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Abstract 

 Contemporary cities find themselves today in a fierce competition against other cities over 

company establishment and in -migration. In this competition, the city’s main objective is to 

become an attractive site of capital accumulation.  As this happens, the pressure on the 

vulnerable groups in society increases, leading to a social geographic polarization. I have 

examined how the shift towards neoliberalism has affected a city on the fringe as Kalmar. 

How is the postindustrial urban space constructed? I found this important to analyze since it 

put two important questions in the light: For whom, and for which purpose do we build the 

city today? My questions have been:  

 What are Kalmar municipality’s strategies to develop Kalmar? 

 What are the results of this strategy in the urban space? 

 What are the consequences of this strategy? 

The research has been a case study of the city of Kalmar with a qualitative deductive 

approach where David Harvey’s theories about the city in a capitalist system have been the 

underpinning structure. My theoretical start off point has been that the forcing logic of the 

capital accumulation and the liberation of neoliberal theories are two crucial elements in 

understanding the social geographic divisions within the city. Kalmar has a strong focus on 

attractivity and the social geographic division within the city is apparent and distinct. The 

leasehold flat numbers has decreased, but Kalmar has not sold out its public good leaseholds 

in any large extent. Kalmar tries to create integration and counter segregation through the 

concentration of the urban space. The creation of the so called mixed use city is one of 

Kalmar’s methods to achieve these goals. A decreased state support within the housing sector 

and a fierce competition with other cities implies a very difficult task for contemporary cities 

when building the sustainable city of the future. The postindustrial city of today primarily gets 

its shape and form from the evaluation done by building companies and the City Planning 

Offices. Building the attractive city under neoliberal theories has lead to socioeconomic 

polarization, the privatization of public space, and less insight in the planning process. 

Capitalism through the capital accumulation process creates these patterns in the urban space, 

and through them we reshape the city and in the process, ourselves. 
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1. Problembakgrund 

[Staden] är människans mest framgångsrika försök att omforma världen som 

hon lever i efter sitt hjärtas önskan. Men om staden är den värld som människan 

har skapat, så är det också den värld i vilken hon hädanefter är dömd att leva. 

Därför kan man säga att människan indirekt omformade sig själv i det 

ögonblick som hon skapade staden, även om hon inte hade något klart begrepp 

om sin bedrift (Park 1967, s. 3). 

Städerna har återigen stigit fram som vår tids viktigaste centra. Den uppluckring som skett av 

nationsgränserna till förmån för en internationalisering av handel, kapitalflöden och 

arbetsdelning har inneburit en starkare roll för staden som tillväxtmotor. Städerna befinner sig 

idag i en konkurrenssituation med andra städer om företagsetableringar, utbildad arbetskraft 

och inflyttning. Denna situation leder till att resurser samlas för att öka stadens attraktivitet. 

Samtidigt som detta sker så ökar trycket på de mest utsatta i samhället, med minskade 

ekonomiska resurser, hög arbetslöshet och färre tillgängliga hyreslägenheter, så sker en 

socialgeografisk polarisering av dessa grupper. Denna uppdelning av det urbana rummet leder 

till att kommunerna idag ställs inför svåra val i hur staden ska formas inför framtiden. Genom 

förtätning, dynamisk stadsplanering och offensiva strategier försöker kommunerna idag skapa 

den attraktiva staden som ska ge tillväxt och konkurrensfördelar gentemot andra städer. Här 

har begreppet blandstaden kommit in, och den ses idag som lösningen på många av de 

problem som kommunerna brottas med idag. Jag vill med Kalmar som geografisk ram 

undersöka hur det postindustriella rummet konstrueras och vilka effekter detta får, både i den 

byggda miljön men också i förlängningen för oss människor.  

 

2.  Syfte och frågeställningar 

Jag vill med denna uppsats undersöka hur den svängning mot nyliberalism som skett påverkar 

en stad i periferin som Kalmar. Det nyliberala rummet har identifierats som ett innefattande 

av ett ökat fokus på tillväxt och marknadsföring men även en ökad social polarisering. Jag 

anser att detta är viktigt att undersöka eftersom det ställer två frågor på sin spets, för vem 

bygger vi staden idag och i vilket syfte? Mina frågeställningar kommer att vara: 
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 Vad är Kalmar kommuns strategi för att utveckla Kalmar? 

 Vad får denna strategi för utslag i det urbana stadsrummet? 

 Vilka blir effekterna av denna strategi? 

 

3.  Metod 

Min epistemologi har varit anti- naturalistisk kritisk realism, vilket innebär att ingenting 

varken sker på slumpmässiga eller deterministiska grunder utan att det finns bakomliggande 

orsaker, såsom människors individuella handlande, maktrelationer och maktobalanser som 

påverkar de händelseförlopp som sker. Jag har i uppsatsen använt mig av kvalitativ metod för 

att få en så uttömmande och detaljrik analys av min problemställning som möjligt. Jag har 

använt en deduktiv inriktning, där jag utgått från David Harveys teorier om den nyliberala 

staden. David Harvey är en kulturgeograf som kan kategoriseras in i en marxistisk 

kunskapstradition. Den teoretiska grunden för Harveys arbeten kan sammanfattas som att: 

Staden är en nödvändig beståndsdel av det kapitalistiska systemet och intimt förknippad med 

ojämn geografisk utveckling (Lund - Hansen 2011, s. 10). 

 Min undersökningsdesign har varit en teoristyrd fallstudie över staden Kalmar. Fallstudien 

fungerar bäst som tillvägagångssätt när forskaren vill undersöka en fråga på djupet och 

tillhandahålla en förklaring. Den lämpar sig i synnerhet för studier av processer och relationer 

i en viss inramning (Denscombe 2009, s. 62). Eftersom min fallstudie varit teoristyrd så 

försöker jag förklara orsakerna till de processer som sker inom inramningen av fallstudien 

enligt teori. För att förstå dessa processer så har det varit viktigt att förstå Kalmars roll och 

plats i det nya globala samhälle som vuxit fram. Detta har gjorts genom en litteraturstudie av 

forskning på området, en intervju med Staffan Lindholm, granskning av kommunala 

dokument, översiktsplaner och detaljplaner. För att få en lokal förståelse för hur Kalmar 

planerar sin stad så har två områden studerats lite närmare. Det är Varvsholmen som började 

byggas år 2000 och Ljusstaden som påbörjades 2005.  

3.1.  Validitet och generalisering 

För att få validitet i undersökningen så har jag försökt visa på en hög trovärdighet i 

insamlandet av data, att de är rätt data insamlade på rätt sätt. Jag har använt mig av 

triangulering mot teori, insamlade kvantitativa och kvalitativa data för att öka trovärdigheten i 
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resultatet. Tillförlitligheten har jag uppnått genom att med tydlighet och detaljrikedom 

beskriva de beslut jag har tagit angående data. I en kvalitativ undersökning så är alltid 

tolkningen av data subjektiv eftersom forskaren omedvetet bär med sig en bakgrundskontext 

som riskerar att färga av sig på de data som presenteras. Därför är trovärdighet och 

tillförlitlighet till de data som presenteras viktiga så att alla som läser uppsatsen förstår i 

vilken kontext materialet är framtaget (Denscombe 2009, ss. 378-382). 

När det gäller generaliserbarheten av uppsatsens resultat till andra städer så är det så att alla 

fall är unika, men samtidigt så är alla städer idag utsatta för den globala konkurrensen på ett 

eller annat sätt. Därför har jag argumenterat för att det finns en överliggande struktur som 

ligger till grund för städers utformning och agerande. Men möjligheten att generalisera 

resultaten från fallstudien beror på i hur grad exemplen i fallstudien liknar andra av samma 

typ. Därför har det varit viktigt för mig att försöka ge en så detaljerad och uttömlig bild som 

möjligt så att läsaren kan göra en initierad bedömning av i vilken mån resultaten är relevanta 

för andra städer (Denscombe 2009, s. 69).  

3.2.  Intervju 

Jag har gjort det strategiska urvalet att intervjua stadsarkitekt Staffan Lindholm eftersom han 

är i en ledande befattning på samhällsbyggnadskontoret i Kalmar. Han är en nyckelperson i 

Kalmars utveckling och har varit med under processerna med både Varvsholmen och 

Ljusstaden. Jag har använt mig av en semistrukturerad kvalitativ intervjuteknik. Med det 

menas att jag haft frågor förberedda och nedskrivna men samtidigt så har jag låtit 

respondentens svar styra mina följdfrågor. Intervjun har fått röra sig i olika riktningar 

eftersom detta gett en kunskap om vad respondenten tycker är viktigt, därför har jag intagit en 

följsam och flexibel inställning till intervjun (Bryman 2008, s. 413).  

Människor svarar olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer frågorna. Mina 

data kan med andra ord att ha varit påverkade av respondentens uppfattning om mig som 

person (Denscombe 2009, s. 244). Därför har det varit viktigt för mig att vara medveten om 

de olika maktrelationernas inverkan på intervjun, som exempelvis status, utbildningsnivå och 

ålderskillnad som alla har kunnat utgöra hinder för en lyckad intervju. För att mildra dessa 

effekter så har jag försökt att vara artig, tillmötesgående och förtroendeingivande. Jag har 

intagit en passiv och neutral hållning till den intervjuades svar för att mina personliga åsikter 

inte ska kunna påverka intervjun. (Denscombe 2009, s. 246). 
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Min uppfattning är att intervjun gick bra. Intervjun genomfördes i ett rum på 

samhällsbyggnadskontoret i Kalmar och efter Staffans godkännande så spelades intervjun in 

med en diktafon. Detta var en känd och trygg miljö för Staffan, som var mycket 

samarbetsvillig och pratsam. Staffan pratade i ett högt tempo med många svängningar i 

resonemangen. Jag upplevde det som svårt att bryta in med följdfrågor och ibland att följa 

med helt i de resonemang som Staffan målade upp. Därför var möjligheten att spela in 

intervjun viktig för att i efterhand kunna få en tydligare bild av vad Staffan menade. 

 3.5.  Källkritik 

Min argumentation i uppsatsen har utgått från Harveys och Marx teorier om staden i det 

kapitalistiska systemet. Jag vill vara mycket tydlig med att det är med detta perspektiv som 

denna uppsats skall förstås. Nackdelen med detta är att det inte är en objektiv bild av staden 

som har målats upp, utan en subjektiv bild av staden utifrån deras teori som blir resultatet. 

Den litteratur som jag har valt följer denna linje med David Harvey som utgjort grunden både 

för mina litteraturval, och för förståelsen av staden i ett globalt, ekonomiskt och politiskt 

perspektiv. När det gäller Kalmar som stad så har jag haft två primära källor nämligen Kalmar 

kommuns hemsida och den statliga myndighet som stöder kommunerna i deras stadsplanering 

som är Boverket. Deras rapporter har utgjort grunden för att förstå Kalmar ur ett nationellt 

och lokalt perspektiv. Översiktsplaner, detaljplaner och intervjun med Staffan Lindholm har 

varit ett sätt för att få ett djup och detaljrikedom i resultatet. All statistik i uppsatsen är tagen 

från Statistiska centralbyrån (SCB) som är den statliga myndighet som tillhandahåller statistik 

över Sverige. Detta har skett antingen genom primärdata från deras databas eller som 

sekundärdata från Boverket och från Kalmar kommuns hemsida. 

 

4. Viktiga begrepp 

4.1.  Översiktsplan: Alla kommuner ska enligt plan och bygglagen ha en aktuell 

översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för 

den långsiktiga samhällsutvecklingen. Den ska också redovisa hur kommunen avser att ta 

hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 

och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen (Boverket 2011a). 
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4.2.  Detaljplan: Kommunen kan använda detaljplan för att pröva om ett mark- och 

vattenområde är lämpligt för bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt 

och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Kommunen ska med en detaljplan pröva ett 

mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk (Boverket 2011d) 

4.3.  Boendesegregation: Segregation betyder åtskillnad. Begreppet kan beteckna såväl ett 

tillstånd som en process. Boendesegregation innebär att olika befolkningsgrupper bor fysiskt 

åtskilda från varandra. Grupperna kan definieras på olika sätt men de vanligast förekommande 

dimensionerna av boendesegregation är: Demografisk segregation – mellan olika 

åldersgrupper, hushållstyper eller kön Socioekonomisk segregation – mellan olika inkomst-, 

yrkes- eller socialgrupper. Etnisk segregation – mellan grupper med olika nationaliteter, 

religion eller etnisk härkomst. Begreppet ”segregerade bostadsområden” används i dagligt tal 

ofta synonymt med ”utsatta” eller ”marginaliserade” bostadsområden. Men det är staden som 

är segregerad, inte områdena, och det är inte bara de så kallat utsatta bostadsområdena som 

bidrar till segregationen. De etniskt homogena och resursstarka villaområdena har en betydligt 

mer ensidig befolkningssammansättning än de mångetniska förortsmiljöerna och bidrar alltså 

egentligen i högre grad till åtskillnaden i boendet. Boendesegregationen kan ha såväl positiva 

som negativa konsekvenser. Till de positiva hör att det kan ge en känsla av trygghet att bo 

bland människor som är i ungefär samma situation som en själv. Det blir lättare att förstå 

varandra, hitta vänner och knyta användbara kontakter. Till de negativa konsekvenserna hör 

att om människor med olika bakgrund och erfarenheter bor åtskilda så möts de inte på ett 

naturligt sätt i vardagen, vilket innebär en ökad risk för intolerans och motsättningar mellan 

olika grupper i samhället. Boendesegregationen tenderar dessutom resultera i att de mest 

resurssvaga hushållen koncentreras till de minst attraktiva bostadsområdena, där de får en 

betydligt sämre välfärdsutveckling än invånare i andra delar av staden, vilket i sig kan ge 

upphov till motsättningar (Boverket 2010). 

4.4. Blandstaden 

Blandstad är ett begrepp som enligt Boverket inte enkelt kan definieras, men det anses positivt 

laddat. Inte sällan är småstaden förebild, men oftast utgår blandstaden från innerstaden som 

modell. Blandstaden beskrivs som komplex till utformning och innehåll med en tät men 

fattbar bebyggelsestruktur, vilken anses ge närhet mellan verksamheter och människor. 

 Kontinuerliga upplevelser och händelser i rummet och ett omväxlande och rörligt folkliv som 

vi förknippar med begreppet stad. Blandstaden anses också ge en socialt och mångfaldig 
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boendemiljö och ett minskat resande, varför den framhålls som planeringsmål i många 

kommunala plandokument. En avgörande kvalitet i blandstaden är att den är befolkad hela 

dygnet och därigenom ger förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet (Boverket 2005). 

 

5.  Teori 

Min teori utgår från det dialektiska antagandet att det är de processer som skapar en ojämn 

geografisk utveckling i staden som är intressanta att undersöka, och inte i första hand de 

mönster de skapar i det urbana rummet. Utifrån denna uppfattning har jag utformat följande 

teoribas: 

 Vi är idag ekonomiska varelser. Vi tänker, formar våra liv och våra miljöer 

utifrån ekonomiska ställningstaganden och processer frammanade av 

kapitalismen. 

 Kapitalackumulationsprocessen är en kraft som penetrerar alla livsvärden och 

miljöer och gör dessa till en vara. 

 Nyliberalismen har med sin ideologi öppnat upp och driver på dessa 

förändringar. 

5.1.  Marxismen och dialektiken 

Marxismen är intresserad av hur världen ser ut och vad det är som gör att den ser ut på detta 

vis. Den är en analys av människors strävan efter ett bättre liv med målet att skapa en mer 

rättvis värld med möjligheter för mänsklig blomstring (Henderson & Sheppard 2006). Enligt 

De Angelis (2005, s. 194) så finns det någonting därute som samhällen och människor kallar 

ekonomin. Den tvingar oss in i vissa normer och beteenden eftersom vi är tvungna att anpassa 

oss till rådande omständigheter eller gå under. Vad är då denna ekonomi och hur kan vi förstå 

hur den påverkar oss? Mänsklig aktivitet grundas i användandet av den biofysiska miljön för 

att få skydd, kläder med mera. Denna ”första natur” var nödvändig för utvecklingen av det 

mänskliga samhället. Vi har idag en ”andra natur” där klimat, ekosystem, organismer och 

landskap formas av mänskliga aktiviteter. Detta leder oss till en viktig insikt, nämligen att allt 

är relaterat till allting. Naturen är relaterad till samhället, ekonomiska, politiska och kulturella 

processer är relaterade till varandra, lokala platser är relaterade till varandra och globala 

processer och så vidare (Henderson & Sheppard 2006). Detta relationella dialektiska tänkande 

var enligt Harvey (2010) centralt för Marx, och detta tänkande fokuserade på att analysera 
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relationer mellan saker istället för sakerna i sig själva. Ett tydligt exempel på detta dialektiska 

tänkande är när Marx resonerar kring varan och dess värde. Marx delar upp varans värde i två 

enheter: användarvärdet och köpvärdet. Gemensamt för dessa är att värdet består i det 

nedlagda mänskliga arbetet för att skapa varan. Användarvärdet är tydligt för oss eftersom det 

är vår personliga uppfattning av vad en vara är värd för oss själva i vårt dagliga liv. Köpvärdet 

däremot är en representation av ett värde. Det är en representation av det arbete som är 

nedlagt i varan men också någonting mer. Marx funderade mycket på detta gap mellan en 

varas värde och dess köpvärde och kom fram till att det är ett mänskligt objektivt värde som 

är materialiserat i varan. Detta värde uppstår när socialt nödvändigt arbete tillförs varan. Detta 

kan variera över tid och är en mängd olika krafter men enligt Marx är detta en social process 

som objektifieras i en sak. För att förstå hur detta fungerar måste vi ha alla delarna i en 

dialektisk spänning eftersom de inte är uppbyggda som ett kausalt samband (Harvey 2010, ss. 

23- 47). En ytterligare konsekvens är att marknaden i en pengaekonomi döljer för oss vad som 

sker i världen och på så vis opererar kapitalismen bakom våra ryggar. Vi ser den inte och vi 

förstår inte dess konsekvenser. Jag anser att detta synsätt är viktigt att ha med sig i teorin 

eftersom städer idag agerar som en vara på en marknad av städer, där det skapade objektiva 

värdet är mycket viktigt för att göra staden attraktiv. 

5.2.  Kapitalismen 

Kapitalismen är som system tillväxtorienterat till sin natur. En stadig tillväxt är absolut 

nödvändigt för det kapitalistiska ekonomiska systemet eftersom det endast är genom tillväxt 

som vinster kan garanteras och kapitalackumulationsprocessen kan upprätthållas (Harvey 

2009, s. 180). Liberalismens och den klassiska ekonomins fader Adam Smith, hävdade att 

under ett kapitalistiskt system, så skulle den osynliga handens princip och marknadens frihet 

göra att människorna med ett egenintresse som drivkraft skulle få den del av 

förmögenhetskakan som de var värda. Smith uppfattade människan som i grunden egoistisk 

med en ständig strävan att ”förbättra sin egen ställning” (Pålsson – Syll 2007, s. 95). Adam 

Smith var i grunden anhängare till laissez - faire tanken och motståndare till regleringar och 

monopol, men samtidigt var han inte absolut motståndare till statliga ingrepp. Han hade ingen 

naiv tro på marknadens självreglerande förmåga för att skapa goda samhällen. Att ha ständig 

tillväxt var däremot mycket viktigt eftersom alla då kunde få en större bit av kakan och 

motsättningarna mellan olika klasser kunde tonas ner (Pålsson- Syll 2007, s. 108). Adam 

Smith förstod också att denna laissez – faire ekonomi hade tydliga vinnare och förlorare. Där 

mångas armod var en förutsättning för fåtalets överflöd (Pålsson- Syll 2007, s. 107). 
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Som motvikt till denna tanke om hur kapitalismen fungerar och tolkas, finns Karl Marx. 

Enligt (Henderson & Sheppard 2006) så visade Marx att saker inte alltid är vad de ser ut att 

vara varken i produktion eller i konsumtion under kapitalismen. Marx såg kapitalismen som 

ett distinkt sätt att organisera produktion där marknaden är nödvändig för kapitalismens 

existens samtidigt som den fördunklar den kapitalistiska produktionens natur: 

 Under kapitalism formas medborgarnas liv av varuproduktion. 

 Varuproduktionen består i att göra en vinst i första hand, inte för att möta ett 

reellt behov. 

 Någon bestämmer över produktionsmedlen (kapitalisten, markägaren). 

 Andra tillhandahåller arbetskraften (arbetaren). 

 Arbetarna är fria att arbeta var de vill (i teorin) men kan inte och har inte 

medlen att utföra varuproduktionen själva. 

 Det finns därför distinkta klasspositioner som individer har i ett kapitalistiskt 

produktionssystem som formar deras intressen och identiteter (Henderson & 

Sheppard 2006).  

Enligt Harvey (1990) så ansåg Marx att en stadig, jämn tillväxt inte var möjlig under 

kapitalistiska produktionsmetoder. Kapitalismen präglas enligt Marx istället av inkonsekvens, 

motsättningar och en dynamik som gör kapitalismen krisbenägen (Harvey 1990, s. 180). 

5.3.  Kapitalackumulationens tvingande kraft 

Marx argumenterade för att kapitalismen har en inneboende dynamik. Kapitalackumulationen 

måste alltid öka (Henderson & Sheppard 2006, Harvey 2010). För att förstå hur detta fungerar 

så följer här en genomgång av denna dynamik. Jag anser att denna förståelse är viktig att ha 

med sig som underlag till min teorigrund.  

Kapitalackumulationen sker genom en expanderande cykel i sin produktion av varor. Figur 1 

visar på att värdet som skapats av arbetskraft måste bevaras eller överföras genom hela 

processen. Bara arbetet skapar värde under produktion och försäljningen efter fullbordan 

bevarar eller cirkulerar det värdet. Figur 1 illustrerar också att kapitalcirkulationen består av 

tre individuella kretslopp: cirkulationen av pengakapital, produktionskapital och varukapital. 
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M… C (LP, MP)… P… C´… M´… C (LP, MP)… P… C´… 

 

Figur 1. Kapitalackumulationsprocessen (Harvey 1982). 

 

I Figur 1 används (pengar) M för att köpa två typer av (varor) C av vilka är LP (arbetskraft) 

och MP (produktionsmedel). Under P (produktionen) är nya (varor) C´ gjorda genom att 

konsumera LP (arbetskraften) och en del av MP (produktionsmedlen) vilket producerar ett 

överskott. C växer till C´ eftersom arbetsprocessen har tillfört mervärde till varan. Dessa nya 

varor tillförs marknaden där en lyckad försäljning tillför mer pengar M´, så att hela processen 

kan börja om igen. Konkurrensens lagar gör att överskottet inte fullt ut kan konsumeras, utan 

måste återinvesteras (Henderson & Sheppard 2006). 

Varuvärdets kapital börjar när C´ blir till M´. När producerat kapital genererar pengar nog för 

att betala för en ny produktionsomgång. Kapitalistisk tävlan baseras på att utveckla nya 

produkter och teknologier som har den effekten att de underminerar värdet av redan 

existerande produkter och teknologier. Detta innebär att värdet av äldre producerat kapital kan 

bli föråldrat innan det har betalat sig. Eftersom finans, industri och handelskapitalister hela 

tiden söker efter större effektivitet så har en uppsjö av nya strategier visat sig, exempelvis: 

 Ökat risktagande på finansmarknaderna. 

 Just in time produktion, omlokalisering av tillverknings och processindustri. 

 Koncentration av detaljhandel (Henderson & Sheppard 2006). 

 Geografiska platser för kapitalackumulation är ostabila över tid vilket gör att ojämn 

geografisk utveckling (ihållande rumslig ojämlikhet i förmögenhet och ekonomisk tillväxt) är 

en inneboende egenskap av kapitalism (Henderson & Sheppard 2006). Kapitalismen delar sitt 

utrymme med pågående traditioner, praktiker och maktrelationer som är skiftande både 

historiskt och geografiskt. Den ser alltså olika ut från plats till plats och från tid till tid. Att 

öka hastigheten i kapitalets cirkulation, från produktion, till konsumtion och tillbaka igen är 

alltså mycket viktigt och detta är enligt Harvey (2005a) stadens viktigaste uppgift inom det 

kapitalistiska systemet.  
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5.4.  Den geografiska dynamiken 

Harvey menar att själva existensen av pengar som medel i utbytet av varor som radikalt 

förändrar och bestämmer rummet och tidens betydelse i samhällslivet. Den anger också 

gränserna för urbaniseringen och påtvingar den dess nödvändiga struktur och form (Harvey 

2011, s. 53). Användningen av pengar i form av kapital har förstärkt dessa samband, samtidigt 

som dynamiken i ackumulationsprocessen (accelererande tillväxt, teknologiska revolutioner, 

kriser och så vidare) gör dem mindre samstämmiga. Denna brist gör att den urbana processen 

i ett kapitalistiskt samhälle blir komplicerat, där förvirring, konflikt och kamp utgör 

normaltillståndet, alltmedan processens konsekvenser blir omöjliga att förutse. Varuflödena är 

utspridda i en rumsligt artikulerad hierarki av städer, organiserade på ett sådant sätt att 

omsättningstiden på kapital ska kunna minimeras. Enligt Harvey så är suburbanisering, 

avindustrialisering, gentrifiering och urban förnyelse alla delar av den generella process under 

vilken det geografiska landskapet ständigt omskapas för att svara mot behovet av en ständigt 

accelererande omsättningstid (Harvey 2005a, ss. 74- 80). 

Varuhandeln och värderingen i pengar utmanar, tonar ner och raderar slutligen 

platsers specifika karaktär och ersätter dem med relativa och föränderliga 

definitioner av platser som rör sig inom den globala cirkulationen av varor och 

pengar (Harvey 2005a, s. 67). 

Pengar har enligt Harvey (2005a) en enorm kapacitet att koncentrera makt i rummet, de kan 

ackumuleras på en specifik plats utan begränsningar. Dessa enorma koncentrationer av makt 

kan användas för att omforma stadsrummet. Priset avgör hur marken används och därmed blir 

betalningsförmågan avgörande. Denna form av ”pengars demokrati” är inte oproblematisk 

eftersom den innebär att de med störst resurser också kontrollerar viktiga rum i staden. 

Rummets homogenitet uppnås genom att det helt pulvriseras och blir till 

utbytbara stycken privat egendom som kan köpas och säljas hur som helst på 

marknaden Detta resulterar i en permanent spänning mellan användandet av 

rummet för individuellt eller allmänt bruk och privat eller statlig dominans över 

densamma (Harvey2005a, s. 68). 

Denna kontroll av viktiga rum i staden innebär också en stor makt över hur samhället kommer 

att utvecklas. Harvey utgår här från Lefebvres antagande att det skapade sociala rummet är det 

rum i vilket samhället reproduceras, och den som kontrollerar detta rum kontrollerar också de 
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processer som hör samman med reproduktionen av samhället (Harvey 2005a, s.73). Molina 

(2000) beskriver också denna utveckling och anser att problemet med den socioekonomiska 

segmenteringen inte är den geografiska separationen i första hand, utan att denna olikhet 

speglar en social hierarki som är kopplad till varierande grad av makt över sitt eget och andras 

liv. En ojämn tillgång till ekonomiska resurser och livschanser i stort. Att analysera pengar, 

tid och rum i en kontext av kapitalackumulation hjälper oss enligt Harvey att förstå den 

dynamik som hänger ihop med skapandet av våra urbana miljöer idag. Kapitalismen har 

skapat en ”andra natur” genom koncentrationen av den byggda miljön, men har också enligt 

Harvey skapat en urbaniserad mänsklig natur där vår uppfattning är att tid, rum och pengar 

alla är källor till makt i samhället (Harvey 2005a, s.82). 

Staden blir under det kapitalistiska systemet en reproduktion av de sociala 

relationerna i det urbana rummet. Genom denna socialgeografiska spridning så 

påverkas människors värderingar, vanor, förväntningar och möjligheter på olika 

sätt beroende på var man bor i staden. Denna differentiering ska inte ses som en 

följd av människors fria och spontana val, utan en följdverkan utav den 

kapitalistiska produktionsprocessen (Molina 2000, s. 140).  

5.5.  Nyliberalismen 

Nyliberalism (neoliberalism) är en teori som går ut på frigöra människan från reglerande 

faktorer inom äganderätt, marknader och frihandel, som enligt nyliberalerna verkar 

hämmande på mänskligt välmående och utveckling. Statens roll ska vara att gynna dessa 

möjligheter genom bland annat avregleringar, privatisering och ett starkt ägandeskydd. 

Statens roll inom marknaden ska hållas till ett minimum (Harvey 2005b, s. 2). En av de 

tidigaste förespråkarna för denna typ av ekonomisk teori var Milton Friedman (1969). Han 

ansåg att den ekonomiska makten inte skulle ligga i politikernas händer eftersom de var 

ineffektiva.  Om andra innehade den ekonomiska makten så skulle dessa agera som en 

motvikt till den politiska. Friedman ansåg att det var den skapande kraften hos individer som 

driver utvecklingen framåt, och en statlig inblandning kan bara hämma denna utveckling 

(Friedman 1969, s. 28, 249). Marknadsekonomin ansågs ha en egen förmåga att själv lösa sina 

problem, och med en balanserad budget, restriktiv finans och penningpolitik samt liten 

offentlig sektor så skapades förutsättningar för detta (Pålsson- Syll 2007, s. 375). En 

åtstramningspolitik med andra ord, som leder till att inflationen minskar och arbetslösheten 

ökar. Arbetslösheten skulle enligt nyliberal teori sjunka så småningom, vilket inte har skett 
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(Pålsson- Syll 2007, s. 378). En utbudsekonomi med sänkta skatter har genomförts i många 

länder och detta har lett till rekordstora budgetunderskott exempelvis i USA (Pålsson- Syll 

2007, s. 384). Gamla teorier från perioden före depressionen på 1930 – talet har också 

dammats av. Ett exempel är teorin om rationella förväntningar. Enligt denna nyliberala teori 

så anpassar sig människor till rådande omständigheter. De lär sig av sina erfarenheter och gör 

sig över tiden inte skyldiga till systematiska fel (Pålsson – Syll 2007, s. 383). För att förstå 

hur dessa idéer kom att ses som lösningen på kapitalackumulationens problem så måste vi ta 

en historisk titt bakåt. 

Omstruktureringen av stater och internationella relationer efter andra världskriget var 

utformade för att förhindra de katastrofala förhållanden som rått under 1930- talet med 

depression och geopolitiska rivaliteter som lett fram till kriget. För att fred och lugn skulle 

råda var en sorts klasskompromiss nödvändig att utformas. Det mynnade ut i en kompromiss i 

de flesta stater där en blandning mellan staten, kapitalet och demokratiska institutioner för att 

garantera fred, välmående och stabilitet (Harvey 2005b, s. 10). Denna organiserade kapitalism 

gav hög tillväxt i de högt utvecklade kapitalistiska länderna under 1950 och 60 talen (Harvey 

2005b, s. 11). Vid slutet av 1960-talet började detta krackelera, både internationellt och 

nationellt. 1973 fanns tecken på en allvarlig kris för kapitalackumulationen, vilket ledde till en 

global stagflationsfas och finanskriser i flera länder. Den Keynesianska kompromissen som 

var tänkt att vara ett hållbart sätt att hantera kapitalackumulation i förening med 

socialdemokratisk politik hade uppenbarligen kollapsat (Armstrong, Glynn & Harrison 1991). 

Under 1970- talets problemår så började nyliberalismen också få inflytande i politiken, där 

konsolideringen av nyliberalismen som lösningen på problemen inträffade i och med två 

viktiga händelser 1979. I maj det året valdes Margaret Thatcher till premiärminister i 

Storbritannien med ett starkt mandat att reformera ekonomin. Hon gick till verket genom att 

avskaffa den socialdemokratiska statens institutioner och politik, avskaffa eller reducera 

välfärdstatens åtaganden, privatisera statliga företag, sänka skatterna och skapa ett förmånligt 

företagsklimat. Kapitalismens kris tolkades som en statens kris och det fanns enligt Thatcher 

inget alternativ till de nyliberala lösningarna. (Harvey 2011, ss. 18- 19).  I oktober 1979 

skedde så nästa viktiga omsvängning mot nyliberalism när USA:s centralbankschef Paul 

Volcker genomförde en omläggning av USA:s monetära politik. Den nominella räntan höjdes 

över en natt till nästan 20 % i draget som blev känt som ”the Saturday night special” (Harvey 

2011, s. 20). Detta innebar att den keynesianska finans och penningpolitiken med full 

sysselsättning som mål, övergavs för en politik inriktad mot att stävja inflationen i första 
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hand. Detta ledde till att USA och stora delar av den övriga världen störtades ner i en svacka 

av lågkonjunktur och arbetslöshet. Detta ansågs som den enda vägen ur den stagflationskris 

som kännetecknat USA och stora delar av den globala ekonomin under 1970- talet (Harvey 

2011, ss. 20-21).  Denna nyliberala agenda innebar att allt finansierades och att 

kapitalackumulationens maktcentrum flyttades tillbaka till ägare och deras finansinstitut på 

bekostnad av andra klassfunktioner (Harvey 2011, s. 27). En återgång till situationen som 

rådde innan depressionen på 1930-talet med andra ord. Den nyliberala omsorgen om 

individen tilläts i och med detta övertrumfa alla socialdemokratiska omsorger om jämlikhet, 

demokrati och samhällelig solidaritet. Ett tydligt exempel är detta uttalande från Margaret 

Thatcher: ”Det finns inget samhälle, bara individer och deras familjer” (Harvey 2011, s. 20). 

 Privatisering och att exponera skolor, universitet, sjukhus och sociala tjänster för den globala 

marknadens krafter sågs som den bästa lösningen för att komma ur alla problem (De Angelis 

2005, s. 191). Accepterar vi detta så accepterar vi också enligt Harvey att leva i ett system 

som tillåter oändlig kapitalackumulation och ekonomisk tillväxt oavsett vilka sociala, 

ekologiska eller politiska konsekvenser det får (Harvey 2011, s. 56). Kritikerna menar också 

att nyliberala teorier är abstrakta och orealistiska eftersom de förutsätter exempelvis rörliga 

löner, rationella förväntningar och perfekt konkurrens, något som inte existerar i verkligheten 

(Pålsson – Syll 2007). Idag ser vi enligt Pålsson – Syll (2007) mer realistiska ekonomiska 

teorier utformas där historia och social kontext tas med i beräkningen och spelar en större roll. 

5.6.  Den nyliberala stadens förutsättningar 

Globala städer framträder på 1970- talet, då det globala finansiella systemet expanderade 

dramatiskt och direkta utlandsinvesteringar inte längre dominerades av kapital som var 

inriktat på utvinning utan snarare av kapital som rörde sig in och ut mellan kapitalmarknader. 

Detta krävde i sin tur en uppsättning underordnade produktionstjänster som koncentrerades 

till kommando och kontrollposter i den finansiella ekonomin, och dessa urbana former 

utmärks av extrema klyvningar i rikedom och fattigdom (Sassen 1996). Den nya snabba 

informationsteknologin skulle göra platsens betydelse mindre viktig, vi skulle kunna sitta med 

vår laptop var som helst i världen och utföra vårt arbete. Saskia Sassen visar att detta är en 

myt. Hon studerar New York, London och Tokyo och hon hittar samma mönster. De stora 

städerna har på nytt blivit producenter, de producerar kontroll. Enligt Raattamaa (2005) så blir 

bilden komplett genom Floridas (2002) argumentation. Kontrollen utövas genom kulturell 
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dominans. För att nå framgång måste du bor där de framgångsrika bor. Så ser den nya 

disciplineringen ut, centrering istället för spridning. 

Enligt Richard Florida (2002) så dras kreativa människor till städer som har breda 

arbetsmarknader, livsstilsmöjligheter, social interaktion, mångfald, platsidentitet med mera 

(Florida 2002, ss. 268-277). För att locka till sig de kreativa människorna så måste staden 

kunna erbjuda dessa möjligheter. Företagen kommer att följa efter människorna eftersom de 

kreativa människorna är mycket eftertraktade som arbetskraft.  Denna kreativa klass 

värdesätter högkvalitativa bekvämligheter och upplevelser, öppenhet mot alla sorters 

mångfald och framför allt möjligheten att få bekräftelse för sin identitet som kreativ människa 

(Florida 2002, s. 262). Floridas modell är utarbetad i en USA kontext med stora städer och 

regioner som i sig själva har en stor dragningskraft på människor. Olika studier har gjorts för 

att föra över dessa teorier på mindre städer. Ett exempel är Vaarst Andersen, Brugge, Hansen, 

Isaksen och Raunio (2010) som försöker föra över den kreativa klassens teori i en nordisk 

kontext. Deras resultat visar att platsens betydelse i ett välfärdsperspektiv är liten i Sverige 

eftersom välfärden är förhållandevis lika över hela landet.  I stället är det arbete och sociala 

relationer som är den främsta anledningen till att folk flyttar, och de mindre städerna kan inte 

konkurrera med storstäderna när det gäller mångfald och kultur. Istället är det viktigt att de 

små städerna konkurrerar med det som gör dem unika, som exempelvis en lokal identitet. Att 

locka företag med ett gott affärsklimat och platsidentitet skulle således enligt studien vara mer 

effektivt för nordiska småstäder för att öka inflyttningen, än att försöka locka den” kreativa 

klassen”. 

 Den storskaliga planeringen av städer har idag trängts undan av entreprenörmässiga 

handlingsformer. Det har vuxit fram ett allmänt samförstånd i de kapitalistiska kärnländerna 

om att städer gynnas av ett entreprenörmässigt förhållningssätt till ekonomisk utveckling. Vad 

som är anmärkningsvärt konstaterar Harvey (2011) är att detta samförstånd verkar sträcka sig 

över landsgränserna och till och med över de politiska partierna och ideologierna.  Harvey 

identifierar några kännetecken i detta nya urbana entreprenörskap: 

 Privat- offentlig samverkan där den traditionella platsmarknadsföringen 

kombineras med lokala politiska insatser i syfte att skaffa yttre finansiering, 

locka till sig direktinvesteringar och skapa nya arbetstillfällen. 

 Det urbana entreprenörskapet inriktar sig på platsen snarare än hela områdets 

politiska ekonomi (Harvey 2011, ss. 113-117). 
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Den ökande konkurrensen mellan städer och det urbana entreprenörskapet har gett upphov till 

en mängd nya utvecklingsmönster i de avancerade kapitalistiska ländernas urbana rum. Detta 

har varit nödvändigt för att anpassa sig till de rådande omständigheterna och då har stadens 

administration försökt förändra staden på olika sätt.(Mukhtar- Landgren 2005, s.121). 

Nettoeffekten har enligt Harvey (2011, s. 117) varit ökad gentrifiering, framväxt av 

forskningscentra, handelscentra, kultur och underhållningskomplex samt stora 

shoppinggallerior med postmoderna förtecken. Ett problem uppstår emellertid eftersom denna 

aktivitet är utsatt för konkurrens så kan satsningar bli utkonkurrerade och därmed kortlivade. 

Konkurrensens lagar är tvingande och de lokala allianserna har inget annat val än att ständigt 

försöka utvecklas och resultatet blir en uppsjö av stadsbaserade innovationer på kulturens, 

politikens, produktionens och konsumtionens område (Harvey 2011, s. 121). Konsekvensen 

av detta har blivit en uppdelad stad, där olika socioekonomiska grupper uppdelade efter klass, 

inkomst, utbildningsnivå och så vidare positionerar sig. Följden av detta blir skapandet av 

fattigdomsfickor och en djup växande klyfta mellan de som har och inte har. (Mukhtar- 

Landgren 2005, s. 126; Molina 2000, s. 133; Mele 2011; Khakee 2005; Harvey 2011).  

 

6.  Den nyliberala staden 

6.1.  Svensk stadsplanering, bostadspolitik och välfärd 

Sveriges bostadspolitik var under större delen av1900- talet starkt präglad av en 

socialdemokratisk folkhemstanke där politiker och experter tillsammans skulle forma det 

samhälle som var bäst för invånarna (Blücher 2006). Tanken om svensk stadsplanering som 

en form av social ingenjörskonst växte fram under 1930- talet som en del i det 

välfärdssamhälle som socialdemokratin ville bygga upp. Tanken om det goda livet kopplades 

till staden och stadsplaneringen. Funktionalismen som den kom att kallas bars upp av en 

samhällssyn och en tro på förnufts och nyttoprinciper- det funktionella och rationella livet 

(Ahlberger 2001, s. 96). Mottot var sol, ljus och luft, funktionen var själva grunden. Det var 

ur den som skönheten och formen växte fram och föreställningen om staden som ett konstverk 

förkastades (Klingberg 2006, s. 267). Tidiga funktionalister ansåg att den alienation som 

urbaniseringen skapade kunde motverkas av god arkitektur och stadsplanering. Hus och 

lägenheter skulle ha ett likartat utseende för att på så vis representera det demokratiska och 

jämlika samhället (Ahlberger 2001, s. 97). Efter andra världskriget gjordes bostadssociala 
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utredningar och nu började staten utforma en statlig politik på området. Bostadsbristen och 

trångboddheten skulle byggas bort. Kommunala och allmännyttiga bostadsföretag skapades 

och byggprocessen rationaliserades och standardiserades (Klingberg 2006, s. 267). 

Efterkrigstidens starka befolkningstillväxt och höjda levnadsstandard ledde till bostadsbrist 

vilken staten försökte lösa genom det omtalade miljonprogrammet. Från mitten av 1960- talet 

och tio år framåt så skulle en miljon bostäder byggas. Detta skulle i funktionalismens anda 

ske enligt ett rationellt och industriellt tillvägagångssätt. Detta var enligt (Ahlberger 2001, s. 

101) ett typexempel på den sena funktionalismens storskaliga lösningar där sociala och 

ekonomiska konsekvenser inte togs med i beräkningen. 1980- talets postmodernism innebar 

en återgång till en mer sluten kvartersbebyggelse med den traditionella staden som förebild. 

Men även en satsning på stora projekt för att visa att staden finns med ”på kartan”. Under 

1990- talet omprövades bostadspolitiken kraftigt. Bostadsdepartementet lades ner efter 

regeringsskiftet 1991 och statens subventioner till bostadsbyggandet avskaffades. Detta 

innebar ett systemskifte eftersom bostadspolitiken fram till dess varit skyddad från pris och 

ränteutvecklingen men nu öppnades upp för allmänekonomisk påverkan (Blücher 2006). 

Denna utveckling mot marknadsstyrning innebär att privata initiativ idag är drivande i 

utvecklingsprocessen för bebyggelse, och kommunerna driver idag enligt Blücher (2006) inte 

längre någon aktiv markpolitik, de säljer istället ut sin mark för att förbättra den kommunala 

ekonomin. 

 Under 1900- talets sista två decennier så ökar den globala konkurrensen. Sedan dess så har 

stadsregionerna dragits in i en allt starkare tävlan om det globala kapitalet allt medan 

avindustrialiseringen av våra samhällen fortsatt. I denna postmoderna stad som växer fram i 

takt med att de välfärdspolitiska målen tonas ner, så är enlig Khakee (2005) förvandlingen av 

hyresrätter till bostadsrätter det viktigaste tecknet på att en hörnsten i efterkrigstidens svenska 

modell smulats sönder. Avskaffade räntebidrag och tillståndsplikt 2007, förstärker intrycket 

att staten retirerat från bostadspolitiken och det är nu upp till kommunerna att göra jobbet.  

Genom den generella välfärdspolitiken så har de ekonomiska klyftorna i Sverige varit relativt 

små. Fördelningspolitiken som var en del av folkhemstanken bidrog till att de flesta svenskar 

genom exempelvis bostadsbidrag och skattesubventioner kunde bo i bostäder med hög 

standard (Hedin 2010). Under de senaste decennierna så har trycket på de svagare grupperna i 

samhället ökat och vi har fått ett mer uppdelat samhälle där gapet mellan de resursstarka och 

de resurssvaga ökat. Ett par exempel:                                                                                                                
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För förvärvsarbetande (20-64 år) så har den ekonomiska standarden ökat med 37 procent 

under 00 – talet. Medan icke förvärvsarbetande haft en ökning på 12 procent enligt Statistiska 

Centralbyrån (SCB 2009). 

 

 

 Figur 2. Ekonomisk standard. Medianvärde i kronor. (SCB 2009). 

 

Under 00 – talet har andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökat från 8 – 12 

procent (SCB 2009). Genom att studera Gino – koefficienten, som är ett mått på ojämn 

inkomstfördelning, så kan vi se att denna har ökat från 0,226 i början på 1990 – talet till 0,299 

år 2010 (SCB 2011). Enligt denna gradring är 0 lika med total jämlikhet och 1 är lika med 

total ojämlikhet. Enligt Socialstyrelsen (2010) så följer Sverige här en internationell trend mot 

en större inkomstspridning. 

6.2.  Kommunernas roll 

Kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen och ska enligt bostadsförsörjningslagen 

(Svensk författningssamling 2000) skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. 

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät (Boverket 2011b, s. 20) så anser kommunerna att det 

byggs för lite. Det behöver byggas fler bostäder med varierade upplåtelseformer. Framför allt 

är det bristen på små hyresrätter som lyfts fram som ett stort problem. C:a 80 procent av 

landets kommuner uppger att det är brist på hyresrätter. Ett problem som beskrivs i rapporten 

är att de lediga lägenheterna inte är anpassade för en äldre befolkning eller att de finns i 
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områden utanför centralorten där servicen har försvunnit. I de kommuner som bedömer att 

man har brist på bostäder i hela kommunen så är det framförallt ungdomar, äldre och 

flyktingar som har svårt att få bostad (Boverket 2011b, s. 22).  Att äga mark kan vara ett 

betydelsefullt verktyg för kommunen när det gäller att kunna bedriva aktiv bostadspolitik. 

Genom marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal så kan kommunen ställa villkor som styr 

inriktningen på bostadsbyggandet, exempelvis när det gäller upplåtelseformer eller storleken 

på bostäderna. Av kommunerna så anger 24 procent att de har utnyttjat möjligheten att styra 

upplåtelseform i samband med markanvisningen de senaste två åren (Boverket 2011b). Detta 

är en vikande trend och de flesta kommuner styr inte upplåtelseform överhuvudtaget i 

samband med markanvisning. Det största hindret som kommunerna anger till ett ökat 

bostadsbyggande är de ökande produktionskostnaderna. I förväntat bostadsbyggande inför 

2011 fanns 70 % fler bostadsrätter än hyresrätter med i planeringen. 

 

Figur 3. Upplåtelseformer av bostadsbestånd i riket i procent 2011 (Boverket 2011b). 

 

Sedan tillståndsplikten avskaffades 2007 så kan kommunerna sälja hela eller stora delar av 

sina allmännyttiga lägenheter. 80 kommuner sålde sammanlagt 15 000 allmännyttiga 

lägenheter under 2010. Försäljningen har befunnit sig på varit denna nivå nivån sedan 2007 

(Boverket 2011b). Det vanligaste är att lägenheten säljs till en privat hyresvärd eller överlåts 
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till de boende för omvandling till bostadsrätt. Särskilt aktuella frågor i kommunerna just nu är 

att kunna erbjuda bostäder i attraktiva lägen samt att öka inflyttningen, så har det sett ut sedan 

flera år tillbaka. Att bygga sjönära bostäder är till exempel en taktik som många kommuner 

använder sig av för att öka sin attraktionskraft, men enligt Boverket (2011c) så är det inte så 

enkelt. Önskemålen om ett sjönära boende kommer ofta från en liten grupp som verkligen vill 

ha sjöutsikt. Men aktuell forskning visar att de flesta människor föredrar ett boende som 

passar in i deras livssituation. Ofta handlar det om trygghet, vård och omsorg, närhet till 

skolor, service och kommunikationer. 

 

 

Figur 4. Antal färdigställda bostäder efter upplåtelseform (Boverket 2011b). 

 

6.3.  Kommunerna och socialt hållbar stadsutveckling 

Kommunen kan styra stadsutvecklingen genom detaljplaner, markinnehav och allmännyttiga 

bostadsföretag. Om vi börjar med detaljplanen så kan enligt Boverket (2010)  kommunen inte 

styra upplåtelseformerna i denna. Dessutom tas dessa ofta fram i direkt anslutning till ett 

aktuellt byggprojekt där byggherren ofta tar initiativ till både planläggning och själva 

planförslaget. Detta innebär att kommunens kontroll över processen minskar och kommunen 

kan inte ta ett samlat grepp om den nya utbyggnaden och omgivande stadsdelar i ett 
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helhetsperspektiv. Att ha detta perspektiv anses vara viktigt för att få ett samband och rörelse 

mellan stadsdelar för att undvika enklaver i staden. 

Ett strategiskt markinnehav är enligt Boverket (2010, s. 41) det starkaste styrmedlet en 

kommun kan ha för att styra stadsutvecklingen. Med ett markanvisningsavtal, som är ett 

civilrättsligt avtal, kan man binda en exploatör vid en viss utformning och även påverka 

exempelvis upplåtelseformen. Äger kommunen inte marken finns ändå möjlighet att i viss 

mån påverka genom upprättandet av ett exploateringsavtal som görs upp mellan kommun och 

byggherre. Här finns ett problem eftersom kommuner med låg efterfrågan på mark har ett 

betydligt sämre förhandlingsläge i förhållande till byggherren och blir därmed mer beroende 

av att äga marken för att kunna ställa krav (Boverket 2010). 

Allmännyttiga bostadsbolag kan vara ett starkt instrument för en hållbar stadsutveckling, 

mycket beroende på vilken ambitionsnivå kommunen har. De allmännyttiga bolagen kan 

exempelvis bidra med att främja integrationen genom olika insatser för att komplettera ett 

alltför ensidigt bostadsutbud i vissa områden med omvandling till bostadsrätt eller hyresrätt 

(Boverket 2010, s. 41). En viktig beståndsdel i blandstaden är den sociala blandningen och 

hur ska denna kunna uppnås. En blandning av boendeformer och upprustning av nedslitna 

områden hör till de bostadspolitiska åtgärder som kan tas till. Det har visat sig att det är 

mycket svårt att genomföra omvandlingar i stadsdelar med en resurssvag befolkning. 

Eftersom renoveringar höjer hyrorna kan det istället bli så att de resurssvage inte har råd att 

bo kvar (Boverket 2010, s. 49). Det är idag svårt att utan statliga subventioner bygga bostäder 

för resurssvaga hushåll, detta gäller inte minst i förtätningsprojekt som ofta sker på dyr mark. 

Enligt Boverket (2008) är forskningen inte entydigt positiv för denna inriktning utan en rakare 

väg kan istället vara att avstå från denna sociala ingenjörskonst och istället satsa på välfärd, 

arbete, skola och minskad diskriminering. Den vinstdrivna bostadspolitiken är inte per 

automatik intresserad av frågan eftersom det inte anses givet att social blandning ger 

ekonomisk utdelning (Holmqvist 2009). Många kommuner försöker idag länka samman olika 

delar av staden. Deras fokus ligger idag på integration av stadsdelar i första hand och 

segregationsfrågan hoppas man lösa så att säga på vägen, eftersom en integrerad stad innebär 

fler möten mellan människor så antas detta i förlängningen bidra till minskat främlingskap 

och möjligen på lång sikt en minskad boendesegregation (Boverket 2010, s. 67). Forskningen 

visar att segregationen idag ökar i alla kommuner. Den segregation som vanligtvis 

uppmärksammas är de resurssvagas geografiska lokalisering i det urbana rummet men det 

finns även en annan sida av myntet, nämligen de resursstarkas positionering till de attraktiva 
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områdena i det urbana rummet. Det krävs idag enligt Boverket en helhetssyn i dessa frågor för 

att hitta en lösning på problemet som leder till en delad stad (Boverket 2010, ss. 45, 162). 

Resurserna för segregationsforskning i Sverige har minskat till en bråkdel av vad det var 

tidigare (Boverket 2010, s. 161). När det gäller boendesegregationens utbredning så är den väl 

kartlagd, men däremot så saknas det studier av de mer djupgående och långvariga ekonomiska 

effekterna. Vare sig boendesegregationens effekter eller konsekvenser av förnyelseåtgärder 

har studerats ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, Boverket uttrycker oro över detta och 

skriver att om vi inte förstår orsakssamband och effekter så riskerar vi att använda våra 

begränsade samhällsresurser till fel saker (Boverket 2010, s.195). 

 Detta leder oss fram till att det är mot exploateringsprocessen och rollfördelningen mellan 

kommunen och byggherren som sökarljuset skall riktas om vi ska förstå stadens omvandling 

(Khakee 2005, s. 26). Enligt Hilding- Rydevik (2005) så finns det ett stort glapp mellan de 

politiska målen och vad som faktiskt omsätts i den konkreta planeringen. Det finns mycket 

politisk retorik om hållbara städer, men litet av ekonomiska insatser och åtgärder. I detta 

glapp mellan politiken och praktiken spelar tjänstemännens bedömningar och handlingar en 

stor roll Enligt Hilding- Rydevik (2005, s. 70) så vill politikerna inte ha alla alternativ på 

bordet. De vill ofta ha väl förberedda ärenden med ett eller ett par alternativ – mer har 

politikerna inte tid (eller ibland kompetens) att sätta sig in i. Planeraren är en mycket viktig 

centralpunkt i stadens utformning. Vilka berättelser ska planeraren lyssna till och lyfta fram 

på bekostnad av andra? Detta är ett stort ansvar och enligt Hilding – Rydevik (2005) så är det 

särskilt viktigt att även lyssna på de röster som inte har ett kommersiellt intresse i första hand 

men som kanske bättre stämmer överens med kommunens långsiktiga mål som exempelvis 

hållbar utveckling. 

6.4 . Kalmar 

Kalmar har ca 63 000 invånare i kommunen och ca 36 000 i tätorten och är idag ett centrum 

för utbildning, kultur och handel. Kalmar är den 29:e största tätorten i landet (Kalmar 

Kommun 2011). Kalmar är idag en turiststad och universitetsstad med ett rikt kulturarv som 

går tillbaka till 1100- talet. Av tradition har Kalmar dominerats av handel, jordbruks och 

livsmedelsindustri samt i viss mån tillverkningsindustri. Strukturomvandlingen är dock kraftig 

med en förskjutning mot områdena tjänster och service (Aronsson 2007, s. 123). Under de 

senaste decennierna har många av västvärldens stora industristäder drabbats av urbana kriser 

som en följd av avindustrialiseringen (Mukhtar- Landgren 2005) och Kalmar utgör inget 
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undantag. Kalmar har haft en lång rad av nedläggningar under de senaste 20 åren. Företag 

som Volvo, Rifa och Bombardier har exempelvis flyttat sin produktion från staden. Under de 

senaste åren har däremot positiva händelser som utbyggnaden av handelscentrumet Hansa 

city, byggandet av en ny fotbollsarena och universitets expansion gjort att en ny optimism har 

börjat sprida sig i staden. Befolkningsutvecklingen har varit positiv men mindre i relation till 

de städer som Kalmar jämför sig med. 

Förändring 1995 - 2010 

Tätort 1995 2000 2005 2010 Antal Procent 

Växjö 49 865 51 790 55 600 60 887 5 287 9,5 

Halmstad 51 404 53 487 55 688 58 577 2 889 5,2 

Kalmar 32 671 33 788 35 170 36 392 1 222 3,5 

Kristianstad 30 819 31 592 33 083 35 711 2 628 7,9 

Karlskrona 31 597 32 077 32 606 35 212 2 606 8,0 

Figur 5. Folkmängd i tätorter år 1995 – 2010 (Kalmar kommun 2011). 

 

 När det gäller bostadsmarknaden så har det varit ett tryck på att förändra ägandeformen från 

hyresrätt till äganderätter och bostadsrätter. Om vi jämför siffror från år 2000 till 2010 så ser 

vi en minskning av andelen hyresrätter i beståndet från 79,4 % år 2000 (Kalmar kommun 

2000a) till 47,7 % år 2010 (Kalmar kommun 2010b) till förmån för bostads och äganderätter.  

Vi ser också att andelen hyresrätter i Kalmar kommun trots allt är högre än riksgenomsnittet 

(Boverket 2011b). Strategin från kommunens sida har enligt stadsarkitekt Staffan Lindholm 

(2011) varit att sälja ut allmännyttans ägande i exempelvis externa köpcentrum men behålla 

lägenhetsinnehavet i kommunens allmännyttiga bolag.  

Om vi tittar på den sociala polariseringen så är den mycket tydlig. Om vi jämför innestaden 

Ängö, Varvsholmen, Kvarnholmen med ett av de mest resurssvaga områdena i Kalmar som är 

Norrliden, så skiljer sig medianinkomsten med173.000 kr per person mellan områdena. Det 

bor 36 % fler personer med utländsk härkomst i Norrliden jämfört med innerstaden och 

arbetslösheten är 10 % högre i Norrliden (Kalmar Kommun 2010b). Då får man betänka att 

innerstaden ändå inte är det mest utmärkande exemplet på en rik stadsdel i staden. När det 

gäller upplåtelseformer i dessa båda områden så är fårhållandet ganska lika. I Norrliden så är 

72 % av bostadsbeståndet hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt upptar 28 % av beståndet. I 

innerstaden så är 77 % hyresrätt och 23 % bostads eller äganderätt (Kalmar Kommun 2010b). 
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6.5.  Kalmars mål och visioner 

 Kommunens mål som ska stärka konkurrenskraften beskrivs under rubriken ”attraktiva 

Kalmar” och är följande: 

 Fler jobb – Senast 2014 så ska Kalmar ligga bland topp 100 i 

kommunrankingen över positivt företagsklimat. 

 Fler invånare – Med hjälp av hållbar tillväxt så ska denna siffra öka till minst 

70. 000. 

 Mer nöjd – SCB:s mätningar visar att Kalmars invånare stadigt är mer nöjda 

med sin kommun än riksgenomsnittet. Detta ska förstärkas. 

 Fler bostäder – Varje år fram till 2014 ska vi skapa förutsättningar för minst 

300 nya bostäder, varav minst 100 villatomter. 

 Fler turister – Senast 2013 så ska vi uppnå 1 % marknadsandel av 

besöksnäringen i Sverige. 

 Kortare restider – Den bistra sanningen är att vi inte lyckats att få staten att 

satsa på våra kommunikationer i förhållande till den betydelse vi har. Detta får 

stor betydelse för jobben i vår region. 

 Bättre universitet – Universitetet har mycket stor betydelse för Kalmars 

konkurrenskraft. Inte minst genom att ge möjlighet för universitetet att samla 

ihop sig på en av Kalmars bästa tomter. Det hela är egentligen busenkelt: Om 

universitetet växer så gör vi det också. (Kalmar kommun 2011c) 

Just nu arbetar kommunen med att ta fram en ny vision för Kalmar som ska heta vision 2020. 

Detta ska vara ett kortfattat dokument som tydligt ska ange vilka fokusområden som är 

särskilt viktiga för kommunen för att den ska vara en av landets mest attraktiva kommuner. 

Enligt Staffan Lindholm (2011) så ska Kalmar i stadsbyggandet vara offensivt, attraktivt och 

starkt i regionen. Det ska kännetecknas av en dynamik, där tekniska lösningar inte ska vara 

styrande utan en form av modern blandstad är målet. Förtätningen av staden är viktig enligt 

Staffan, och att samtidigt ha en förmåga att skapa det värde som du uppfattar finns. 

 Arbetet med den nya översiktsplanen är i slutstadiet och ska enligt planen antas våren 2012. 

Översiktsplanen som gäller är från 1999 och präglas av en vision om ett hållbart samhälle. I 

planens övergripande mål betonas på flera punkter om vikten av hushållning med resurser och 

hänsyn till natur och kulturvärden. Återanvändning och återvinning ska prägla alla delar av 

samhällsbyggandet. När det gäller stadens utformning så betonas att utvecklingen ska baseras 
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på förtätning och komplettering, dock inte av värdefulla grönområden. Planen betonar också 

att ett strandnära boende inte är oförenligt med denna målsättning. Tvärtom ska nya bostäder 

lokaliseras till attraktiva och variationsrika områden. Möjligheten finns att skapa strandnära 

boendemiljöer och denna resurs skall tas tillvara (Kalmar kommun 1999a).  

I Kalmar kommuns välfärdsbokslut 2010 (Kalmar kommun 2010a) så anges vilka faktorer 

som kommunen anser vara viktiga i boendemiljön: 

 Närhet till kommunikationer, grönområden, idrottsanläggningar, barnomsorg 

samt skolor. 

 Tillgång till hälsa och sjukvård samt daglig service. 

 Småskalig och varierad bostadsbebyggelse. 

 Blandning av bostäder, verksamheter och service. 

 Tillgång till mötesplatser. 

Rapporten beskriver att ett bostadsområde har fysiska och sociala egenskaper som både kan 

orsaka ohälsa och verka hälsofrämjande. Slutsatserna från många studier visar enligt 

rapporten att egenskaperna som är kopplade till socioekonomiska resurser utanför individen 

har stor betydelse för de boendes hälsa.  

Den rumsliga uppdelningen mellan olika funktioner i staden och brist på 

samband mellan vissa socioekonomiskt svaga bostadsområden och staden i 

övrigt uppfattas idag som tydliga hinder för socialt hållbar stadsutveckling 

(Kalmar kommun 2010a). 

Detta kan anses vara en kritik mot den moderna storindustrins principers påverkan på det 

urbana rummet, där koncentration, organisation och funktionsseparering har satt tydliga 

avtryck i stadsbygden. Storskaliga täta bostadsområden med maskinmässigt uppradade 

husblock och från dem separerade småhusområden med en renodling av en enda funktion som 

enligt Boverket (2005) resulterar i ett trasigt landskap och en delad stad. Alternativet till 

denna stad är ofta en romantisk dröm där olika socioekonomiska klasser kan inneha och 

mötas i samma rum. Denna vision brukar delas upp i två olika kategorier; blandstaden eller 

nyurbanism. Dessa är besläktade med varandra och har en gemensam fiende i ”sprawl”, dvs. 

den monofunktionella och likformade utformningen av stadsmiljöer. Blandstaden är ett vagt 

begrepp som har ett stort tolkningsutrymme och därmed uppstår en stor variation i den lokala 

tillämpningen. Ibland är småstaden förebild men oftast är det innerstaden som får stå modell 
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(Boverket 2005). New urbanism är däremot en organiserad rörelse som bildades 1993. 

Congress of New Urbanism (CNU) är övertygade om den klassiska stadens förträfflighet. 

Förebilden är den funktionsblandade traditionella staden med sitt sammanhängande gatunät 

(Klingberg 2006).  

Förtätningen av staden som är ett av målen för kommunen är heller inte konfliktfri. Det som 

stadsmänniskor tycker är den absolut viktigaste frågan är stadsgrönskan. Femtio års 

undersökningar visar samma resultat (Florgård 2005, s.127) just grönskan utanför dörren är 

mycket viktig. Grönområden har också en stor betydelse för stadsklimatet inte bara för 

skönhetens skull utan den bidrar också till ökad biologisk mångfald i staden och till 

folkhälsan bland mycket annat (Florgård, s. 128). Här finns en tydlig konflikt med Kalmar 

kommuns målsättning om en förtätad stadsmiljö. Staffan Lindholm anser att de grönytor som 

finns i Kalmar inte riktigt sköts eller används. 

Att det inte är fullbyggt det syns ju. Det är bara att gå ut och titta, det sköts ju 

inte, alltså kan det inte vara så attraktivt (Lindholm 2011). 

Staffan anser att det är ok att bygga på ytor som är inaktiva för att göra staden mer attraktiv, 

och för att få mer gemensamma ytor så måste du bygga (Lindholm 2011). Två sådana 

exempel där blandstadens mål om integration och förtätning ska uppnås är Varvsholmen och 

Ljusstaden. 

6.6.  Varvsholmen 

Varvsholmen var fram till 1980- talet en del av Sveriges varvsindustri. Varvet lades ner 1980 

och ön låg oanvänd under många år. Mot slutet av 1990- talet började åter kommunen 

intressera sig för området. I översiktsplanen från 1999 (Kalmar kommun 1999a) så dyker 

varvsholmen upp som ett projekt man vill utveckla. En detaljplan tas fram 1999 för etablering 

av företag på varvsholmen som går att samlokalisera med bostäder (Kalmar kommun 1999b). 

Ambitionen i detaljplanen är att Varvsholmen ska upplevas som en modern stadsdel och 

utgöra en del av centrala Kalmar både visuellt som funktionellt. Det moderna ska även 

återspeglas i utformningen av stadsdelen som ska spegla den tid vi lever i. Byggnaderna ska 

vara ljusa, öppna och med rena volymer. Upplåtelseformen ska vara blandad och en park ska 

anläggas där den bevarade varvsvillan ingår (Kalmar kommun 2000b). 

När det gäller hållbarhetsperspektivet som betonats så starkt i översiktsplanen så ter sig detta 

tämligen vagt i detaljplanen. Tyngden i hållbarhetsperspektivet har lagts på: 
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 Att öns kulturvärden sätts i fokus. 

 De sociala värdena, genom att ge förutsättningar för att en tilltalande 

stadsmiljö skall kunna utvecklas för såväl de boende som arbetande på ön som 

övriga Kalmarbor. 

 Effektivt markutnyttjande (Kalmar kommun 2000b). 

I detaljplanen från 2003 (Kalmar kommun 2003) tillförs ytterligare visioner för hur 

Varvsholmen ska utformas. Man beskriver att öns centrum är vid det stora torget, med rätt 

utformning kan ”långtorget och kanalen få en stark dragningskraft”. När det gäller 

upplåtelseform så skall radhusen säljas individuellt och lägenheterna blir bostadsrätter med ett 

eventuellt inslag av hyresrätter. Detaljplanen anger också att handel får anordnas i 

bottenvåningarna om så är möjligt och lämpligt. Enligt Staffan Lindholm så var Varvsholmen 

ett attraktivitetsprojekt. Det var viktigt att bryta den passivitet som präglat Kalmar. 

Varvsholmens betydelse här var viktig både inåt och utåt och blev enligt Staffan en 

nytändning för Kalmar (Lindholm 2011). Det finns både hyresrätter och bostadsrätter på 

Varvsholmen, men nyanseringen finns i första hand enligt Staffan i storleken på 

bostadsrätterna. Segregationen får du enligt Staffan genom att vattenläget gör att värdena blir 

så höga (Lindholm 2011). Staffan hoppas dock att när Varvsholmen är färdigbyggd så har rätt 

grund lagts för att den inte ska bli en gräddhylla och en mer integrerad del av centrala Kalmar 

(Lindholm 2011). Varvsholmens utveckling är uppdelad i flera olika detaljplaner som tagits 

fram under en tioårsperiod och hållbarhetsmålen är vagt skrivna. Att göra på detta sätt är en 

risk då man enligt Boverket tappar helhetssynen på områdets utveckling och dess förhållande 

till den övriga staden (Boverket 2010, s. 39). Enligt Staffan Lindholm (2011) så var problemet 

att kommunen ”satt i knät” på en exploatör vid denna tidpunkt och kommunen hade få 

byggherrar som ville bebygga området. Dessa postmoderna sjöstäder som Varvsholmen är ett 

exempel på poppade upp på olika ställen i Sverige när man nu började se närheten till vatten 

som en resurs. Per Svensson (2004) beskriver exempelvis Hammarby Sjöstad i Stockholm 

som en stadsdel där man lyckats hålla staden med dess stök, oljud och föroreningar på 

behörigt säkerhetsavstånd. Staden har blivit en brusande bakgrund som kan knäppas av och 

på. Att bo nära staden men ändå i en lugn och tyst miljö är populärt och anses exklusivt. 

6.7.  Ljusstaden 

Ljusstaden eller fritidsstaden som den också kallas är en ambition från Kalmar kommun att 

integrera områdena norr om Norrlidsvägen med den övriga staden samt stärka identiteten 
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genom att utveckla området till en attraktiv och levande stadsdel där flera funktioner kan 

samspela (Kalmar kommun 2006). Huvudprincipen är att byggnaderna ska placeras i ett 

tydligt och konsekvent förhållande till gatan. Det är snarare gaturummet som ska hållas ihop 

färg och materialmässigt än kvarteret. Detaljplanen beskriver att i de flesta kvarter möts 

byggnader med olika upplåtelseformer (Kalmar kommun 2006). När det gäller sociala 

aspekter så anger detaljplanen att: 

[…] det är viktigt ur jämställdhets, trygghets och social synpunkt att alla 

människor oavsett ålder eller kön ska kunna bo och trivas i området. Detta görs 

genom att det planerade bostadsområdet anpassas till olika boendekategorier 

(Kalmar kommun 2006). 

Här beskrivs tydligare än i Varvsholmsprojektet att det är blandade boendeformer som är en 

av nycklarna till en levande stad. Även en önskan om att en stadsidentitet ska spridas ut till 

dessa områden för att få en gemensam identitetskänsla både för området men även som 

Kalmarbor. Enligt Staffan Lindholm så är Ljusstaden ett integrationsprojekt där ambitionen 

var att blanda upplåtelseformer och hustyper. Upplevelsen av Norrlidsvägen skulle förändras 

så att den upplevdes som en ryggrad i staden istället för en barriär (Lindholm 2011). 

Ljusstaden uppfördes alltså alldeles intill ett av Kalmars mest resurssvaga områden och 

problemen med detta blev uppenbara när försäljningen av lägenheterna skulle starta (Blank 

2009). Dyra lägenheter i ett perifert läge i förhållande till staden, och strax intill ett 

lågstatusområde var ingen bra kombination. Tanken var att det skulle vara olika 

upplåtelseformer runt samma kvarter men det blev det enligt Staffan Lindholm (2011) till slut 

lite urvattnat och lite för jämntjockt. Det blev mest bostadsrätter och eget ägande. Men många 

bostadsrätter fick i början göras om till hyresrätter på grund av problem med försäljningen 

(Adeen, 2009). Den politiska ambitionen var från början att enbart bebygga området med 

styckehus, men enligt Staffan Lindolm (2011) så är detta att inte anstränga sig. 

Samhällsbyggnadskontoret såg i Ljusstaden en möjlighet att utvidga staden, och efter att 

politikerna blivit lovade ett antal styckehus i den nya stadsdelen så kunde projektet startas 

(Lindholm 2011). 
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7.  Analys 

 Kalmars strategi för att göra staden mer attraktiv ligger bland annat i en dynamisk 

stadsplanering där blandstaden är mål och förebild. Denna blandstad är på modet just nu och 

med den följer en vision om att integrera stadens olika funktioner och människor i ett mer 

slutet rum, där möten mellan människor gör att integration uppstår och segregationen 

motverkas (Boverket 2005). Kombinerat med konsumtion, turism och en satsning på 

universitetet så ska detta locka till sig turister, konsumenter och inflyttning till staden 

(Lindholm 2011). 

 I Kalmars mål för framtiden så finns tillväxtperspektivet hela tiden närvarande och 

hållbarhetsmålen som är tydliga i exempelvis översiktsplanen är nedtonade. Tillväxt är det 

primära målet för kommunens utveckling, eftersom det är på detta sätt som konkurrensen med 

andra städer sker. Harvey (2011) beskriver detta som ett entreprenörmässigt förhållningssätt 

som städer i kapitalistiska länder är tvungna att anpassa sig till för att klara sig i konkurrensen. 

Denna inriktning skapar enligt Harvey nya mönster i staden som externa handelscentra, 

förtätning och privatisering av stadens offentliga rum samt en satsning på evenemang av olika 

slag (Harvey 2011). Detta kan vi se exempel på i Kalmar idag.  Ett nytt handelscentrum har 

växt upp utanför staden, förtätningen av staden för att kunna bygga blandstaden samt den 

satsning på turism och evenemang som finns. Genom den entreprenörmässiga inriktningen 

som har inneburit att städer idag tävlar med varandra i att vara attraktiva så riskerar det 

långsiktiga tänkandet att försvinna. Detta kombinerat med statliga avregleringar på 

bostadsmarknaden och kommunernas minskade möjligheter att styra produktionen har 

medfört en övergång till en mer exploatörsdriven stadsbyggnation (Boverket 2010). De 

resursstarka grupperna positionerar sig i de attraktiva delarna av staden där Varvsholmen i 

Kalmar utgör ett tydligt exempel, där många olika detaljplaner under en lång period och 

kommunens beroende av en exploatör gjorde det svårt att få ett helhetsgrepp av områdets 

utveckling. Det fanns även små möjligheter för kommunen att styra exempelvis 

upplåtelseformer och struktur på området (Lindholm 2011). Varvsholmen var ett 

attraktivitetsprojekt där mål om hållbar utveckling fick stå tillbaka för ambitionen att sätta 

Kalmar på kartan. Varvsholmen utgör enligt mig ett tydligt exempel på när staden utformas 

efter kapitalets behov. Att bygga upp ett område för de välbeställda ansågs här stå över de 

verkliga behoven, som var hyreslägenheter till de behövande. I skenet av detta så ter sig 
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Ljusstaden som ett mer ambitiöst projekt där kommunen har kunnat ställa krav och fört in en 

tydligare vision för en hållbar utveckling. 

De ekonomiska skillnaderna har ökat i samhället och detta skapar ett tryck på de resurssvaga 

grupperna i samhället. Detta tryck kommer både från statens minskade välfärd och som en 

följd av kommunens fokus och ambition på att locka till sig kapital och nyinflyttning Harvey 

2005, 2011). I detta scenario så försvinner den lilla rösten från den resurssvaga gruppen i ett 

ständigt accelererande tillväxtfokus. Enligt Harvey (2011) så får inte kapitalackumulationen 

och tillväxten äventyras, och inom de nyliberala budgetramarna krymper möjligheterna att 

hjälpa dessa människor. Att det förhåller sig på detta viset visar den jämförelse som jag har 

gjort mellan två områden, där de socioekonomiska skillnaderna var tydliga. Utsatta grupper 

hamnar enligt Khekee (2005) i de minst attraktiva stadsdelarna och dessa områden och dess 

invånare dras därigenom in i en ond cirkel av social utslagning och marginalisering. När även 

den lilla segregationsforskning som enligt Boverket (2010) trots allt bedrivs är tveksam till 

nyttan av åtgärderna, och de samhällsekonomiska konsekvenserna är otydliga så kan jag 

förstå att många kommuner är villrådiga till möjligheten att göra något. Den vinstdrivande 

bostadspolitiken är inte intresserad av frågan eftersom det inte är konstaterat att åtgärderna ger 

ekonomisk utdelning (Holmqvist 2009). Kalmar kommun har behållit sina allmännyttiga 

lägenheter men omvandlingen från hyresrätt till bostadsrätt och äganderätt har inneburit att 

beståndet av hyreslägenheter minskat med drygt 30 procent mellan år 2000 och 2009 (Kalmar 

kommun 2000, 2010).  

Nyliberalismen har öppnat upp dörrar för kapitalackumulationen att träda in i de sfärer av 

samhället som tidigare ansågs viktiga för samhällsutvecklingen och göras dessa till en vara på 

en marknad (Harvey 2011). Stadsplaneringen utgör här inget undantag. När 

kapitalackumulationen tillåts övertrumfa alla värden så blir denna själva målet för 

samhällsutvecklingen (Harvey 2011). Genom detta perspektiv kan vi förstå det fokus på 

attraktivitet som kommuner och samhällsplaneringskontor är tvingade att använda sig av. 

Kalmar är idag en vara på en marknad där Kalmar stad representerar ett värde. Det objektiva 

värde som Kalmar representerar måste stärkas eftersom det är på detta sätt som vinnare och 

förlorare sorteras ut.  Med Marx tolkningsmodell (Harvey 2010) av det objektiva värdet så 

kan vi tydligt förstå hur viktigt det är att utveckla detta.  Jag anser att Staffan Lindholm 

bekräftar detta när han säger att ”det är viktigt att kunna skapa det värde du uppfattar finns” 

(Lindholm 2011). Här, anser jag ligger förklaringen till att exempelvis projektet Varvsholmen 

kunde uppstå. Det uppfattade objektiva värdets vikt ansågs här stå över de reella behoven som 
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fanns och på detta vis verkar kapitalismen som en överliggande struktur i omformningen av 

det urbana rummet. Jag anser att min analys har visat att vi med en marxistisk teoribas kan 

förstå de spänningar och ojämlikheter som finns i städerna idag.  Kapitalackumulationen 

under nyliberalismen har skapat ett tryck på de mindre bemedlade grupperna i samhället och 

härmed uppstår de ojämlikheter och maktobalanser som vi kan se i Kalmars urbana miljöer 

idag. 

 

8.  Slutsats och diskussion 

Om vi förutsätter att den stad som skapas också är den plats där samhällets reproduktion sker 

(Harvey 2005a) så förstår vi också hur viktigt det är att den formas efter människors önskan 

av vad staden ska vara. Här uppstår ett demokratiproblem, när utformningen av staden sker 

genom exploatören och kommunens tjänstemän så blir medborgarnas möjlighet att påverka 

otydliga och sker ofta via juridiska instanser (Blücher 2006). Ett maktproblem blir också 

tydligt vid förtätningen av staden, som förutsätter blandstaden, eftersom detta innebär att 

allmänna platser privatiseras och begränsar det fria utrymmet i staden. Ett ytterligare problem 

finns för de marginaliserade grupperna i staden eftersom deras möjligheter att förändra sin 

livssituation minskat på grund av permanent hög arbetslöshet, brist på hyreslägenheter till 

rimliga priser i goda bostadsområden samt minskad välfärd. När det gäller privat – offentlig 

samverkan så är en paradox i sammanhanget, att ju attraktivare du är för en exploatör desto 

fler krav kan du ställa till exploatören (Boverket 2010). Alltså kan det finnas ett incitament 

från kommunen att bli attraktiv för att ha möjlighet att bygga den stad kommunen vill. 

Kapitalackumulationen och konkurrensens tvingande lagar kan alltså både bli till en fördel 

eller nackdel för kommunen beroende på hur attraktiv du är. Anses du inte attraktiv så kan du 

inte ställa några krav och inte heller bygga den stad du vill. Enligt Staffan Lindholm (2011) så 

har Kalmar kommunen rätat på ryggen i dessa frågor och har idag större möjligheter att ställa 

krav och att styra nybyggnationen än tidigare. 

 För de kommuner eller individer som inte anses lönsamma väntar en framtid på skuggsidan 

av nyliberalismens och kapitalackumulationens bakgård. Visionen om det goda samhället ter 

sig i detta scenario långt borta och uppdelningen i de som har och inte har blir tydlig. Kalmar 

kommun försöker mildra effekterna av en socioekonomiskt uppdelad stad genom att inte sälja 

ut allmännyttan till privata fastighetsägare, ställa de krav man kan på exploatören angående 
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upplåtelseformer samt genom att bygga blandstaden som antas kunna mildra segregationen 

och öka integrationen av olika grupper. Men samtidigt så verkar kapitalismen i en motsatt 

riktning och är den kraft som är dominerande. Vilket leder till att det inte finns olika 

valmöjligheter, utan istället ett organisatoriskt öde som staden måste anpassa sig till eller gå 

under (Raattamaa 2005).  Kommunen har inget val än att inordna sig i denna konkurrens och 

på detta sätt kan Kalmar kommuns mål att i första hand att öka attraktiviteten förstås.  

Enligt Harvey (2005a) så är stadens viktigaste uppgift inom det kapitalistiska systemet att öka 

kapitalackumulationen och när vi samtidigt vet att detta är intimt sammanflätat med ojämn 

geografisk utveckling (Henderson & Sheppard 2006) så är det enligt mig svårt att se hur detta 

mönster skulle kunna förändras under ett kapitalistiskt system styrt av nyliberala teorier. När 

jag kopplar samman teorin med empirin i uppsatsen så framträder den logik som förklarar de 

mönster som karakteriserar de nyliberala städerna idag. Som mönster är de intressanta men 

jag anser att de endast är en biprodukt av den kapitalistiska struktur som skapat dem. Min 

slutsats blir att de mönster som visar sig i den postindustriella staden alla är ett resultat av 

kapitalackumulationsprocessen som fått fritt spelrum under de nyliberala teorierna. Kalmar 

utgör här inget undantag utan är som stad tvungen att anpassa sig efter rådande 

omständigheter eller bli förloraren i konkurrensen med andra städer.  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka de mönster i staden som kapitalismen under 

nyliberalismen skapat men också i förlängningen för vem vi bygger staden i dag? Svaret på 

denna fråga blir att det är den kapitalistiska produktionsprocessen som styr och formar staden 

för att kapitalackumulationen ska vara så optimal som möjligt. Stadens primära syfte blir till 

att vara en tillväxtmotor och det urbana rummet anpassas till detta syfte. Vinnarna blir de 

resursstarka grupperna medan det socioekonomiska gapet till de svagare grupperna ökar. Om 

detta gap ökar så förstärks de socialgeografiska konsekvenserna som Molina (2000) beskriver, 

där värderingar, vanor, förväntningar och möjligheter styrs och begränsas av var du bor i 

staden.  Konsekvensen av detta blir att vi genom den nyliberala kapitalismens påverkan 

omformar inte bara det urbana rummet, utan även oss själva som människor. Vill vi själva 

forma reproduceringen av samhället genom det urbana rummets form och innehåll, så måste 

detta mål drivas av medborgare och politiker i nyliberalt landskap där politikernas och 

medborgarnas makt att påverka är starkt begränsad. På detta vis har kapitalismen verkat 

bakom våra ryggar och har skapat en andra natur där makten att forma våra liv begränsats av 

de ekonomiska strukturer som släppts fria och till stor del formar våra liv och städer idag. 
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9. Sammanfattning 

De nyliberala teorier som frisläpptes i början av 1980 – talet har inneburit en öppning för 

kapitalackumulationen att träda in i samhällets alla sfärer och göra allting till en vara. 

Städerna utgör inget undantag, utan befinner sig i en intensiv konkurrens sinsemellan över 

inflyttning, evenemang och företagsetableringar. Detta ger möjligheter för de städerna med 

konkurrensfördelar av olika slag, samtidigt som de utan dessa möjligheter går en osäker 

framtid till mötes. Syftet med uppsatsen har varit att försöka förstå hur den nyliberala 

svängning som skett påverkar en stad i periferin som Kalmar. Mina frågor var: Vad är Kalmar 

kommuns strategi för att utveckla Kalmar? Vad får denna strategi för utslag i det urbana 

rummet? Och vilka blir effekterna av denna strategi? För att svara på dessa frågor så utfördes 

en fallstudie där David Harveys teorier om staden som en nödvändig plats för det 

kapitalistiska systemet och intimt förknippad med ojämn geografisk utveckling, utgjorde 

teoribasen. Jag använde mig av en kvantitativ deduktiv metod där intervju, aktuell 

forskningslitteratur, översiktsplan och detaljplaner utgjorde empirin. 

Kalmar kommuns fokus är tydligt på tillväxt, genom en aktiv och dynamisk stadsplanering 

och genom en satsning på turism, konsumtion och universitetet så ska Kalmar växa. Den 

sociala polariseringen är tydlig och kommunens verktyg för att lösa detta är trubbiga. Kalmar 

försöker genom att behålla hyresrätterna i sitt allmännyttiga bostadsbolag samt genom att 

bygga blandstaden lösa integrations och segregationsproblemen. Den lilla forskning som 

bedrivs är enligt Boverket tveksam både till social ingenjörskonst i sig, som till blandstadens 

påstådda positiva effekter. Social blandning anses inte per automatik ge ekonomisk utdelning, 

alltså är inte den vinstdrivande bostadssektorn intresserad. Detta är ett mål som måste drivas 

av medborgare och politiker i nyliberalt landskap där politikernas och indirekt medborgarnas 

makt att påverka är begränsad. 

 En attraktivare stad ger större möjligheter för kommunen att ställa krav på byggherren och i 

förlängningen större möjligheter att bygga den stad som kommunen vill. En annan positiv 

effekt som jag har kunnat se är utbyggnaden av blandstaden, där dess integrations och 

segregationshämmande effekter möjligtvis kan vara en lösning även om forskningen enligt 

Boverket inte är entydigt positiv till att dessa effekter kommer att uppstå. De negativa effekter 

som jag har kunnat se i att bygga den attraktiva staden är förtätningen av staden som minskar 

de offentliga platserna i staden som istället privatiseras, och här uppstår ett maktproblem över 

tillgång till stadens rum. De socioekonomiska skillnaderna ökar och den socialgeografiska 
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polariseringen förstärks. Ett demokratiskt problem finns också när stadens framtid utformas i 

ett privat – kommunalt partnerskap där medborgarnas möjlighet att påverka är begränsad. 

 Kalmar är idag en vara på en marknad av städer där anpassning under rådande 

omständigheter är nödvändig för att inte förlora i konkurrensen. Konsekvensen har blivit en 

förtätad och socioekonomiskt polariserad stad men också en stad fylld av nyetableringar, 

projekt och evenemang som kan sätta Kalmar på kartan. Med David Harveys teorier om 

stadens ojämna geografiska utveckling så ter sig dessa fenomen logiska, då de alla är en effekt 

av den kapitalistiska struktur som påverkar och formar de mönster som vi ser i städerna idag. 

Genom avregleringar, privatiseringar och marknadskrafternas frisläppande så har 

nyliberalismen bidragit till detta nya samhälle för städer och individer. Medborgarnas och 

politikernas möjlighet att forma staden efter eget önskemål är begränsat eftersom målet att 

växa anses överlägset alla andra mål. Kapitalismen agerar på detta vis bakom våra ryggar, vi 

ser den inte och förstår inte dess konsekvenser. Resultatet blir att vi via kapitalismen 

omformar staden och i förlängningen, oss själva. 

  För att förstå de mönster som framträder i det urbana rummet idag så anser jag att 

kapitalackumulationen och konkurrensens tvingande lagar som via nyliberalismens teorier fått 

fritt spelrum måste utgöra den strukturella tolkningsram med vilken den postindustriella 

stadens struktur och form kan förstås. Det finns inte olika valmöjligheter utan istället ett 

organisatoriskt öde som staden måste anpassa sig till eller gå under . Kommunen har inget val 

än att inordna sig i denna konkurrens och på detta sätt kan Kalmar kommuns mål med att i 

första hand att öka attraktiviteten förstås. 
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11. Bilaga 

 

Intervjuguide Semistrukturerad intervju 

 

 Kan du beskriva din utbildning och bakgrund? 

 Hur länge har du haft din befattning? 

 Kan du beskriva Kalmars målsättning i stadsbyggandet? (Sprawl, blandstaden?) 

 

 Vilka problem och möjligheter ser du med denna vision? 

 Har ni ett partnerskap med näringslivet vid nybyggnation och hur ser det ut? 

 Gör kommunen idag upp om marköverlåtelseavtal eller exploateringsavtal med 

byggherrar för att styra inriktningen på bostadsbyggandet? 

 

 Styrs på något vis upplåtelseformen i nybyggnationen idag? 

 Kan du beskriva målsättningen med Varvsholmen? 

 Anser du att Varvsholmen såhär tio år efter att det började byggas är ett framgångsrikt 

projekt? 

 

 Varvsholmen är idag en av Kalmars mest segregerade stadsdelar, hur ser du på detta? 

 Hur kan stadsplaneringen bidra till en icke – segregerad stad? 

 Kan du beskriva projektet Ljusstaden? 

 Sedan tillståndsplikten avskaffades 2007 så kan kommunen sälja ut allmännyttans 

lägenheter, är detta något som kommunen gör? 

 

 Ser du en motsättning i att bygga en attraktiv stad för att locka till sig nyinflyttade mot 

att bygga en stad för kommuninvånarna? 
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