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När staden blir ett varumärke
Torgytor ersätts med inglasade caffè latte-serveringar och exklusiva modebutiker,
noggrant utvalda av fastighetsägaren. Kritiska röster höjs för att demokratiska
värden får stå tillbaka för kommersiella krafter när stadspolitiken alltmer kommer
att handla om att locka till sig investeringar och köpstarka turister. I boken Stad till
salu diskuteras begreppet entreprenörsurbanism och det offentliga rummets värde.
I den nyutkomna boken Stad
till salu. Entreprenörsurbanismen
och det offentliga rummets värde
frågar sig sociologen Mats Franzén,
statsvetaren Nils Hertting och
kulturforskaren Catharina Thörn
vad som händer med det offentliga
rummet när städer försöker marknadsföra sig i en global konkurrens
om investerares resurser och
lättrörliga kapital.
– I och med 1990-talskrisen kan
vi se hur stadens utformning blir
allt viktigare och hur olika projekt
genomförs för att locka turister
och få fart på tillväxten. Vi har
funnit att stadens attraktivitet
alltmer blir en fråga för utifrån
kommande investerare än för

stadens egna invånare, berättar
Mats Franzén, professor emeritus
i sociologi vid IBF.
Ett sätt att sälja staden och
locka turister och investerare är att
göra staden till ett varumärke. För
att beskriva den här processen av
varumärkesbyggande använder författarna sig av termen ”entreprenörsurbanism”, som formulerades
av kulturgeografen David Harvey
på slutet av 1980-talet. Typiskt för
entreprenörsurbanismen är olika
former av samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och handlare med gemensamma satsningar
på turism, konsumtion och kultur. I
Stad till salu visas hur fastighetsägar-

na får en huvudroll i dessa samverkansprocesser, speciellt när de äger
flera sammanhängande fastigheter
på attraktiva adresser.
Genom dessa nätverk lanseras
åtgärder för att förvandla stadens
allmänna utrymmen med fokus på
att attrahera dem som har råd. Det
görs genom att höja känslan av
exklusivitet i delar av stadskärnan.
– Om man tänker sig att det offentliga rummet fyller en demokratisk
funktion genom att synliggöra
samhället och dess olika grupperingar, så finns det skäl att vara
vaksam på dessa tendenser, säger
Nils Hertting, docent och lektor i
statskunskap vid IBF. 
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Författarna till Stad till salu har
funnit att idén om att göra stadsrummet attraktivt genom samarbetsnätverk finns både i Stockholm
(City i Samverkan) och i Göteborg
(Innerstaden Göteborg). Genom
att följa nätverken under flera år har
Catharina Thörn, Nils Hertting och
Mats Franzén, försökt förstå den
dynamik och logik som finns inbyggd
i processer som rör centrumutveckling.
En viktig slutsats är att försöken
att sälja staden ofta hålls borta från
de formella demokratiska och politiSTAD TILL SALU.
Boken är skriven
av Mats Franzén,
professor emeritus
i sociologi vid IBF,
Nils Hertting, docent
i statskunskap vid
IBF och Catharina
Thörn, doktor i
sociologi och docent
i kulturstudier vid
Göteborgs Universitet. Förlag: Daidalos.

ska beslutsvägarna. Förändringar
som annars inte skulle ha accepterats smygs istället in i staden.
– Att lägga fram politiska förslag
som upplevs som en privatisering
av det offentliga rummet är mycket
kontroversiellt. Häri ligger också
dilemmat för entreprenörsurbanismens företrädare: Den kräver en
bred samordning av stadens aktörer
och blir svår att genomföra eftersom man får smyga med små steg
för att undvika en offentlig debatt,
förklarar Nils Hertting.
Varvskrisen i Göteborg på
1970-talet kan förklara att de
entreprenörurbanistiska idéerna
har vuxit sig starkare i Göteborg.
Krisen tvingade helt enkelt staden
att söka sig en ny identitet och nya
vägar för tillväxt. Även stadskärnans
fysiska utformning gör det lättare att
genomdriva entreprenörsurbanistiska projekt i Göteborg. Göteborg är
mer småskaligt och här finns också
kvarter och bakgårdar som går att

”Att lägga fram politiska
förslag som upplevs som
en privatisering av det
offentliga rummet är
mycket kontroversiellt”
bygga om. Centrala Stockholm är
svårare att bygga om och Stockholms stad är i sig en stark aktör.
– Dilemmat för City i Samverkan är
att den typ av åtgärder, som framstår
som framgångsrika i Göteborg, har
svårt att sätta tydliga avtryck i Stockholms storskaliga och modernistiska
stadsrum. City i Samverkan lyckas
inte på samma sätt som Innerstaden
i Göteborg att ”koppla greppet” om
citys utveckling, skriver författarna. l
entreprenörsurbanism
Författarnas definition: Man kan tala om en
entreprenörsurbanistisk stadspolitik när
offentliga och privata aktörer samverkar i mer
eller mindre spekulativa projekt för att sälja
staden i en föreställd global konkurrens om
investeringar och besökare. Källa: sid.30 i Stad till

Bostadsbristen i fokus
Med det högaktuella temat Kris i bostadsfrågan – orsaker och lösningar lockade årets
upplaga av Bostadsmötet cirka 200 deltagare. De 16 sessionerna behandlade ämnen
som rörde sig om allt från bostadspolitik till boendegemenskaper för äldre. Bland
talarna fanns vice riksbankschef Henry Ohlsson och kommunalrådet Erik Pelling.
Under två intensiva dagar samlades företrädare för hyresgäster
och fastighetsbranschen, samhällsplanerare, politiker och forskare
med flera på Uppsala konsert och
kongress för att gemensamt diskutera och lyssna till föredrag om
olika bostadsfrågor.
Bostadsmötet inleddes med en
gemensam föreläsning där vice
riksbankschef professor Henry
Ohlsson talade om bostadspriser.
Bland de valbara sessionerna kunde

konferensdeltagarna lyssna till olika
teman, som till exempel Kvalitet, inte
bara kvantitet – kopplingen mellan
bostad, hälsa och välbefinnande och
Bygg- och boendegemenskaper. Det
hölls också en paneldebatt om husockupationer som motstånd mot
gentrifiering.
Flest deltagare – 70 personer –
hade sessionen Bostadsbyggandet i
Sverige – bostadspolitikens ekonomiska och sociala effekter med Robert
Emanuelsson (Riksbanken), Jacob

Lundberg (Nationalekonomiska institutionen) och Helen Ekstam (IBF).
Bostadsmötet avslutades med en
paneldebatt på stora scenen under
ledning av journalisten Per Wirtén.
Panelen med Marie Linder, ordförande i Hyresgästföreningen, Johan
Löfstrand (S) och Caroline Szyber
(KD) från Civilutskottet, Reinhold
Lennebo, vd för Fastighetsägarna,
och Chris Österlund, ekonomichef
på SABO samtalade tillsammans
om bostadskrisen och politiken. l

salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde

har ordet

Prefekten

En ny termin och som så många
gånger tidigare finns det många nya
studenter och en och annan nyanställd vid universitet som befinner sig
i en akut situation av bostadslöshet.
För oss andra som inte drabbas av
detta blir det istället ett tillfälle att
reflektera över sakens orimlighet.
Tänk dig att du gör precis det
som sägs vara så bra för den akademiska världen och även för arbetsmarknaden generellt: du rör på dig!
Men när du har lyckats passera alla
möjliga hinder i ditt beslut att flytta
till Uppsala, och väl är framme, har
du ingenstans att bo.
Universitetet räknar med att en
viss andel av dem som har blivit

antagna till kurserna inte kommer
till registreringen. Sedan hoppar
ytterligare en viss andel studenter
av redan de första veckorna efter
terminstarten. Här borde frågan
omedelbart anmäla sig om huruvida
detta borfall har med bostadsfrågan
att göra – och om så är fallet – i
vilken utsträckning?
Bostaden är en så central del av
våra liv att den kan avgöra om du
kan söka jobb eller kan fullfölja din
planerade utbildning. Vi får se upp
inför risken att orimligheten med
att vissa har bostäder och andra inte,
blir ett normaliserat faktum: ”Det är
bara så!” Så behöver det nämligen
inte alls vara.

Några av IBF:s medarbetare deltar
i Bostadsvrålet i år. Bostadsvrålet är
en aktivistkonferens kring bostadsfrågan där frågan om brist på bostäder
ständigt står i fokus.
I år är det Uppsalas tur att vara
värd. Bostadsaktivister från hela
landet samlas 8-9 oktober för att
dela erfarenheter, kunskaper och
strategier. Det blir
spännande! l
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Irene Molina,
professor i kulturgeografi och prefekt
vid IBF.

BOSTADSMÖTET I BILDER. 1&2. Paneldebatt med
Marie Linder (Hyresgästföreningen), Johan Löfstrand (Civilutskottet), Caroline Szyber (Civilutskottet), Reinhold Lennebo
(Fastighetsägarna) och Chris Österlund (SABO). 3. Konferensmiddag. 4. Under middagen underhöll uppsalaprofilen Jacke
Sjödin. 5. Hälsningsanförande med rektor Eva Åkesson.
6. Föreläsning med vice riksbankschef Henry Ohlsson.
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Lobbying bästa protestmetoden
mot skolnedläggningar
Politiska beslut om skolnedläggningar rör upp många känslor och möter ofta
protester från föräldrar, lärare och närboende. Men protester i form av demonstrationer och namninsamlingar hjälper sällan. Störst chans att påverka beslutet
har protestgrupper som kommer från resursstarka områden och som använder
lobbying. Det visar Jonas Larsson Taghizadehs doktorsavhandling.
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Deltidsarbetande kvinnor riskerar fattigdom
under föräldraledigheten
Kvinnor som arbetar heltid innan de går på föräldraledighet klarar sig bra ekonomiskt
under tiden de är hemma med barnen. Ensamstående mammor som inte har arbetat
heltid innan föräldraledigheten löper däremot stor risk att få en inkomst som ligger
nära fattigdomsgränsen.
Hanne Martinek, forskare i statsvetenskap vid IBF, studerar i sin
doktorsavhandling hur stor inkomst
svenska och tyska mödrar har från
föräldrapenning och andra sociala

Hanne Martinek har nyligen disputerat med avhandlingen Mothers’
Social Citizenship:The logics
and effects of the German and
Swedish welfare states.

bidrag medan de är föräldralediga,
samt hur deras tillgång till barnomsorg ser ut. Studien omfattar
situationen utifrån olika arbetsmarknadspositioner, både för ensamstående och gifta mödrar.
Resultaten visar på överraskande likheter mellan länderna när det
gäller ensamstående mödrars risk
för fattigdom. Ensamstående mödrar som jobbade heltid och hade
en genomsnittlig lön innan föräldraledigheten klarade sig bra också när
de var hemma med barnen, medan
en deltidstjänst ledde till en inkomst
som låg väldigt nära fattigdomsgränsen.
– Gifta mödrar som står utanför
arbetsmarknaden eller som jobbar
deltid innan de går på föräldraledighet löper stor risk att vara finansi-

ellt beroende av sina män under
föräldraledigheten, säger Hanne
Martinek.
Ensamstående mödrar som
bara har rätt till garantinivån av
föräldrapenningen hamnar långt
under fattigdomsgränsen i både
Tyskland och Sverige. Detta gäller
även om man räknar in alla bidrag
som de skulle kunna få; barnbidrag,
bostadsbidrag, underhållsstöd och
socialbidrag.
– Att Sverige har färre fattiga
mödrar än Tyskland beror inte på
mer generösa eller inkluderande
socialförsäkringar och bidrag. Den
överlag mindre fattigdomssiffran
beror istället på att Sverige har fler
kvinnor som arbetar och på att
Sverige inte har en låglönesektor,
förklarar Hanne Martinek. l

– Protestgrupper som vill påverka skolnedläggningar bör i första
hand fokusera på lobbying och kontakta beslutsfattare direkt, eller om
det är möjligt, kombinera lobbying
med protester, säger Jonas Larsson
Taghizadeh, forskare i statsvetenskap vid IBF.
Det är större sannolikhet att
en intressegrupp får behålla sin
skola om de kan föreslå alternativa
sparförslag eller komma med ny
information som saknas i kommunens ekonomiska beräkningar. I
avhandlingen framkommer det att
protestgrupper i bostadsområden
med många högutbildade föräldrar
med tjänstemannayrken är bättre
på att presentera ny information
för politikerna och därför oftare
lyckas med att påverka skolnedlägg-

ningar. Protestgrupper i resurssvaga
bostadsområden presenterar sällan
sådan information, utan satsar mer
på demonstrationer och namninsamlingar.
Demonstrationer och namnlistor har dock visat sig ha effekt
om nedläggningen drabbar rörliga
väljare. En möjlig förklaring är att
politikerna är rädda för att dessa
väljare kommer att bestraffa dem
för nedläggningsbeslutet i nästkommande val.
– Resultaten visar också att
politiska majoriteter som inkluderar Centerpar tiet är mindre
benägna att lägga ner skolor om
nedläggningen drabbar kärnväljare
till Centerpar tiet. Min teori är
att Centerpartiet räddar landsbygdsskolor av ideologiska skäl

och på grund av rädslan att svika
sina väljare, berättar Jonas Larsson
Taghizadeh.
Avhandlingens slutsats är att
beslutsfattare i högre grad bör
närma sig resurssvaga medborgare och även lyssna på mindre
viktiga väljargrupper. I förlängningen leder det till en mer jämlik
process och till att fler perspektiv
kommer med i planeringen.
– Det svenska politiska systemet
på lokal nivå tycks bygga på ett
politiskt språk och ett sätt att
argumentera som skapar genvägar
för resursstarka medborgare att
påverka, samtidigt som det tenderar att exkludera mer resurssvaga
grupper och utlandsfödda som
inte har kunskap om den lokala
politiska kulturen. l
OM AVHANDLINGEN
I avhandlingen Power from Below?:The
Impact of Protests and Lobbying on
School Closures in Sweden. har Jonas
Larsson Taghizadeh undersökt protester i samband med skolnedläggningar i landets 29 största
kommuner. Studien
omfattar åren 2002–2010
och består av ett unikt
datamaterial med 300
brev som skickats
från medborgare till politiker om skolnedläggningar,
samt protestaktioner uppmärksammade av media
under samma tid.

5

7

IBF nyhetsbrev 2/2016

IBF nyhetsbrev 2/2016

Publikationer

Krönikören:

Semesterhälsningar från Tensta

Gröna inslag i stadsbilden bra för miljön
Staden och naturen behöver inte stå i motsättning till
varandra. Gröna inslag i stadsbilden har positiv inverkan
på människors hälsa, men även naturen kan vinna på att
vara mer synlig i den urbana miljön. Det skriver professor
Terry Hartig, miljöpsykolog vid IBF, tillsammans med
Peter Kahn, professor i psykologi vid University of
Washington, i en artikel i tidskriften Science.
Nyckeln till hållbarhet ligger i att lyckas integrera
naturliga inslag i arkitekturen, infrastrukturen och
offentliga platser. Författarna argumenterar för att om
människor får uppleva naturen även i staden kommer det
att skapa ett ökat intresse för att skydda miljön. l
Hartig, Terry & Kahn, Peter H., Jr (2016). ”Living in cities, naturally.”,
Science, vol. 352 (6288), sid. 938-940.

Segregation kan minska toleransen för invandring
Toleransen för etniskt blandade bostadsområden är högre i Stockholm
än i Oslo och Helsingfors. Det framgår i en nypublicerad artikel där
majoritetsbefolkningens syn på segregation studeras.
Roger Andersson, professor i kulturgeografi på IBF, är en av forskarna
bakom studien, som fokuserar på de boendes attityder till – och
erfarenheter av – etnisk boendesegregation i huvudstäderna Oslo,
Helsingfors och Stockholm. Forskarna studerar hur majoritetsbefolkningen i respektive land ser på att bo i bostadsområden med många
invandrade. För vem är segregationen ett problem? Vill de som bor i
områden med hög andel invandrade se en minskning av andelen och
kan de som bor i typiska majoritetsområden tänka sig en högre andel?
Finns skillnader mellan städerna i synen på etnisk blandning?
Studien baseras på en enkätundersökning ställd till 3 000 personer i
åldern 25-50 år i respektive stad (totalt 9 000), bosatta i områden med
olika koncentrationer av personer födda utanför Norden. Studien visar
att toleransen för etnisk blandning är högst i Stockholm, men också att
personer som bor i de mest majoritetsglesa bostadsområdena vill se
en lägre andel invandrade. Detta gäller i alla tre städerna, även i
Helsingfors, som har en mindre närvaro av invandrade. Politiskt dras
slutsatsen att toleransen för invandring är hög, men att det finns skäl att
undvika en långt driven segregation om toleransen ska bestå.
Artikeln ”Natives’ opinions on ethnic residential segregation and
neighbourhood diversity in Helsinki, Oslo and Stockholm” är skriven av
geograferna Roger Andersson (IBF), Ingar Brattbakk (Oslo) och Mari
Vattovaara (Helsingfors), och publicerad i tidskriften Housing Studies. l

Vissa bostadsområden syns oftare i media, till
exempel nämns orten Tensta 43 gånger i DN under
sommarmånaderna juni, juli och augusti. Den mest
relevanta artikeln, enligt databasen Retriever, handlar
om en dödsskjutning på Tensta allé. I en artikel dagen
efter (29 juni) beskrivs Tensta som ”ett samhälle i sakta
förfall” och ”ett laglöst land”.
I en annan artikel beskrivs hur personer med korttidskontrakt sägs upp, och ytterligare en dag senare (30
juni) står det att företagarna i Tensta centrum kräver
dygnet-runt-bevakning av väktare och fler poliser
eftersom ”situationen här är akut”.
Så jag förväntade mig kaos, förfall och laglöshet
när jag åkte dit i mitten av augusti tillsammans med
mina två döttrar som skulle gå en veckolång gratiskurs i porträttmålning, ledd av lärare som annars
undervisar på Kungliga Konsthögskolan. Efter att
ha följt döttrarna till Tensta konsthall bestämde jag
mig för att utforska denna utskällda förort.
På Tensta allé höll torghandeln på att slå
upp. Det var mycket folk överallt. Många hälsade
på varandra. Människor jag mötte såg mig i ögonen,
på ett trevligt sätt. Jag gick mot Järvafältet eftersom
jag hade hört att det finns svamp där, kanske kunde jag
hitta lite kantareller? Gick förbi en förskola, där lekte
fullt med barn. Alldeles intill låg en avancerad parkour-anläggning, där det också var massor av barn, lite
äldre, mest flickor tyckte jag. Nedanför den fanns en
stor fotbollsplan med gräs, där flera olika smågrupper
av ungdomar och barn i olika åldrar, mest killar, spelade
fotboll. Inga matcher, de lekte mest tillsammans med
bollen. Fortsatte under E4:an och förbi alla kolonilotter
som sprakade av den begynnande höstskörden, och in i
en skog. Informationsskyltar visade upp planerna för en
stor begravningsplats en bit bort. Blev också varse att
jag inte gick runt i vilken skog som helst, utan i en del
av kulturreservatet Igelbäcken. Det verkade dock vara
för torrt för kantarellerna.
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Andersson, Roger, Brattbakk, Ingar & Vattovaara,
Mari (2016). ”Natives’ opinions on ethnic
residential segregation and neighbourhood
diversity in Helsinki, Oslo and Stockholm”,
Housing Studies, publicerad online.

Plötsligt hörde jag rasslande kedjor i skogen,
igen och igen. I en glänta stod en kille och tränade frisbeegolf. Det visade sig att jag hade hittat fram till Järva
Discgolfpark. Jag hade ingen aning om att det fanns så
välskötta frisbeegolfbanor, med klubbhus och allt. Inte

Tenst
a par
kourp
ark
urreservat
Igelbäckens kult

Tidens väg

Akalla By 4H
-gård
Foto: Susanne Urban

konstigt att Disc golf world tour lade en deltävling här i
somras. Besteg en kulle, såg Tensta lite från ovan, och
mötte ytterligare en ung man som tränade mountainbike. Sen hamnade jag på något som hette Tidens
väg, som bland annat guidade till järnålderslämningar,
runristningar och runsten. Vidare på väg mot Akalla
träffade jag på ekologiska kor på Hästa gård, såg vilda
rådjur på en äng, och söta getter, bockar och killingar
på 4H-gården Akalla By. Tog tunnelbannan hem från
Akalla och funderade över mediebilden av Tensta.
Jag vet ju att bilden som framträder i media är selektiv.
De extra fina kvaliteterna som också finns i alla bostadsområden blir inte nyheter. Besöket
gav mig ändå förvånansvärt många
överraskningar. Några kantareller
hade inte synts inte till. Inget kaos,
förfall eller laglöshet heller. l
Susanne Urban, urbansociolog med särskilt
fokus på segregation och integrationsfrågor.

Foto: Mikael Wallerstedt
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I Kiruna har den stora stadsomvandlingen, som ska ge plats åt LKAB:s
gruvdrift, kommit igång. Hela stadskärnan och 3 000 bostäder måste
flytta tre kilometer österut, vilket
innebär att många värdefulla byggnader kommer att rivas. Ett exempel
är det kända kvarteret Ortdrivaren,
som ritades av Ralph Erskine under
den stora vågen av rivningar och
centrumomvandlingar som ägde
rum under 50-och 60-talen. Husen
ritades 1957 och uppfördes under
perioden 1959–1965.
Ortdrivaren innehåller Kirunas
högsta bostadshus. Det 13 våningar höga huset kallas i folkmun för

Snusdosan, troligen på
grund av sin bruna fasadfärg. Det andra höghuset
går under benämningen
Spottkoppen och de två
lägre gula byggnaderna
som ligger längs med
Hjalmar Lundbomsvägen
kallas för Berlinmuren och
Mullbänken. Mellan de två
höghusen finns också en
BERLINMUREN, SNUSDOSAN OCH SPOTTKOPPEN.
låg byggnad, som går under Ralph Erskine har ritat Kirunakvarteret Ortdrivaren, som
kommer att rivas om några år.
namnet Herrens pris, på
grund av att Missionskyrinom några år måste tömmas på sina
kan tidigare huserade där.
invånare. Lägenheterna har varit
Ralph Erskine ska ha använt
bland de populäraste i Kiruna och
fjällen och gruvan som inspiration
det har tagit ett tag att förhandla
till husens form – vilket resulterade
fram hur lägenheterna ska lösas in.
i rundade hörn på fasaderna och
OM RALPH ERSKINE
Förra året kom man fram till en
oregelbunden
takhöjd.
De
små
Ralph Erskine (1914-2005) var en brittisklösning som innebär att LKAB köper
betongbalkongerna
är
utformade
svensk arkitekt, som blev en av förgrundsgestalterna inom svensk arkitektur under
fastigheten av bostadsrättsföreningen.
som gruvhissar.
1900-talet. Några exempel på byggnader som
Därefter fördelas pengarna ut till
Kvarteret är knutet till HSB och
bär hans signatur är de hus som han skapade
ägarna utifrån lägenheternas storlek. l
inrymmer
138
bostadsrätter,
som
för Stockholms universitet; Aula Magna, Allhuset,
Universitetsbiblioteket m.fl. I Norrbottens län
märks förutom kvarteret Ortdrivaren också
Ormen långe i Svappavaara och köpcentrat
Shopping i Luleå. Källa:Wikipedia

Läs Norrbottens museums dokumentatation av Ortdrivaren:
www.kiruna.se/Stadsomvandling/Historia--framtid/
Kulturmiljofragor/Dokumentationer/
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