgränsat	och	ett	fördjupat	synsätt.	I	det	första	är	klass	något	avgränsat,	hanterbart	och	
synligt.	I	en	del	av	staden	bor	till	exempel	de	med	pengar,	i	en	annan	del	de	utan.	Några	
arbetar	som	advokater	och	läkare,	andra	som	högstadielärare	och	städare	–	några	på	kontor	
eller	fabrik,	andra	på	sjukhus	eller	skolor.	Diskussioner	om	klass	inom	detta	synsätt	börjar	
ofta	med	hur	mycket	pengar	folk	har	och	vidare	vad	man	kan	göra	med	dessa	pengar.	En	
central	fråga,	åtminstone	från	ett	progressivt	perspektiv,	blir	därmed	hur	de	fattiga	ska	
kunna	få	mer	pengar.		

Reflektioner	kring	klass	inom	projektismen	utgår	från	en	sådan	avgränsad	förståelse.	Ett	
avgränsat	perspektiv	på	klass	kommer	i	olika	varianter	och	former.	Inom	klassteori	kan	man	
relatera	ett	avgränsat	perspektiv	till	stratifieringsperspektiv,6	där	fokus	ligger	på	individuella	
attribut	och	livsvillkor.	Man	delar	in	befolkningen	i	olika	”strata”,	baserade	på	deras	attribut	
och	sedan	kategoriserar	man	materialförhållandena	i	olika	hierarkier	som	till	exempel	
baseras	på	löner,	levnadsvillkor,	hyror	eller	hälsa.	De	rika	är	rika	eftersom	de	har	
gynnsamma	egenskaper	eller	kapital,	de	fattiga	är	fattiga	i	avsaknad	av	detsamma.	Om	
fattiga	människor	bara	fick	mer	fördelaktiga	attribut	skulle	också	de	kunna	bli	rika.	Klasser	
reduceras	till	en	kvantifierbar	fråga.	Vill	man	göra	en	komplex	analys	kan	man	lägga	flera	
strata	på	varandra.	Men	djupare	än	så	går	man	inte	inom	detta	tillvägagångsätt.	Detta	kallas	
också	för	ett	icke-relationellt	perspektiv.	Om	människor	i	ett	område,	säg	ett	typiskt	
arbetarklassområde,	ges	bättre	förutsättningar,	skulle	det	inte	påverka	ett	rikare	område.	
Inom	detta	perspektiv	finns	också	drömmen	om	att	vi	”alla	kan	bli	medelklass”	(förutom	de	
rika,	såklart,	som	kan	förbli	rika).		

Ett	exempel	på	ett	avgränsat	perspektiv	som	vi	ofta	ser	i	dag	är	drömmen	om	meritokrati	–	
alltså	idén	att	begåvning,	utbildningsresultat	och	prestationer	och	inte	arv	eller	
familjebakgrund,	ska	avgöra	var	man	hamnar	i	världen.	En	rättvis	klasspolitik	från	detta	
perspektiv	artikuleras	som	lika	möjligheter.	Alla,	rika	och	fattiga,	ska	ha	samma	chans	att	bli	
rika	och	mäktiga	(och	implicit:	samma	chans	att	bli	fattiga	och	maktlösa).	Detta	är	uppenbart	
mera	rättvist	än	att	rikedom	ska	gå	i	arv,	men	baseras	fortfarande	på	premissen	att	

                                                
6	Se	till	exempel:	Wright	EO	(2015)	Understanding	Class.	London:	Verso.		
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klassamhället	ska	bestå.	Man	tar	ojämlikhet	i	samhället	för	givet,	frågan	om	rättvisa	
reduceras	till	vem	det	är	som	ska	få	sitta	på	toppen.7		

Går	vi	tillbaka	till	staden	ser	vi	avgränsade	klassanalyser	i	diskurser	om	social	mix	och	
områdesprogram.	Med	social	mix	kommer	idén	att	fattiga	människor	mår	bättre	av	att	bo	
nära	rika;	de	kommer	bort	från	problemområden,	de	lär	sig	de	rätta	värderingarna	och	
koderna,	får	lättare	jobb,	barnen	hamnar	kanske	i	bättre	skolor	och	allt	blir	bra.	En	socialt	
”mixad”	stad	är	nog	att	föredra	framför	en	extremt	segregerad	stad,	men	diskursen	har	
också	en	fruktansvärd	underton	att	rika	människor	är	bättre	än	fattiga	–	kombinerad	med	en	
underliggande	rasism,	där	vita	är	bättre	än	icke-vita	–	och	det	är	intressant	nog	alltid	fattiga	
som	ska	”flyttas”,	man	diskuterar	aldrig	att	”flytta”	rika	till	fattiga	områden.	Social	mix	är	
också	problematisk	eftersom	den	är	avgränsad,	fattigdom	ska	lösas	genom	att	lyfta	enskilda	
människor	ur	den.	I	bakgrunden	kör	det	stora	politisk-ekonomiska	tåget	vidare	som	om	
ingenting	hade	hänt.	Områdesprogram	har	liknande	problem.	Genom	att	lyfta	ett	fattigt	
område	ska	man	lösa	fattigdomen.	Men	eftersom	underliggande	strukturer	inte	ifrågasätts,	
är	det	vanligaste	sättet	att	lyfta	ett	område	att	helt	enkelt	flytta	de	fattiga	och	gentrifiering	
blir	därmed	en	nyckelkomponent	här.		

En	fördjupad	analys	betonar	i	motsats	till	en	avgränsad	analys	också	relationen	mellan	de	
mer	och	de	mindre	synliga	uttrycken	för	klass	och	den	politiska	ekonomin	dessa	ingår	i.	Ett	
projekt	måste	inom	en	fördjupad	analys	också	ses	i	relation	till	klasskaraktären	inom	både	
ekonomin	och	politiken.	Beträffande	ekonomin	är	en	central	komponent	i	klasskaraktären	
givetvis	ägarskap.	Vem	äger	bankerna	som	finansierar	byggandet?	Vem	äger	infrastrukturen	
och	vem	äger	energibolagen,	vem	äger	byggföretagen	och	vem	äger	fastigheterna?	Vem	
betalar	arkitekterna?	Eftersom	svaren	på	alla	dessa	frågor	i	allt	ökande	grad	är	privata	
kapitalister	och	allt	mindre	kommunen	eller	kooperativ,	så	har	staden	en	allt	tydligare	
kapitalistisk	klasskaraktär.		

I	denna	text	ska	vi	dock	fokusera	mera	på	hur	klass	också	reproduceras	genom	politik	i	
allmänhet,	och	genom	stadspolitik	i	synnerhet.	Två	frågor	möter	oss	omedelbart,	den	första	
är	vilka	man	bygger	och	planerar	för?	Den	andra	är	vilka	man	planernar	tillsammans	med?	
Det	första	handlar	om	politikens	resultat:	vilka	vill	man	ha	här?	Det	andra	handlar	om	
process;	vilka	anser	man	det	naturligt	att	ha	dialog	och	samarbeta	med?8	

Den	klasskaraktär	som	finns	i	ett	projekt	(till	exempel	mera	resurser	till	fattiga,	så	de	kan	lära	
sig	skriva	CV)	kan	från	ett	avgränsat	perspektiv	vara	progressivt	(mera	resurser	till	fattiga!).	
Men	från	ett	fördjupat	perspektiv	kan	vi	se	att	det	också	håller	fokus	borta	från	en	annan	
klasspolitik,	där	kapitalägare	har	intresset	av	en	viss	arbetslöshet	eftersom	det	kan	hålla	
lönerna	nere.	Huvudfrågan	blir	alltså	inte	”arbete	åt	alla”,	utan	att	de	fattigaste	ska	ha	bättre	
chans	att	söka	de	tjänster	som	finns.	Så	något	som	kan	verka	progressivt	i	ett	avgränsat	
perspektiv	(t.ex.	att	lägga	pengar	på	ett	projekt	för	att	hjälpa	människor	i	en	fattig	stadsdel),	
                                                
7	För	en	intressant	diskussion	på	meriokrati,	se	Engelstad	,	Ellen	(2018)	Ned	med	meritokratiet!	
Manifest	tidsskrift.	Tillgänglig	på	http://www.manifesttidsskrift.no/ned-med-meritokratiet/.	
8	Jag	ska	inte	här	gå	vidare	med	att	diskutera	planeringsprocess	och	vem	kommunen	planerar	med,	
men	se	till	exempel	Staden	och	Kapitalet,	kap	5	och	7.	
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kan	i	ett	bredare	perspektiv	vara	–	best	case	–	brandsläckning	eller	peanuts	eller	småpotatis,	
eller	även	legitimera	en	reaktionär	status	quo.		

	

Produktion	och	distribution	i	Malmö	

En	stads	klasspolitik	är	aldrig	helt	homogen	eftersom	det	där	finns	olika	intressen,	
motsättningar	och	konflikter	som	i	all	politik.	Ändå	finns	det	en	tydlig	skillnad	i	hur	man	
förhåller	sig	till	rika	och	fattiga,	där	vi	ser	en	kontinuerlig	och	generell	politik	för	företag,	rika	
och	kapital,	samtidigt	som	det	pågår	olika	tidsbegränsade	sociala	projekt	för	stadens	
fattigare.9	Denna	distinktion	kan	förefalla	förenklad	eftersom	också	nybyggnation	för	rika	
kan	saluföras	i	form	av	projekt,	som	i	exemplet	med	en	kanske	största	och	första	symbolen	
för	Malmös	nyliberala	omvandling:	bostadsutställningen	Bo01.	Eftersom	att	mycket	pengar	
spenderades	på	ett	avgränsat	område	under	en	avgränsad	tid,	kan	man	kalla	Bo01	för	ett	
projekt.	Ändå	bör	inte	Bo01	inkluderas	under	projektism,	eftersom	det	inte	var	ett	projekt	
som	lämnade	de	generella	strukturerna	i	den	större	politiska	ekonomin	i	fred:	Bo01	
representerar	den	generella	strukturen	i	den	politiska	ekonomin.	Bo01	var	nämligen	inte	
något	som	avvek	från	den	generella	politiken	om	att	attrahera	rika,	entreprenörer	och	
företag;	tvärtom	var	detta	kärnan	i	Bo01.		

Jag	har	tidigare	försökt	fånga	denna	distinktion	i	stadens	politik	genom	begreppsparet	
produktion	av	staden	och	distribution	i	staden.10	Å	ena	sidan	finns	det	en	officiell	
stadspolitik,	politikens	huvudfokus.	Det	är	här	man	försöker	skapa	”bilden”	av	staden	som	
kommunen	gärna	vill	skryta	om,	och	som	ska	definiera	vad	staden	är.	Detta	är	stadens	
ekonomiska	politik	och	genom	denna	ska	arbetsplatser	skapas,	och	kapital	och	resurser	
attraheras.	Det	är	inom	denna	kontext	som	man	bygger	skrytbyggen,	som	man	tar	lån	för	att	
finansiera	höghus,	näringslivskluster,	universitetsbyggnader,	konsertanläggningar	eller	
flygplatser.	Det	är	inom	denna	kontext	man	artikulerar	sin	politik	och	ekonomi.	

Genom	produktionen	av	staden	ska	den	profilera	sig	som	kunskapsstad,	kulturstad,	
finansstad,	eventstad,	shoppingstad	eller	miljöstad.	Och	genom	att	bygga	gynnsamma	
stadslandskap,	ofta	med	kontorslokaler	och	attraktiva	lägenheter	vid	havet,	ska	städer	
attrahera	entreprenörer	och	skattebetalare,	och	därmed	kapital	och	resurser.		

I	en	ren	nyliberal	anda	kan	man	därefter	ta	det	lugnt	eftersom	kapital,	pengar	och	resurser	–	
enligt	teorin	–	genom	självverkande	mekanismer	kommer	att	sippra	ner	på	alla	och	gynna	
hela	staden.	Men	riktigt	så	nyliberala	vågar	inte	svenska	städer	vara,	åtminstone	inte	

                                                
9	Som	läsaren	kanske	har	observerat	gör	jag	ingen	avgränsad	indelning	av	klasser	i	denna	text,	men	
arbetar	huvudsakligt	med	begreppen	”fattiga	och	rika”.	Jag	är	klar	över	att	denna	tvådelning	skulle	
fungera	riktigt	dåligt	i	många	andra	klassanalyser.	När	det	kommer	till	stadspolitikens	klasskaraktär,	
och	i	en	kort	essä	som	detta,	så	tycker	jag	dock	att	det	fungerar	väl.		
10	Först	tillsammans	med	Guy	Baeten	i	akademiske	artikeln	”Beyond	a	Liberal	Critique	of	“Trickle	
Down”:	Class	and	Urban	Planning	in	the	City	of	Malmö”	i	tidskriften	International	Journal	of	Urban	
and	Regional	Research	(2017.	40(6):	1075–1250),	och	sen	vidareutvecklat	in	min	bok	Staden	och	
Kapitalet.	Malmö	i	krisernas	tid	(2017.	Göteborg:	Daidalos.	ISBN:	97891717350889).	
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Malmö.	Här	har	man	förstått	att	pengarna	inte	sipprar	ned	automatiskt.	Därför	genomför	
man	olika	projekt	så	att	resurserna	som	har	attraherats	kan	distribueras	till	hela	staden.		

Distinktionen	mellan	produktionen	av	staden	och	distributionen	i	staden	syns	tydligt	redan	i	
stadens	Visionsarbete	från	mitten	av	1990-talet.	Många	av	Malmös	industrier	hade	redan	
haft	problem	ett	tag	och	flera	av	de	som	inte	redan	lämnat	staden,	gjorde	det	-	eller	gick	i	
konkurs	–	1991,	samma	år	som	Sverige	också	gick	in	i	en	massiv	finanskris.	Då	
socialdemokraterna	åter	vann	makten	vid	valet	1994	och	Ilmar	Reepalu	kom	till	makten,	
accelererades	förändringsprocesser	som	redan	var	på	gång.		

Reepalu	initierade	snabbt	det	som	kallades	visionsarbete,	och	från	januari	1995	till	februari	
1996	organiserades	åtta	olika	grupper	som	alla	artikulerade	sina	tankar	och	idéer	om	hur	
Malmö	skulle	bli.	Dessa	var	ekonomi-,	närings-,	utbildnings-,	miljö-,	stadsbyggnads-,	och	
kulturvisionen	samt	den	sociala	visionen	och	ungdomsvisionen.	Det	var	i	denna	ordningsföljd	
som	de	presenterades	i	dokumentet	Vision	2015	–	om	framtidens	Malmö,	en	tydlig	hierarki	
med	ekonomi,	näring	och	utbildning	först	och	till	slut	kultur,	det	sociala	och	ungdomen. 

Distinktion	mellan	produktion	av	och	distribution	i	staden	är	tydlig	i	till	exempel	
ekonomivisionen.	Här	står	det	att	ekonomisk	tillväxt	ska	”ge	goda	cirklar”,	och	vara	ett	
medel	”för	att	vidareutveckla	välstånd	och	välfärd	i	ett	samhälle	som	har	en	ekonomi	i	
balans”,	och	öka	”utbudet	av	kultur,	utbildning	och	omsorg	m.m.”11.	Idén	om	att	tillväxt	”ger	
goda	cirklar”	bygger	i	grunden	på	nyliberal	ideologi	där	pengar	och	resurser	ska	sippra	ner	–	
trickle	down	–	från	de	rika	till	alla	andra.	Tankesättet	säger	att	man	först	måste	attrahera	
kapital	och	resurser	för	att	sedan	kunna	distribuera.	I	en	ren	nyliberal	version	sker	detta	
automatisk,	i	en	svensk	variant	genom	policy	och	projekt.	Tankesättet	finns	kvar	i	
översiktsplaner	i	Malmö,	men	det	finns	också	artikulerat	i	själva	de	sociala	projekten.	 

Det	projekt	i	Malmö	som	kanske	klarast	har	artikulerat	detta	är	Välfärd	för	alla,	där	dess	
intention	var	att	sprida	den	postindustriella	stadens	förtjänster	till	hela	staden.	Projektets	
undertitel	var	”det	dubbla	åtagandet”,	det	första	var	att	alla	i	Malmö	skulle	få	tillgång	till	
välfärd	och	det	andra	att	Malmö	skulle	vara	en	”tillväxtmotor”	för	Skåne	och	
Öresundsregionen.	Socialpolitik	och	ekonomisk	politik	är	här	sammankopplade,	eller	som	de	
uttryckte	det	”ett	ekonomiskt	svagt	Malmö	kan	inte	klara	av	välfärden	för	sin	befolkning”.12	

Distinktionen	finns	också	i	stadens	översiktsplaner.	I	Översiktsplanen	2000	slås	den	
ekonomiska	strategin	från	visionsarbetet	fast:	det	sägs	att	Malmö	måste	anpassa	sig	till	
internationella	omständigheter,	vilket	bland	annat	betyder	att	kommunen	bör	erbjuda	ett	
brett	spektrum	av	branscher	och	företag	ett	urval	av	utmärkta	platser	för	att	kunna	etablera	
sig.13	Vidare	bör	tillväxten	”framför	allt	ske	inom	näringslivet,	genom	expansion	i	befintliga	

                                                
11	Malmö	(1996)	Malmö	2000.	Malmö	-	Där	Vägar	Möts	-	en	Vision	För	2015.	Malmö:	
Ekonomigruppen,	Malmö	stad,	sida	2.	
12	Malmö	(2004)	Handlingsplan:	Välfärd	för	alla	-	det	dubbla	åtagandet.	Malmö:	Malmö	Stad,	sida	2.	
13	Fem	år	senare,	i	Översiktsplanen	2005,	skriver	kommunen:	”Under	1990-talet	grundlades	
förutsättningarna	för	kunskapsstaden	Malmö.	Satsningar	gjordes	på	att	attrahera	högutbildade,	
skapa	attraktiva	stads-	och	boendemiljöer,	vidareutveckla	citys	urbana	kvaliteter	och	etablera	Malmö	
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företag	och	genom	nyetableringar	i	regionen.	Denna	expansion	förutsätter	att	befolkningens	
utbildningsnivå	höjs	ganska	snabbt,	vilket	förutom	insatser	på	utbildningsområdet	kräver	en	
förhållandevis	omfattande	inflyttning	av	välutbildade	personer.”14	Alltså,	antingen	måste	
nytt	folk	komma	in,	eller	så	måste	stadens	befolkning	förändras,	snabbt.		

Det	finns	något	intuitivt	logiskt	här,	det	får	erkännas.	Det	skulle	till	exempel	vara	idiotiskt	att	
distribuera	pengar	som	man	inte	har.	Logiken	är	att	om	vi	inte	först	gynnade	folk	som	redan	
har	pengar,	t.ex.	attraherade	entreprenörer,	finanskapital	och	annat	relativt	rörligt	kapital	
samt	skattebetalare	och	studenter	till	Malmö,	med	vilka	pengar	skulle	vi	då	kunna	hjälpa	de	
fattiga?		

Men	det	som	inte	klargörs	i	visionsarbete	eller	senare	i	stadens	politik,	är	den	urbana	
politiska	ekonomins	klasskaraktär.	Det	som	inte	ska	attraheras	är	fattiga	människor	och	
människor	som	kanske	behöver	extra	mycket	vård-	och	omsorg	eller	stöd	från	samhället.	Få	
kommuner	har	ju	under	de	senaste	decennierna	sörjt	om	kommunens	fattigaste	invånare	
har	flyttat	ut.		

Som	i	all	ekonomisk	politik	finns	det	också	här	en	klasskaraktär,	och	även	här	som	i	andra	
områden	försöker	man	gömma	och	legitimera	klasskaraktären	genom	hävdandet	att	
politiken	är	för	allas	bästa.	Vilket	är	en	god	definition	av	hegemoni:	att	få	en	politik	som	
gynnar	en	klass	att	framstå	som	det	gemensamma	intresset	för	alla.		

Rätt	många	människor	lämnade	Malmö	på	1970-	och	1980-talet,	och	inte	minst	var	det	
skattebetalare	som	flyttade	till	förmån	för	de	rika	kranskommunerna.	Bara	under	1970-talet	
lämnade	33,000	människor	staden,	och	först	2003	var	invånartalet	högre	än	vad	det	hade	
varit	1971.	Det	gav	därför	intuitivt	mening	att	locka	dem	tillbaka.	Detta	var	Ilmar	Reepalus	
mantra	som	stadens	starka	man:	det	är	bättre	att	företagare	och	”tongivande	personer”	i	
Malmö	också	bor,	arbetar	och	skattar	i	Malmö,	än	att	de	bor	och	skattar	i	rika	
grannkommuner	som	Vellinge.	Återigen	hittar	vi	något	som	vid	första	ögonkast	verkar	
förnuftigt.	Skattepengarna	behövs	definitivt	mer	i	Malmös	fattiga	områden	än	de	gör	i	
Vellinge.	Om	detta	var	hela	berättelsen,	så	skulle	jag	hålla	med	Reepalu	och	stötta	hans	
politik.	Om	vi	avgränsar	frågan	till	precis	detta	–	ska	rika	skatta	i	Malmö	eller	i	Vellinge?	–	så	
är	det	förstås	mer	progressivt	att	säga	att	de	ska	bo	och	skatta	i	Malmö	än	tvärtom.		

Men	detta	är	inte	hela	historien.	Den	politiska	ekonomin	fungerar	inte	som	avgränsade	små	
delar	som	opererar	autonomt.	Om	vi	studerar	kontexten,	om	vi	ser	på	den	politiska	
ekonomin	i	stort	och	om	vi	zoomar	ut,	ser	vi	att	i	princip	alla	städer	har	tänkt	precis	samma	
sak.	”Alla”	städer	har	arbetat	med	att	attrahera	entreprenörer,	företag,	(rörligt)	kapital	och	
skattebetalare,	och	”alla”	städer	har	varit	nöjda	om	de	fattigaste	flyttat	till	andra	sidan	av	
kommungränsen.	Detta	har	vidare	skapat	en	distinkt	klasskaraktär	i	stadsutvecklingen,	
eftersom	det	har	uppstått	en	konkurrens	mellan	städer	om	att	gynna	de	rikaste.	Vi	ser	
samma	logik	på	statlig	nivå,	där	stater	säkrar	sina	skatter	(eller	tar	bort	möjligheten	till	insyn	

                                                                                                                                                   
Högskola.”	(Malmö	(2006)	Malmö	2005.	Aktualisering	och	komplettering	av	Malmös	översiktsplan.	
Antagen	februari	2006.	Malmö:	Stadsbyggnadskontoret,	Malmö	stad,	sida	8.)	
14	Malmö	(2001)	Översiktsplan	for	Malmö	2000.	Malmö:	Stadsbyggnadskontoret,	sida	19.	
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i	den	finansiella	sektorn)	för	att	attrahera	kapital.	Genom	denna	logik	har	en	klass	intressen	
blivit	”allas”	intresse.		

Hegemonins	kraft	blir	synlig	om	vi	återvänder	till	distinktionen	mellan	produktion	av	staden	
och	distribution	i	staden.	Ingen	har	lyckats	utmana	eller	kunnat	etablera	alternativ	till	den	
rådande	produktionen	av	staden.	Därmed	har	distributionen	–	den	sociala	politiken,	de	
sociala	projektens	utformning	och	innehåll	–	blivit	den	huvudsakliga	arenan	för	politisk	
dispyt.	Ingen	har	lyckats	etablera	alternativ	till	att	attrahera	rika	människor,	
(kontorsbaserade)	företag	och	(finansiella)	entreprenörer.	Man	har	kunnat	vara	emot	
byggandet	av	skrytbyggen	eller	att	bostadsområden	ska	vara	för	de	rika,	men	i	avsaknad	av	
reella	alternativ	till	hur	man	organiserar	den	urbana	politiska	ekonomin	har	kritiken	aldrig	
kunnat	utmana	hegemonin.	Stadspolitikens	klasskaraktär	har	därmed	varit	svår	att	se	och	
följaktligen	att	kritisera.	

Det	är	inte	meningen	att	säga	att	man	inte	ska	ta	strid	om	socialpolitik,	eller	att	en	bör	
bortse	från	detta	fält	till	förmån	för	den	politiska	ekonomin.	Det	är	också	klart	att	alla	
gränser	mellan	produktion	och	distribution	i	staden	inte	alltid	är	kristallklara.	Det	centrala	
här	är	att	hegemonin	i	stadspolitikens	nuvarande	klasskaraktär	har	varit	så	stark	att	den	
politiska	diskussionen	har	styrts	mot	andra	områden.	Debatter	om	klass	och	stad	har	blivit	
avgränsad	till	handla	om	projektens	innehåll:	hur	fungerar	de?,	hur	ska	projekten	utformas	
och	genomföras?,	inkluderar	de	perspektiv	underifrån?,	är	de	stigmatiserande	gentemot	de	
(rasifierade	och)	fattiga?,	hur	mycket	pengar	rör	det	sig?,	och	hur	kan	projekten	bli	bättre?	
Detta	är	viktiga	debatter	i	sig,	men	när	diskursen	styrs	åt	detta	håll	blir	det	svårare	att	
identifiera	och	diskutera	den	bredare	stadspolitikens	klasskaraktär.	

Det	är	inom	ett	sådant	avgränsat	tillvägagångssätt	som	klass	normalt	diskuteras	i	Sverige.	
Klass	avgränsas	till	hur	vi	fördelar	pengar	som	redan	är	”attraherade”.	Vad	som	förbises	är	
att	klasser	etablerats,	och	att	klass	har	spelat	en	avgörande	funktion,	redan	innan	pengar	
distribueras	genom	olika	projekt.	Relativt	långt	från	diskussioner	om	stadsplanering	och	
stadsbyggnation,	diskuterar	Karl	Marx	skillnaden	mellan	produktion	och	distribution	i	
ekonomin	i	introduktionen	till	Grundrisse.15	Även	om	Marx	använder	begreppen	produktion	
och	distribution	annorlunda	än	vad	vi	gör	här,	har	Marx	en	poäng	som	i	högsta	grad	också	är	
relevant	i	vår	kontext:	Det	är	genom	produktionen	som	den	verkliga	distributionen	av	makt	
och	resurser	i	ett	samhälle	sker.	Alltså,	de	som	äger	vill	genom	produktion	av	varor	och	
tjänster	kunna	bli	rika	och	bli	mäktiga.	Detta	är	en	form	för	distribution	av	resurser	som	sker	
i	det	dolda,	och	i	stor	grad	genom	mervärdesproduktion	i	arbete.	Om	vi	återgår	till	vår	
distinktion	mellan	produktion	och	distribution,	så	ser	vi	att	denna	distribution	genom	
produktion	också	sker	genom	prioriteringar	i	politiken.	Medan	vi	ofta	tänker	att	resurser	
distribueras	genom	sociala	projekt,	så	har	den	stora	distributionen	av	makt	och	resurser	i	
själva	verket	redan	hänt.	Att	städer	bygger	för	och	med	en	viss	samhällsklass	allokerar	makt	
och	resurser	till	en	klass.	I	denna	mening	så	är	produktion	också	distribution.	Detta	är	den	
dagliga	reproduktionen	av	ojämn	fördelning	av	makt	och	resurser	som	har	varit	så	svår	att	
utmana.		
                                                
15	Marx,	Karl	(1973)	Grundrisse.	New	York:	Vintage.	
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Jag	nämnde	ovan	att	insatser	i	fattiga	områden	kan	vara	”social	brandsläckning”,	och	jag	har	
också	använt	denna	metafor	tidigare.	Metaforen	fungerar	eftersom	både	brandsläckning	och	
sociala	projekt	i	fattiga	områden	är	reaktiva	åtgärder.	Men	annars	är	det	en	dålig	metafor.	
När	man	släcker	en	brand,	försvinner	branden.	Den	kan	inte	omintetgöras,	men	den	kommer	
hellre	inte	tillbaka.	Projektismen	är	inte	brandsläckning.	När	ett	projekt	är	slutfört	är	inte	
(den	sociala)	branden	borta.	Genom	sociala	projekt	försvinner	inte	den	sociala	branden,	den	
kvarstår	eftersom	samma	processer	som	skapade	problemen	genererar	dem	på nytt.		

Det	är	i	denna	kontext,	med	en	stadspolitik	som	har	klasskaraktär,	och	en	brandsläckning	
som	inte	är	en	brandsläckning,	som	Malmö	dras	isär.	Skillnaderna	mellan	fattiga	och	rika	
ökar,	medan	fokus	är	på	projekten.	Men	vad	ska	man	göra	efter	ungefär	tjugofem	år	med	
olika	sociala	projekt,	och	inga	synliga	resultat?	Fortfarande	hoppas	politikerna	att	nya	
projekt	ska	lösa	problemen	–	fortfarande	lever	projektismen,	trots	att	resultaten	uteblivit.	En	
premiss	i	projektism,	som	tidigare	nämnts,	är	att	den	breda	politiska	ekonomin	inte	ska	
förändras,	men	när	det	blir	allt	tydligare	att	projekt	efter	projekt	inte	fungerar	måste	man	
hitta	andra	orsaker	till	den	ökande	ojämlikheten	och	segregeringen.	Om	politikerna	inte	
klarar	av	att	förhindra	segregering	och	minska	fattigdomen	kommer	orsakerna	till	slut	att	
läggas	på	axlarna	på	de	människor	som	har	minst	möjlighet	att	försvara	sig.	Fattigdom	och	
segregation	kommer	i	slutändan	att	vara	de	fattigas	fel.	Vilket	argument	man	använder	kan	
variera	–	de	är	lata,	dumma,	outbildade,	ointresserade	av	framgång,	kriminella,	det	är	deras	
”kultur”,	eller	de	är	alltför	glada	i	alkohol	eller	droger	–	men	konklusionen	är	densamma;	
fattigdom	förblir	de	fattigas	fel.	Och	när	klassamhället	är	så	rasifierat	som	i	dagens	Sverige,	
så	vet	vi	vartåt	diskursen	barkar.	I	en	sådan	kontext	är	det	inte	längre	bara	
Sverigedemokrater	som	använder	rasistiska	diskurser	om	”kultur”,	”etnicitet”	och	”religion”	
som	förklaringsmodell	för	växande	fattigdom.		

	

Lyft	inte	området	eller	individen:	lyft	klassen!	

Vi	har	sett	hur	begränsade	de	avgränsade	diskussionerna	om	klass	i	staden	verkligen	är.	
Såväl	social	mix,	områdesprogram,	sociala	program	eller	att	viljan	attrahera	rika	till	en	fattig	
kommun	kan	vara	progressiva	insatser	inom	små	ramar,	men	de	blir	problematiska	när	vi	
undersöker	frågan	i	ett	vidare	perspektiv.	Att	lyfta	individer	ur	fattigdom	och	in	i	rikedom	
(som	genom	meritokrati,	eller	social	mix),	eller	att	göra	fattiga	områden	finare	och	rikare	
(som	genom	områdesprogram/gentrifiering),	är	inte	progressivt	om	inte	också	ojämlikheten	
minskar.	Debatter	om	att	”hjälpa”	områden	genom	nya	byggnader	eller	ny	infrastruktur	
tenderar	till	att	bli	vad	vi	kan	kalla	en	rumslig	fetischism:	man	gör	om	sociala	problem	till	
rumsliga,	området	blir	problemet,	och	icke	sociala	strukturer	som	klass.		

Snarare	än	att	lyfta	individer	eller	enskilda	områden,	så	skulle	en	mer	fördjupad	analys,	och	
mer	radikal	konklusion,	vara	att	stadens	arbetarklass	och	fattiga	ska	lyftas	som	klass.	Det	var	
en	sådan	form	av	klasskamp	som	bidrog	att	lyfta	den	nordiska	arbetarklassen	ur	fattigdomen	
för	ungefär	hundra	år	sedan.	Detta	är	vår	tids	stora	utmaning.		

Hur	kan	vi	etablera	en	ny	klasspolitik	för	staden?	Hur	kan	vi	skapa	en	stad	och	en	ekonomi	
som	har	som	utgångspunkt	att	den	ska	gynna	arbetarklassen	och	fattiga?	För	att	kunna	svara	
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på det	måste	vi	börja	med	båda	ekonomin	och	politiken.	Beträffande	ekonomin,	som	jag	
bara	indirekt	har	hanterat	i	denna	text,	så	måste	man	etablera	andra	former	av	ägande	än	
privat	ägande.	Hur	kan	vi	organisera	kollektivt	ägande	av	bland	annat	byggnader,	byggbolag,	
infrastruktur,	arbetsplatser	och	företag	(och	pubar!)	som	utmanar	det	rådande	systemet?	
Beträffande	stadspolitiken:	hur	ska	man	bryta	logiken	om	konkurrensen	mellan	städer	om	
att	attrahera	rika?	Hur	kan	icke-kommersiella	aktörer	finansiera	och	bygga	bostäder	för	
arbetarklassen	och	fattiga?		

Svaret	på	frågan	om	hur	vi	bygger	med	och	för	den	breda	arbetarklassen,	snarare	än	den	så	
kallade	medelklassen	och	de	rika,	är	inte	enkelt.	Det	är	inte	givet	hur	det	ska	se	ut.	Och	det	
kan	verka	svårt.	Men	om	något	kan	det	vara	en	tröst	att	det	inte	heller	var	givet	hur	dagens	
klasspolitik	och	projektism	skulle	se	ut	för	trettio	år	sedan.	Det	var	snarare	rätt	främmande	
för	människor	på	säg	70-talet	att	Sveriges	och	Europas	städer	skulle	konkurrera	om	att	
attrahera	rika	människor	baserat	på	logiken	att	gynnar	man	de	rika	så	gynnas	alla.	Den	
klasspolitik	vi	känner	idag	formades	genom	politisk	kamp	från	högern,	internationell	
klasskamp	ovanifrån	och	genom	lokala	visionsarbeten	i	otroligt	många	städer.	Att	skapa	en	
annan	klasspolitik	kommer	inte	att	bli	mindre	utmanande	och	omfattande.	Men	stora	
förändringar	har	skett	i	stadspolitiken	tidigare.	Det	enda	vi	vet	är	att	stora	förändringar	
kommer	att	ske	igen.	Frågan	är	vilka	klasser	som	ska	gynnas,	och	vilka	som	eventuellt	måste	
missgynnas.	


