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Sammanfattning

En ökad ekonomisk tillväxt står ständigt på en kommuns agenda och likaså strävan efter

attraktivitet. En trend sedan många år tillbaka är att bygga vattennära bostäder vilket

återspeglas i städers bostadsplanering, även i fallet Karlstad. Den höga efterfrågan på

vattennära bostadsområden har resulterat i ett av många verktyg som städer använder sig av

för att uppnå tillväxt och för att marknadsföra sig som attraktiv. Den hårda konkurrensen som

idag finns på marknaden har bidragit till att det gäller att utmärka sig genom att lyfta fram

stadens specifika kvalitéer för att nå ut till alla målgrupper, för att öka attraktiviteten

ytterligare. Bostadsplaneringen är en fråga som innehåller ett flertal perspektiv och

dimensioner vilket leder till att den får en helt avgörande roll i konkurrensen mellan

kommunerna i landet. Denna diskussion orsakade uppkomsten av frågor som vi avser kunna

besvara genom att undersöka vad olika parter verksamma inom Karlstads kommun har för

huvudfokus i sin bostadsplanering. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar utgår

studien från en kvalitativ metod med informanter som har anknytning till kommunens

bostadsplanering.

• Hur framställs attraktivitet ur en bostadsplaneringskontext i Karlstad?

• Vilken roll har bostadsplaneringen för strukturell segregering?

• Vilket fokus har hållbar utveckling vid exploatering av nya bostäder?

• Vilka teoretiska faktorer förklarar sambandet mellan attraktivitet och

platsmarknadsföring?

Vad som framkommit under uppsatsens gång är att i stadens bostadsplanering har attraktivitet

en betydande roll för att växa och generera tillväxt. Det mest centrala är att Karlstad vill visa

en bredare helhetsbild av staden för att inkludera alla målgrupper. Dock visar resultatet att det

finns en orättvis fördelning på bostadsmarknaden, vilket leder till att man inte ser till helheten

och planerar för alla målgrupper i ett samhälle. Utifrån uppsatsens resultat bör

bostadsplanering och platsmarknadsföring samspela för att en stad eller en plats ska kunna

växa och vara attraktiv för alla.

Nyckelord: Attraktivitet, Platsmarknadsföring, Bostadsplanering för alla, Tillväxt, Hållbar

utveckling
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1. INLEDNING

I studiens första kapitel beskrivs bakgrunden till det fenomen som studien ämnar att

undersöka. Här ges en översiktlig bild samtidigt som syftet beskrivs och ämnet

problematiseras. Kapitlet innehåller även studiens frågeställningar och dess avgränsningar.

1.1 BAKGRUND

Den fysiska planeringen åligger på landets kommuner och genom att de samverkar med flera

aktörer, som exploatörer och köpare, skapas en helhetssyn vilket resulterar i att bebyggelsen

blir mer behovsanpassad. Det nationella målet är i huvudsak att konsumenternas efterfrågan

möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven (Boverket & Tillväxtverket, 2015).

Idag svarar bostadsmarknaden varken upp mot det behov som finns i områden med

befolkningstillväxt eller i de områden som har ett minskat befolkningsunderlag. Sveriges

kommuner står inför en befolkningsutveckling som kommer att bli en stor utmaning för alla,

oavsett om man är en kommun med växande eller avtagande befolkning (Boverket, 2011).

För att få en långsiktig och hållbar boendeplanering krävs det att de större och mindre

kommunerna inom länen och framförallt mellan länen samarbetar. Genom att analysera både

hinder och möjligheter och se vad olika aktörer kan vara med och bidra till, såväl på lokal

som regional nivå blir det en förutsättning för en bra boendeplanering. Goda boendemiljöer

och bra bostäder är enligt Boverket (2011) grundläggande kvaliteter som påverkar såväl

välfärden som tillväxten i en kommun. Planeringen står därmed inför ett flertal avväganden,

där kommunerna främst prioriterar det som anses lyfta sin egen kommun ur en attraktiv

synvinkel (Forsberg, 2013). Utformningen av samhället styrs idag över människors

rörelsemönster i olika geografier vilket resulterar i att dagens samhällsplanering ständigt är

under förändring. Därmed blir planeringen för att utveckla boendet en viktig del i en

kommuns strategiska arbete. Bostaden är en central fråga för samhällsutvecklingen (Boverket,

2011)

En annan aspekt att ta hänsyn till som samhällsplanerare är den snabba förändringstakten i

samhället som ställer allt större krav på en välutvecklad boende- och samhällsplanering. På

den rådande globala och lokala marknaden utsätts idag både regioner, städer och länder för

hård konkurrens. Marknadsföring har därmed blivit ett av de verktyg som främst används för

att möta den konkurrens som uppstår på marknaden (Boverket & Tillväxtverket, 2015).

Genom att marknadsföra sig och synas som kommun lockas de eftertraktade grupperna av
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invånare så som företag, turister och grupper med ekonomiskt och kreativt kapital vilka

kommer att generera ekonomisk tillväxt (Florida, 2006). Enligt Richard Florida (2006)

handlar det om att locka till sig rätt sorts människor, de människor som kan utveckla

ekonomiskt och kreativt kapital. Det Florida (2006) förespråkar har även kommit att bli en

tydlig tendens i kommunernas marknadsföring. Landets kommuner kämpar idag för en ökad

tillväxt där det handlar om att ta tillvarata på attraktiva boendemiljöer som främst har närhet

till vatten då vattnet har blivit en plats som förknippas med exklusivitet och attraktivitet

(Forsberg, 2013). Harvey är något skeptiskt till detta genom att han ser staden som spelplan

och skapare för social jämlikhet. Det tenderar att misslyckas om kommunerna enligt Harvey

har ett ensidigt fokus på en viss typ av målgrupp (Nayak, 2011).

Både små och stora kommuner kämpar idag för en ökad tillväxt där fokus ligger på att

utveckla attraktiva boendemiljöer samtidigt som den växande befolkningen ställer höga krav

på bostadsmarknaden (Spjuth, 2006). För att belysa problematiken med hållbarhet är det

många aktörer som tar stora risker genom att exploatera i attraktiva boendemiljöer som främst

har anknytning till vatten. Diskussionen ovan visar på två aspekter av samma typ av

problematik. Den ena delen innehåller en diskussion gällande tillväxtdiskursen, där städer och

platser ständigt tävlar med varandra ur en attraktiv synvinkel. Den andra delen är

bostadsplaneringen. Likaså den innefattar faktorer som tillväxt attraktivitet samt hållbar

utveckling. Bostadsplanering och platsmarknadsföring är två aspekter som samspelar för att

en stad eller en plats ska kunna växa och bli attraktiv för andra.

Anledning till det valda uppsatsämnet är den aktualitet som kan ses gällande attraktivitet och

platsmarknadsföring. I vår blivande roll som samhällsplanerare kommer denna problematik

vara högaktuell i framtiden eftersom bostadsplaneringen i allra högsta grad handlar om att

göra staden attraktiv och att generera i en positiv tillväxt.  Därmed belyser vi att det är en

fördel att studera platsmarknadsföring och boendeplanering ur ett vetenskapligt perspektiv

och därigenom förstå hur en kommun med tillväxtfokus prioriterar i frågan.
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1.2 PROBLEMFORMULERING

Som diskuteras i inledningen är frågan om attraktivitet och marknadsföring numera betydande

aspekter för en kommuns tillväxt och utveckling. Detta resulterar i att det blir viktigt att förstå

den utveckling mot det samhälle där konkurrens mellan kommuner råder, vilket har stor

inverkan på bostadsplaneringen. Bostadsplanering är en fråga som innehåller flera perspektiv

och dimensioner vilket leder till att den får en avgörande roll i konkurrensen som råder mellan

kommunerna i landet. Påståenden och antaganden gällande bostadsmarknaden är något som

varierar beroende på vilken synvinkel man väljer att utgå ifrån. Uppfattningarna gällande hur

bostäder ska byggas och för vem skiljer sig markant. Detta grundar sig främst i olika

planeringsideal och ideologier. Ses detta i relation till hur kommunen marknadsför sina

bostadsområden och för vem dessa är riktade åt så blir problematiken komplex, vilka grupper

ses i denna planering och vad får detta för följder när endast en sida av stadens invånare

belyses? Bostadsplaneringen från kommunens sida kan genom marknadsföring och

prioritering av vissa typer av projekt spä på den faktiska boendesegregationen. Röster har

höjts om planeringens makt i segregationsfrågan där planeringen anses kunna om inte lösa,

lindra en segregerad stad och därmed reducera samhällets osynliga klasskamp (Loit, 2014).

Intressant blir därför att se hur Karlstad kommun prioriterar i bostadsfrågan och för vem.

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med arbetet är att undersöka vad olika parter verksamma inom Karlstads kommun har

för huvudfokus i sin bostadsplanering. Vidare syftar arbetet till att utifrån ett

planeringsperspektiv studera sambanden mellan kommunens bostadsplanering,

hållbarhetsfrågan och kommunens platsmarknadsföring med speciell tyngdpunkt på hur

begreppet attraktivitet tillämpas i frågorna gällande bostadsplanering.

Frågeställningar:

• Hur framställs attraktivitet ur en bostadsplaneringskontext i Karlstad?

• Vilken roll har bostadsplaneringen för strukturell segregering?

• Vilket fokus har hållbar utveckling vid exploatering av nya bostäder?

• Vilka teoretiska faktorer förklarar sambandet mellan attraktivitet och

platsmarknadsföring?
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1.4 AVGRÄNSNINGAR

Anledningen till att vi valt att undersöka Karlstad är att det är en plats vi båda är verksamma

på. Detta kan underlätta och ge oss ett bra utgångsläge samt goda förutsättningar att

genomföra lämpliga intervjuer. Med anledning av uppsatsens tidsram finns det varken

resurser eller utrymme att undersöka hela Karlstads kommuns bostadsplanering. I och med att

det både byggs och planeras för bostäder i ett flertal områden i Karlstad ansåg vi oss vara

tvungna att göra ett urval av ett område i Karlstads kommun för att undersökningen inte skulle

bli allt för bred. Därför har studien avgränsats till en fallstudie av Karlstads centrum, för att

undersöka vart och varför kommunen väljer att exploatera på vissa områden av staden. Valet

av centrum som studieområde beror bland annat på dess närhet till vatten och det blir då extra

intressant att se vart Karlstads kommun väljer att exploatera bostadsområden i förhållande till

sin vattennära tillgång. Att Karlstads kommun skulle ligga till grund för uppsatsen var relativt

uppenbart redan från början då staden är belägen både vid Vänern och Klarälven. Staden blir

på så vis ytterst relevant för att besvara studiens syfte samt frågeställningar. För att få en bild

av kommunens bostadsplanering i centrum har vi valt ut några viktiga personer från olika

sektorer som ger studien ett brett perspektiv. I metodkapitlet följer en tydligare förklaring av

hur vi gått tillväga vid urvalet av informanter.

Figur 1 – Prognos för möjlig bostadsproduktion i framtiden samt markerade bostadsprojekt

som påbörjats under 2015 i Karlstads centralort.
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1.5 DISPOSITION

För att underlätta läsarens förståelse för uppsatsen listas nedan en disposition av uppsatsens

innehåll.

1. Introduktion

I studiens första kapitel beskrivs bakgrunden till det fenomen som studien ämnar att

undersöka. Här ges en översiktlig bild samtidigt som syftet beskrivs och ämnet

problematiseras. Kapitlet innehåller även studiens frågeställningar och dess avgränsning.

2. Teoretiska utgångspunkter

Kapitel två angriper uppsatsens teorianknytning utifrån Attraktivitet, Platsmarknadsföring,

Bostadsplanering för alla, Tillväxt och Hållbar utveckling vilket är uppsatsens fem

huvudspår.

3.  Metod

Kapitel tre behandlar uppsatsen tillvägagångssätt för att studera uppsatsämnet. Här

presenteras även uppsatsens fallstudie, Karlstad samt att vi redogör för uppsatsen

vetenskapliga angreppssätt. Kapitlet innehåller även beskrivande av intervjuer som kvalitativ

undersökningsmetod och dess problematisering.

4. Empiri

Kapitel fyra presenterar uppsatsens fallstudieobjekt och dess dokumentstudier. Kapitlet

bygger på genomförda intervjuer med informanter från Karlstads kommun,

Kommunstyrelsen, Länsstyrelsen, Skandiamäklarna samt Karlstadhus.

5. Analys

I kapitel fem görs en analys av insamlat material kontra de teoretiska utgångspunkterna som

uppsatsen grundar sig på. De fem huvudspåren utgör strukturen tillsammans med uppsatsens

problemformulering och syfte.

6. Slutsats

Uppsatsen sista kapitel består av sluttankar och reflektioner vilka kretsar kring uppsatsens

frågeställningar.
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Nedan lyfter vi några av de teoretiker och forskare som skrivit om platsideal,

platsmarknadsföring, konkurrens, attraktivitet, segregation, postmodernitet och nyliberalism.

Det som ska tas i beaktning är att dessa teoretiker inte är talesmän för hela forskningsfältet,

utan bör istället ses som inflytelserika personer som har kunskap inom ämnet. Studien har ett

kritiskt förhållningssätt vilket betyder att vissa teorier har fått större plats än andra i

uppsatsen.

2.1 PLATSMARKNADSFÖRING

Richard Ek och Johan Hultman (2007) beskriver att

platser är en del av vår existens och identitet, en bakgrund för våra livsbanor och något vi

aktivt tar besittning. Samtidigt tas vi i besittning av de platser vi rör oss genom (Ek &

Hultman, 2007 s.13).

Platsbegreppet är komplext i och med att människors relationer till olika platser ser olika ut.

Ek och Hultman (2007) belyser att platsens utgångspunkt allt mer är utformad av ett resultat

av en mängd olika kommersiella transaktioner. Detta har gjort att platsen ses som en produkt,

vilket gör att vi människor blir påverkade av detta. Kommersialiseringen av platser förändrar

vår relation till naturen, vårt sätt att vara i världen och våra relationer till andra människor. På

så sätt blir plaster betydelsefulla för människor då det är ett sätt att förstå oss själva och

varandra (Ek & Hultman, 2007).

Platsmarknadsföring är inget nytt fenomen utan sträcker sig långt tillbaka i tiden. Idag

använder nästintill all verksamhet inom den offentliga sektorn någon form av

platsmarknadsföring. Genom en ökad decentralisering och regionalisering har det medfört till

nya typer av administrativa och politiska strukturer, institutioner och makthierarkier. Det har

gjort att allt fler politiker, tjänstemän, aktörer, näringsliv och konsulter är med och är

delaktiga i att skapa en homogen bild av olika platser (Grundel, 2013).

Josefina Syssner (2011) anger att begreppet platsmarknadsföring är komplicerat. Hon delar

upp ordet och beskriver plats i ett sammanhang som syftar till en stad, en stadsdel, en

kommun, en nation, en region eller en hel kontinent. Hon beskriver att platsmarknadsföring är

ett
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långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller förstärka

bilden av en plats (Syssner, 2011. s.11).

Detta är en förhållandevis förkortad definition av platsmarknadsföring och den anger inget om

vilka bakomliggande drivkrafter eller vilka uttryck som platsmarknadsföring kan ta sig i

(Syssner, 2011). Därför behöver Syssners definition om platsmarknadsföring kompletteras

med teoretiska perspektiv för att på så sätt kunna sätta platsmarknadsföring i ett bredare

perspektiv till ett samhälleligt- och politiskt sammanhang.

Likt Ek och Hultmans uttalande om att platser allt mer kan liknas med en produkt påpekar

även Syssner (2011) att platser i många sammanhang kan liknas med en produkt eller en vara

som ska paketeras och säljas till specifika kundgrupper. Det är framförallt när

platsmarknadsföringen riktas utåt, mot turister, potentiella inflyttare, besökare, investerare,

handelspartner eller liknande som syftet med marknadsföringen är att skapa ett starkt

varumärke. Med det finns också platsmarknadsföring som riktar sig inåt. Det är framförallt

marknadsföringen av städer, regioner och kommuners interna dimension mot den egna

befolkningen. Syftet med denna platsmarknadsföring är att skapa gemensam identitet, enighet

och stolthet till platsen. Det gör att platser i detta fall inte hanteras som en produkt utan mer

som en möjlig referensram för känslor av gemenskap och tillhörighet. Det ligger dock ett stort

arbete bakom att skapa denna gemenskap och enighet och det är inte alltid oproblematiskt i

och med att det berör frågor som handlar om inkludering, representation, stereotyper samt

medborgarskap (Syssner, 2011).

Konkurrens har vuxit sig stark och har därmed gjort att platsmarknadsföring blivit ett viktigt

medel för regioner och kommuner. Att konkurrens har en betydande roll har att göra med det

nya sättet att se på regional och lokal utveckling som fick ett genombrott under slutet av

1980-talet och början av 1990-talet. Under denna period skedde en förändring när den

regionalpolitiska diskussionen bytte karaktär. Ett nytt utvecklingsparadigm växte fram och det

nya sättet att se på regionala och lokala utvecklingsprocesser hade spelat ut statens stora roll

som främsta ansvarig i arbetet att utjämna skillnader mellan fattiga och rika områden. Detta

var inte unikt i och med att globaliseringen var kraftfull och genom det sattes statens roll på

prövning i olika sammanhang. I stället för att staten skulle stödja med ekonomiska resurser för

att utjämna mellan fattiga och rika områden fick nu den regionala utvecklingspolitiken verka

så att varje region skulle bära sig själva. Regionalstödet togs inte bort utan omformulerades

och fick en annan inriktning på konkurrensstärkande åtgärder. Detta innebar större ansvar för
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regioner i och med att de fick allt större roll och de sågs inte längre som byggstenar i ett

nationellt välfärdsprojekt. Istället uppmuntrades regioner att konkurrera med varandra om

bland annat arbetstillfällen, investerare, studenter, inflyttare, turister och företagsetableringar

istället för att gå under statens ansvar. Regioner och kommuner fick genom denna

omstrukturering inom den regionala utvecklingspolitiken eget ansvar att klara sin egen

utveckling samt tillväxt vilket gjorde att ”mjuka utvecklingsfaktorer” så som förtroende,

samarbetsförmåga och entreprenörskap blev stärkande faktorer för regioners utveckling

(Syssner, 2012).

Globaliseringen har påverkat politiken genom förändrade möjligheter att styra. Det har gjort

att både staten och regioner har fått nya utmaningar och den tidigare rådande

fördelningsdoktrinen förändrades till en konkurrensdoktrin där kommuner konkurrerar om

olika tillväxtskapande resurser.

Den mest djupgående förklaringen till regionaliseringen torde vara den ekonomiska

globaliseringen. Ny teknik och minskade handelshinder har tillåtit varor, kapital och

information att röra sig allt friare och allt snabbare över nationsgränser (Säll &

Öjehag-Pettersson, 2013 s.100).

Denna genomgående konkurrens som påtagligt sätter prägel på både stora och små kommuner

leder till en genomgående strävan efter tillväxt (Heldt Cassel 2012). Därav blir det av stor vikt

att kommunerna konsekvent arbetar mot att skapa tillväxt för att överleva i konkurrensen med

övriga kommuner (Spjuth, 2006). Detta leder oss in på attraktivitet, hur viktigt det har blivit

för platsers marknadsföring.

2.2 ATTRAKTIVITET

Det har till stor del blivit allt mer vanligt att visa platsers attraktivitet på grund av ekonomisk

tillväxt- och utvecklingsdiskurs. Det handlar om att skapa ett varumärke, rykte och en image

för en plats, på så sätt byggs platsens attraktivitet upp. En annan viktig aspekt för platsens

attraktivitet är hur den konkurrerar om investerare, nya invånare, internationell arbetskraft

samt nya företag på en global marknad. Det gör att platser ur en attraktiv synvinkel kan liknas

med varor som kommersialiserats och fått ett ekonomiskt värde (Grundel, 2013).

Stadens miljö genomgår en ständig utveckling och de förändringar som vi ser hänger ihop

med genomgripande förändringar som sker i det ekonomiska systemet. Elin Berglund (2013)

menar att övergången från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle har gett upphov till
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en växande praktik av platsmarknadsföring samt en ökad konkurrens mellan regioner. Ett

populärt sätt att “sälja” kommuner är att använda attraktivitet. Anita Larsson och Anne

Jalakas (2008) anser dock att uttrycket att sälja kommuner via attraktivitet är vagt. De anger

att det är vanligt förekommande hos kommuner att sälja sig via attraktivitet samt att

kommuner använder samma eller liknande faktorer som är attraktiva för just sin kommun, så

som attraktivt företagande, boende och natur. Detta påtalar Lars Aronsson (2013) att vikten i

dagens samhällsplanering är att väva samman den fysiska miljön inom arkitektur och

stadsplanering med symboler och kulturella uttryck för att locka till sig fler inflyttare.

Florida (2006) påstår att människor värdesätter platser som är unika och trovärdiga, de

platserna anses vara attraktiva. Platsers trovärdighet skapas genom olika faktorer så som

berömda kvarter, speciella kulturella attribut och historiska byggnader. I blandningen mellan

det nya och det gamla i ett bostadskvarter uppstår trovärdigheten, men det kan också uppstå i

interaktionen mellan gamla och unga. Florida (2006) beskriver också begreppet

“platskvalitet” som han anser innebär en unik uppsättning av olika attribut som han menar

definierar en plats samt gör den attraktiv. Enligt honom själv består “platskvalitet” av tre

dimensioner, vem som finns på platsen, vad som finns på platsen och vad som händer på

platsen (Florida, 2006). Genom denna dimension kan vi sammanfatta stadens platskvalitet

som en samling av sammankopplade upplevelser.

Planeringen får därmed en betydande roll och blir en del av strategin att marknadsföra och

profilera staden för att kunna vara med och möta konkurrensen gentemot andra.

Målsättningen är att få staden att framstå som unik genom att skapa någon form av en “urban

image”. Den bild och den framställning som man vill uppnå kopplas oftast till positiva värden

som främst är relaterade till livskvalitet, gott affärsklimat, kultur, historia och kreativitet. I den

eftertraktade bilden som en stad eftersöker har stadsmiljö och arkitektur kommit att ha

avgörande funktioner (Loit, 2014).

2.3 PERSPEKTIV PÅ VARUMÄRKE

Gällande platsen som vara på marknaden, där olika platser säljer bättre än andra, har fått en

bred spridning och ökat i betydelse både i den praktiska meningen och även som område inom

den akademiska forskningen. Detta ter sig främst i att platser, regioner, städer och länder

måste bli mer företagsamma för att möta den existerande hårda konkurrensen (Lucarelli,

2015). Stadens varumärksforskning har blivit ett föremål för en ständig debatt mellan flera



16

kontrasterande akademiska discipliner som har studerat platsmarknadsföring med olika

metoder. Debatten gällande “city branding” har resulterat i att ett flertal forskare närmar sig

forskningsområdet från olika discipliner. Vissa antar en planeringsmetod (Aschworth och

Voogd, 1990), andra en marknadsföringsstrategi (Kotler et al., 1993) eller en urban metod,

(Van den Berg et al., 1990), andra en styrning av en allmän ordning (Harvey, 2011) och

slutligen en bredare sociologisk inställning (Lefebvre, 1991). Några forskare poängterar att

ansträngningar görs för att skapa positiva associationer kring en stad eller plats, för att kunna

skapa en image och sälja platsen till företag, besökare eller potentiella invånare utgör mer och

mer ett centralt verktyg i de flesta regionala utvecklingsstrategier. En forskare som är något

kritiskt till platsmarknadsföringsbegreppet är Chris Murray (2001). Han poängterar att platser

är för komplexa för att kunna likställa dem likt en produkt eftersom platser i sig betraktas vara

levande, rörliga och kulturella enheter. Han belyser även att platser och områden är för

nyanserade att den förenkling av verkligheten som inträffar vid marknadsföring av platser gör

att den inte blir lämplig (Murray, 2001). I denna uppsats kommer vi främst att behandla

perspektivet utifrån att bostadsområden kan använda sig av teorier från

platsmarknadsföringsbegreppet. Utifrån tidigare forskning kring detta fenomen är frågan till

vems nytta marknadsförs nya områden? Inom forskningsfältet finns ett flertal vetenskapliga

artiklar som breddar detta perspektiv ytterligare. Sebastian Zenker i Who´s your target? The

creative class as a target group for place branding (2009) belyser att det är betydligt mer

populärt att rikta platsmarknadsföringen i syfte till en specifik målgrupp, nämligen den

kreativa klassen. Zenker (2009) betonar även att platsmarknadsföringen riktar in sig på

urbanitet för att förbättra staden vilket kommer resultera i att den kreativa klassen lockas.

Kritik har även riktats mot att locka den kreativa klassen. Medway och Warnaby (2008)

poängterar att det som uppfattas som attraktivt för en person kan vara helt avskräckande för

en annan. Platsmarknadsföring av städer kan på så vis tolkas av andra målgrupper och

marknadssegment som att de blir exkluderade.

2.3.1 Kommuners arbete mot ett varumärke

Enligt varumärkeslagen 1§ finns följande definition av begreppet varumärke:

“Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord,

inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller

utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har

 särskiljningsförmåga.” (SFS 2010:1877)
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Citatet som beskriver begreppet varumärke anger att ett varumärke kännetecknas med varor,

men det kan också handla om tjänster. Ett exempel på när varumärken handlar om tjänster är

hos kommuner. Varumärket kan få en stor betydelse för kommunen när det gäller att

marknadsföra sig. Som nämnts tidigare i studien har det blivit allt mer populärt för Sveriges

kommuner att marknadsföra sig. Frans Melin och Ulf Dahlqvist (2010) är två författare som

skriver om offentliga verksamheter och kommuners arbete för att skapa ett varumärke. Det

har blivit allt vanligare med olika typer av varumärkesarbete men ofta har resultatet visats i

strategidokument som inte realiseras i praktiken. Vilket i värsta fall kan leda till att kommuner

enbart fått en färgstark slogan. Dahlqvist och Melin (2010) anger att en tydlig och visuell

identitet vid varumärkesuppbyggnad kan leda till att kommunen blir synlig, men det behöver

inte alltid betyda att kommunen är attraktiv och intressant för olika intressenter. De

poängterar att det är viktigt att förmedla och kommunicera sitt varumärke men att det inte

betyder att det är tillräckligt för att skapa ett starkt varumärke. För att skapa ett starkt

varumärke menar Dahlqvist och Melin (2010) att det gäller att vara unik och skapa en

varumärkesorienterad organisation.

2.4 PLANERINGSIDEAL

Den nutida planeringen utgår främst från det postmoderna planeringsidealet. Detta är i flera

avseenden motsatt till det nyliberala planeringsidealet eftersom nyliberal och postmodern

planering innehåller ett flertal intressekonflikter. Det som utmärker sig mest i planeringen är

konflikten mellan ekonomiska och sociala incitament. Den postmoderna planeringen

förespråkar en socialt hållbar planeringsinriktning, vilket liknas en inkluderande

planeringsprocess som en stadsmiljö bestående av mångfald som inkluderar olika

samhällsgrupper. Det nyliberala planeringsidealet kännetecknas av ett marknadsorienterat

förhållningssätt med en planering som är riktad mot attraktiva målgrupper för att staden ska

generera i en positiv tillväxt och utveckling (Loit, 2014). På senare tid har städer mer och mer

genomgått en nyliberal urbanisering. Det nyliberala tillståndet har kommit att forma både

planeringens tillvägagångssätt, resultat och inriktning. Vanligen bedrivs planeringen i

samarbete med mellan det privata och offentliga i partnerskap. Till följd av den

marknadslogik som kommit att styra planeringsinriktningen har det offentliga börjat agera

betydligt mer entreprenörsmässigt. På detta sätt beskrivs planeringens tillvägagångssätt som

nyliberal genom att det offentliga agerar marknadsinriktat samt att privata aktörer har ett

större inflytande (Zenker, 2009).
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Det nyliberala planeringsidealet följer en inriktning som tar utgångspunkt i ett

konkurrenssammanhang. Detta sammanhang kommer genererar en ny attityd mot stadens

funktion samt en ny föreställning av vad som symboliserar en attraktiv stad samt vilka som

bor i den (Loit, 2014). Planeringens huvudsyfte är att främja den lokala ekonomin genom

investeringar i internationell konkurrens. Ekonomisk tillväxt associeras på så vis till att

förbättra städers konkurrenskraft. Samtidens planering blir med denna förutsättning en strategi

av marknadsföring av staden som har målet att attrahera och locka till sig privata

investeringar och framförallt framgångsrika individer. Den nyliberala planeringsinriktningen

skapar föreställningar om för och vilka planeringen ska riktas mot. Den grundas även i ett

nyliberalt subjekt med en avskild urban livsstil. Det nyliberala subjektet utgörs av kreativa

människor, individer med en hög inkomst, personer som inkluderar sig som medelklass och

entreprenörer för att främja stadens positiva ekonomiska utveckling. Det Loit (2014)

diskuterar är praktiska exempel på nyliberala planeringsstrategier som bland annat

stadsförnyelse genom gentrifiering, stora stadsutvecklingsprojekt samt privatiserade

bostadsområden. Huvudkritiken mot den nyliberala utvecklingen riktas framförallt mot att den

dominerande marknadsorienterade planeringsinriktningen sker på bekostnad av det sociala i

planeringen. Genom att privata aktörer får betydligt mer att säga till om i samhällsbyggandet

skapas en överordnad oro för en stad på kapitalets villkor. Detta resulterar i att

planeringsidealet gynnar socioekonomiskt starka grupper (Loit, 2014).

Under större delen av 1900-talet har det modernistiska planeringsidealet varit utmärkande för

stadsbyggande och planering. Under senare delen av 1900-tal började en strukturell kritik

riktas mot det nyliberala idealet. Modernismen har sedan dess uppfattats som en syndabock i

samhällsdebatten. Kritiken mot denna typ av planering har resulterat i en ny syn på hur

planeringen kommer att bedrivas. Därför anses den postmoderna planeringen vara en reaktion

på vad som kopplades och uppfattades till modernismens misslyckande. Det postmoderna

planeringsidealet förklarar vad som gick snett i den tidigare planeringen men visar även en

väg framåt. Planeringsidealet grundar sig i en retorisk utgångspunkt där människor är olika

och har varierande behov. Den sociala dimensionen har en central plats inom de postmoderna

idealet genom att den inkluderar värden om variation och mångfald gällande socialt liv,

människor och stadsideal. Det samtida postmoderna idealet värdesätter en socialt hållbar

inriktning för planeringen. Den nyliberala stadsutveckling som parallellt pågår med det

samtida idealet har alltjämt ett övergripande mål där staden ska anpassas för konkurrens och
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planera för tillväxt och utveckling (Loit, 2014). Som nämndes tidigare innefattar dessa två

ideal ett flertal intressekonflikter. Konflikten mellan de sociala och de ekonomiska

incitamenten i planeringen är extra tydliga. Loit (2014) belyser att i ett nyliberalt ekonomiskt

sammanhang finns förutsättningar för att planeringen kan bedrivas och inriktas mot ett mer

rättvisare förhållningssätt.

En överordnad förändring behövs emellertid vad beträffar diskursen för

planering. Istället för att i första hand relatera till planeringsmålsättningar om

konkurrenskraft och tillväxt, i huvudsak begrepp med ekonomiska förtecken,

behöver diskursen som omger planeringen värdesätta och fokusera på rättvisa i

större utsträckning (Loit, 2014 s.127).

Mycket handlar om att eftersträva och vända sig från det som representerar modernismen på

olika sätt, och där en tudelning mellan det modernistiska planeringsidealet och ett nytt

kommer till uttryck. Moa Tunström (2009) anser att ett sätt att vända sig från det gamla

idealet kan vara att etablera nya begrepp som dels uppmanar till nya sätt att förhålla sig till i

planeringsverksamheten. Detta leder oss vidare till David Harvey och Richard Floridas

teoretiska utgångspunkter.

2.4.1 Kapitalistiskt världsordning

Kulturgeografen David Harvey (2011) analyserar den globala kapitalismens nya rumslighet

och den ojämlikhet som den skapar. I Harveys (2011) teorier diskuteras utvecklingen av

dagens kommuner och städer ur ett globalt och marxistiskt perspektiv. Han beskriver att

skeenden som avindustrialiseringen, privatisering av statliga bolag och arbetslöshet har

resulterat i att de olika politiska inriktningarna allt mer har likriktas (Harvey, 2011). Genom

att staten har fått förminskad makt menar Harvey (2011) på att det har medfört att

investeringar numera görs genom förhandlingar mellan multinationella företag och lokala

aktörer där det huvudsakliga syftet är att öka attraktiviteten på den lokala platsen.

Att hitta nya sätt att uppmuntra stadsutveckling och tillväxt är en fråga som Harvey (2011)

ständigt återkommer till. Denna tendens behandlar effekten av konkurrensen om det globala

kapitalets investeringar. Städerna försöker på så vis göra sig så attraktiva som möjligt för att

utmärka sig och gå förbi sina konkurrenter. Harvey (2011) menar på att städerna måste

utveckla ett gynnsamt företagsklimat för att stå sig i konkurrensen. Han trycker främst på att
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det handlar om att utveckla teknisk och fysisk infrastruktur, utbildnings- och forskningscentra,

få fram kvalificerad arbetskraft samt tillhandahålla livskvalitet i form av ett vitalt kulturliv,

rika naturupplevelser och främst attraktiva boendemiljöer. Fokuseringen av olika platsers

speciella kvaliteter blir ett viktigt bidrag för att möta konkurrensen mellan städerna.

Detta leder vidare till diskussionen gällande kapitalets sökande efter ekonomiska vinster.

Harvey (2011) ser på sökandet efter de ekonomiska vinsterna genom den ökade cirkulationen

av kapital genom stadens mark, finansiering av byggnation och ägande av denna.

Cirkulationen av pengar leder till att klyftor skapas på det kulturella, sociala samt det

ekonomiska planet. På den globala investeringsmarknaden är konkurrensen hård vilket

resulterar i att de enskilda städerna vill göra sig så attraktiva som möjligt vilket leder till att

politiken anpassar sig efter kapitalets behov. Denna anpassning kan handla om att skapa

attraktiva boendemiljöer samt ett gott företagsklimat. Attityden till att möta konkurrensen på

marknaden genom att skapa attraktivitet med goda investeringsmiljöer leder till att de

nyliberala ekonomiska landskapet förstärks samt att de stärker marknadens position (Davies

& Imbroscio, 2009).

2.4.2 Ett samhälle för den kreativa klassen

Platsmarknadsföring anses allmänt vara avgörande för en kommuns positiva utveckling där

tillväxten i näringslivet ska blomstra och gynna hela kommunen. Florida (2006) förespråkar

att en viss typ av människor ska attraheras för att locka till sig nyetableringar och tillväxt i

städer. Han beskriver framväxten av en ny social klass, den “kreativa klassen”. Enligt Florida

(2006) är den kreativa klassen de människor som jobbar inom kulturyrken eller

kunskapsintensiva- eller högteknologiska yrken som designer, ingenjörer, författare och

konstnärer. Han påstår även att kreativa människor samlas inte bara där jobben finns utan de

flyttar till de platser som är kreativa centra och där det finns trivsamt boende. Kreativa

människor föredrar autentiska miljöer då de söker sig till samhällen med högkvalitativa

upplevelser och lockelser (Florida, 2006). Det är denna typ av människor som kommuner

behöver attrahera för att lyckas i konkurrensen gentemot andra och som kan generera i

tillväxt, kapital, investeringar och innovation. Florida (2016) menar på att den “kreativa

klassens” bidrag genom innovationstänk och utveckling innebär en förhöjd status för

samhället.
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2.4.3 Olika ideal för stadsplanering

Synen på tillväxt och attraktivitet diskuteras ständigt. Det är främst kulturens meningsfullhet

för samhällsutvecklingen som på senare tid blivit mer betydelsefull. Kulturen har på så vis ett

stort förtroende för tillväxt. Som Florida (2005) förespråkar anses kulturen stärka människors

livsmiljö och identitet vilket kommer resultera i att platsers attraktivitet synliggörs betydligt

mer. Dock går det konstatera utifrån andra teorier att en stor kritik har riktats mot det Florida

(2005) förespråkar, då Harvey (2011) anses vara mest kritisk till Floridas (2005) teorier.

Harvey (2011) belyser att det är den privat-offentliga samverkan som ligger till grund för det

nya urbana entreprenörskapet. Detta tillsammans med politiska satsningar där dess huvudsyfte

är att skaffa externa finansieringar och attrahera nya arbetstillfällen genom nya investeringar.

Resultatet av detta leder till att det urbana entreprenörskapet fokuserar på den specifika

platsens ekonomi istället för området som helhet. Problematiken blir således att byggandet av

liknande platser endast gynnar en liten grupp av befolkningen i ett område, där syftet torde

vara att gynna hela befolkningen i det större området.

För att leda diskussionen vidare gällande kommuners strävan efter ekonomisk tillväxt så är Ek

och Hultmans (2007) resonemang ytterst passande. De belyser att det finns en trend där

storskaliga projekt som väcker intresse och som även får stort utrymme, har företräde över

projekt som är mer långsiktigt planerade där samhällsnyttan vanligtvis är större (Ek &

Hultman, 2007). De diskuterar även att det är främst utvalda platser i staden som framhävs vid

marknadsföring, exempelvis häpnadsväckande byggnader eller storskaliga projekt som

belyser platsers vilket tros generera i en positiv bild utav staden (Ek & Hultman, 2007).

Genom en ökad marknadsföring av städer belyser Syssner (2012) att en likriktning av

profilering sker på grund av den hårda konkurrensen mellan städerna. Detta ligger till grund i

att samma mall används i alla kommuners marknadsföringsstrategier då i stort sett samma

argument tillämpas för att locka den eftertraktade gruppen. När marknadsföringen ändrar

riktning till att enbart försöka locka till sig en viss typ av människor skapas exkluderingar i

samhället. Detta är något som sedan avspeglar sig i exempelvis nya bostadsområden då

området i sig blir riktat mot en grupp i samhället (Syssner, 2012). Detta leder oss vidare till

teorier gällande boendesegregation.
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2.5 BOENDESEGREGATION

Segregation är ett begrepp som ständigt diskuteras vid planering av nya områden. Loit (2014)

menar att

segregation är ett uttryck för åtskillnad i rummet och boendesegregation är en

hierarkisk och rumslig separation av minst två befolkningsgrupper (Loit, 2014.

s. 52-53).

Ett segregationsmönster uppstår lätt om en grupp människor är över- eller

underrepresenterade i ett område jämfört med hur den fördelas över hela befolkningen.

Därigenom kan segregationen komma att bli relationell i sin karaktär. För att säkerställa att ett

område är segregerat behöver det mätas och jämföras med ett annat eller med staden som

helhet. Loit (2014) beskriver att segregation handlar om relationer mellan kategorier,

individer och bostadsområden.

Den geografiska segmenteringen och uppdelningen av olika upplåtelseformer och

boendeformer är ett rumsligt tecken för segregation. Det blir tydligt att vem som bor var kan

kopplas till boendet. Detta resulterar i att det existerar en uppdelning mellan att hyra och äga

sitt boende relaterat till kostnader och inkomst, och därmed etnicitet. Resultatet av vilka eller

vem som bor i olika boendeformer blir rumsligt cementerande. Orsaken till detta är att de

flesta bostadsområden är homogena i avseendet att områdena domineras av en boendeform

(Loit, 2014). Den främsta drivkraften bakom en segregationsskapande process är den

materiella strukturen som motsvarar den byggda miljön. Den utgör med andra ord ett

grundvillkor för segregationen eftersom den byggda miljön skapar förutsättningar att förhålla

sig till och avgör även vem som kan bosätta sig var. Materiell struktur och handling är

grundläggande orsaker till segregation och de båda är under inflytande av planering och

politik. Med både politik och planering är det även fullt möjligt att motverka den segregation

som lätt kan uppstå (Loit, 2014).

Irene Molina (1997) anser att i de svenska bostadsområden där en hög andel bosatta

människor med utländsk bakgrund inte bara härstammar från ett och samma ställe utan där

kan man finna ett dussintals olika härkomster. Hon menar att människor med utländsk

bakgrund kanske inte alltid väljer att bosätta sig i samma område som andra människor med

utländsk bakgrund. I många fall handlar det om en ekonomisk fråga vart människor väljer att

bosätta sig. Beroende på vart området är lokaliserat i den fysiska miljön samt hur
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befolkningens sociala sammansättning ser ut i området påverkar hur bostadsområdet

framställs (Molina, 1997).

Redan på 1980-talet genomfördes de första ansatserna i planeringen för att försöka minska

boendesegregationen. Att motverka och minska boendesegregationen har alltid varit en

utmaning. Framförallt i storstäder har boendesegregationen fortsatt trots försök till att

implementera olika åtgärder i planeringstänket. Dock kan planeringen emellertid kritiseras för

att inte vara till någon vidare hjälp för att motverka segregation. Bostadsplaneringen och

stadsplaneringen kan ibland uppfattas vara en paradox i och med planeringens aktörer säger

sig vilja motverka segregationen men det har samtidigt påträffats vara handfallet inför den

växande socioekonomiska och etniska segregationen (Loit, 2014). En rimlig förklaring till

detta kan vara att majoritetspopulationen inte påverkas indirekt av segregationens negativa

konsekvenser. Tillvägagångssätt för att motverka segregation saknas rent konkret i

planeringen. Dock finns det två planeringsstrategier som dominerar i den svenska

integrations- och antisegregationsplaneringen. Dessa strategier är idén om områdesbaserade

satsningar riktade mot marginaliserade områden och idén om blandat boende. Blandat boende

och social blandning i bostadsområdet är en dominerande planstrategi för att främja

integration och i största möjliga mån motverka att segregation uppstår. Denna strategi ska

upphäva effekten av ensidighet och vara en fördel för variation gällande både befolkningen

och bostadssammansättningen (Loit, 2014). Föreställningen grundar sig i att man behöver

träffa människor med olika erfarenheter och bakgrund för att kunna acceptera och ta hänsyn

till varandra och på så vis bli integrerade i samhället (Loit, 2014).

Genom att blanda upplåtelseformer, hustyper, och lägenhetsstorlekar kommer det att resultera

i möjligheter för en mer heterogen befolkning vilket kommer att minska flera av

segregationens negativa effekter. Något som även anses kunna förbättras genom socialt

blandade bostadsområden är de endogena grannskapseffekterna. Med det menas att man

påverkas mer än vad man tror av den sociala omgivningen och av sina grannars attityder och

beteenden. Ett blandat boende kan generera förväntade effekter så som attraktivitet och

stabilitet, områdeskvalitet och sociala effekter (Loit, 2014).

Nybyggnation och ombildning är två huvudverktyg som identifieras för att åstadkomma den

eftertraktade blandningen. Den strategi som förekommer mest är att inom stadsplanering och

bostadsproduktion planera för nybyggnation för att uppnå blandning. Det kan först och främst
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handla om att planera nya bostadsområden vilket redan i ett tidigt skede ska kännetecknas av

diversifiering vad avser lägenhetsstorlek och upplåtelseform. Det kan även handla om

kompletteringsbebyggelse som innebär att förändra befintlig bostadsstruktur genom att lägga

till vad det finns ett underskott av (Loit, 2014).

Dock finns det två framträdande problematiska inslag gällande realisering av strategin om

blandat boende. Loit (2014) betonar att för att denna strategi med blandat boende ska

medverka till att hushåll med olika socioekonomiska bakgrunder ska ha samma möjlighet till

att bo i samma bostadsområden krävs det att kostnaderna på den nya bebyggelsen hålls nere

samtidigt som priserna på de befintliga bostäderna inte stiger alltför mycket. Resultatet av

detta är att det gäller att åstadkomma blandade kostnadsnivåer, vilket är en komplex fråga.

Individers utbildningsnivå och inkomst har med andra ord betydelse för boendemönster i

samhället. Genom att prisskillnaderna på boendet har ökat mellan de mindre attraktiva och de

attraktiva områdena leder detta till att plånboken styr i större utsträckning var man bosätter

sig. En annan betydande faktor som är styrande är klass. Markens attraktivitet mäts främst i

dess läge och servicenivå och förklaringen är att det är konkurrensen på marknaden som

fördelar människor i rummet (Lindbom, 2001). Loit (2014) förklarar att gränserna mellan

olika delar i stadsrummet inte utgörs av befintliga barriärer utan av grunden till dessa gränser

ligger i människors mentala föreställningar, som leder till ett vi och dem tänk. För att få

förståelse för segregations begrepp är det betydande att se vad är det för processer och

mekanismer som verkar för att bibehålla segregerade bosättningsmönster. Vilka grupper blir

missgynnade och vilka grupper gynnas? Detta är något som Lindbom (2001) reflekterar över,

hur dessa gruppers maktposition ser ut i samhället.

Det är trots allt den pågående urbaniseringen som har skapat bostadsbristen i landet. Enligt

Lindbom (2001) är det svårt att se hur bostadsbristen går att lösa på ett annat sätt än att öka

utbudet av bostäder som har närhet till staden, i stadens mest attraktiva delar. Detta leder oss

vidare in på det filosofen Henri Lefebvre (1991) förespråkar, allas rätt till stadslivet.

Alternativet till detta vore en sämre stad. I samband med denna problematik måste

segregationen minska och följa John Rawls (1999) teori gällande rättvisa, att alltid försöka

gynna den grupp som har det sämst ställt. Redan på 1900-talet har det uppstått problematik

kring den segregerade staden. De homogena förortsstadsdelarna byggdes separata från

varandra med grönområden och vägar. Genom att stadsbyggandet började att ta hänsyn till

bilsamhället har det resulterat i stora orättvisor, alla har på så sätt inte fått samma tillgång till
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staden (Rawls, 1999). Detta är något som ständigt diskuteras bland ett flertal forskare, att det

går att förändra med framtida bostadsbyggandet. Bostadssegregationen och bostadsbristen är

inte bara ekonomiska och sociala fenomen utan det har kommit att bli ett konkret rumsligt

problem för både stadsplanerare och dess politik.

2.6 SAMMANFATTNING AV KRITIK OCH PROBLEM

Vid marknadsföring av områden ligger ofta betoningen att skapa en attraktiv bild av området

eller arbeta bort en eventuell negativ bild som kan finnas över ett område. Detta för att

attrahera en speciell målgrupp eller ett utvalt marknadssegment. Lucarelli & Berg (2011)

belyser även att den kommersiella bilden av en plats eller ett område inte alltid behöver

stämma överens med bilden hos de som verkar och bor i ett område. De anser även att det är

ytterst vanligt att områden ges en endimensionell och förenklad bild av verkligheten med den

spridning och komplexitet som den medför. Det kan även generera att städers verkliga

identitet bortses för att enbart visa marknadsförarnas önskemål. På så vis kan det lätt skapas

ett gap mellan den bild av stad som människor lever i och den marknadsförda bilden, vilket

leder till att vissa grupper inkluderas och andra exkluderas. Staden kan på så vis bli tudelad

(Lucarelli, 2015). Med utgångspunkt i Richard Florida och David Harveys teorier kan

ytterligare kritik riktas mot marknadsföringsstrategier för olika områden. Florida (2006)

framhåller ett motargument där han belyser då en stad lockar till sig den kreativa klassen leder

det till mer skatteunderlag vilket gynnar alla invånare då de får ta del av utvecklingen

samtidigt som kommunen får ett större kapital. Loit (2014) menar att de vinster som

platsmarknadsföring bidrar till inte når de grupper som är svagare i samhället utan att det

enbart gynnar de starka grupperna med en stabil ekonomi. Genom att marknadsföringen riktar

sig mot utvalda grupper i samhället kan det resultera i att stadens utbud förändras (Loit,

2014).

2.7 VATTENNÄRA LÄGEN

Enligt Breen och Rigby (1996) ses bebyggelseutveckling vid vattennära områden som en

trend i hela världen. Områden som tidigare haft andra syftet som bland annat fiske, transport

och industrier har med avindustrialiseringen avtagit. Dessa områden som har närhet till vatten

har istället fått i anspråk av andra betydelsefulla värden som exempelvis attraktiva

boendemiljöer. Denna utveckling visar på hur staden anpassar sig till de behov som uppstår då



26

trenden att bo och bygga vattennära idag är så pass väletablerad på marknaden. Forskare

menar även på att för att tillgodose behoven och dess efterfrågan på de attraktiva lägena har

till och med konstgjorda sjöar anlagts i de städer som har brist på vatten. Problematiken med

de områden som ligger i nära anslutning till vatten är översvämningen. Trots denna

översvämningsproblematik fortsätter man trycka på bebyggelseutvecklingen i vattennära

områden. Breen och Rigby (1996) diskuterar begreppet “the new waterfront” och menar på att

efterfrågan på dessa bostäder ständigt kommer att växa.

2.8 HÅLLBAR UTVECKLING

I slutet av 1980-talet grundades begreppet hållbar utveckling och dess syfte var då, likt idag

att verka som en global strategi för samhällsutvecklingen. Den nya inställningen formulerades

i Brundtlandkommissionens rapport ”Our Common Future”. I rapporten beskrivs definitionen

av hållbar utveckling som ett sätt att säkerställa dagens behov i samhället utan att äventyra

kommande generationers möjligheter och behov. Både för världen och kommunerna i Sverige

blev begreppet hållbar utveckling en tydlig riktlinje som har som syfte att säkra ett hållbart

samhälle både i nutid och för framtiden. I och med Brundtlandkommissionens rapport fick

begreppet allt större roll och man började arbeta med hållbarhetsfrågor, så som miljöproblem

samt klimatförändring (Friberg, 2014). Enligt Mats Friberg öppnar Brundtlandrapporten med:

Jorden är en men världen är inte en. Vi är alla beroende av en biosfär för att

bevara våra liv. Ändå strävar varje folk och land efter överlevnad och rikedom

utan större hänsyn till hur det påverkar andra. Några konsumerar jordens

resurser med en hastighet som inte lämnar mycket kvar till framtida

generationer. Andra som är fler till antalet, konsumerar alltför lite och lever

med hunger, elände, sjukdom och för tidig död inför ögonen (Friberg, 2014

s.18).

Detta citat upplyser att den ekonomiska utvecklingen behöver ta hänsyn till fördelningen av

resurser, vilket kan liknas med social hållbarhet, samt de gränser som naturen sätter

(ekologisk hållbarhet). Världen blir en farlig plats att leva på om fördelningen av resurser inte

sprids rättvist (Friberg, 2014).

Uppvaknandet av hållbarhetsfrågorna resulterade i att miljö- och klimatfrågorna synliggjordes

för allmänheten samt hamnade på den globala agendan, vilket är avgörande i kampen mot ett

hållbart samhälle. Idag är miljöproblematikens omfattning på en global nivå och innehar ett
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stort fokus på att förändra världens klimat (Friberg, 2014). Plan- och bygglagen 1 kap. 1§

behandlar hållbarhetsbegreppet enligt följande:

I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om

byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda

människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för

människorna i dagens samhälle och för kommande generationer (SFS

2010:900).
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3 METODER

I detta kapitel redogörs studiens vetenskapliga angreppssätt, följt av studiens metodval samt

tillvägagångssätt för datainsamling och analys. Avslutningsvis följer en metoddiskussion. Tre

av de frågeställningar som presenteras i uppsatsen besvaras med hjälp av teori och empiri

medan den fjärde frågeställningen besvaras i teorikapitlet.

3.1 VETENSKAPSTEORETISKT ANGREPPSSÄTT

Bryman (2011) beskriver den samhällsvetenskapliga forskningens motiv som exempelvis att

undersöka förändringen eller utvecklingen i samhället genom samhällsvetenskapliga teorier.

För vår studie är det utvecklingen inom bostadsplaneringen i Karlstads kommun som är

fokusområdet och syftet blir att undersöka sambandet mellan bostadsplaneringen och

platsmarknadsföring och dess konsekvenser. Studiens intention har varit från första början att

förstå det valda samhällsfenomenet. Inledningsvis kommer studien ha en hermeneutisk ansats.

Den hermeneutiska ansatsens centrala syfte är att allt behöver ses i ett sammanhang för att

helheten ska förstås, all kunskap är på så vis tolkningar av verkligheten (Alvesson & Sköld,

2008). Intervjuerna som studien grundar sig på anser vi ha anknytning till den hermeneutiska

ansatsen då varje intervju innebär en tolkning av verkligheten. Varje intervju ska på så sätt

hjälpa oss att få fram ett helhetsperspektiv. Studiens grundtanke är att belysa problematiken ur

flera perspektiv för att få en bred helhetsbild.

3.2 ABDUKTIV FORSKNINGSANSATS

En abduktiv forskningsansats är en blandning mellan deduktiva och induktiva ansatser. Det

deduktiva angreppssättet innebär att studien utgår från en teori som sedan testas i

verkligheten. Det induktiva angreppssättet kännetecknas av att studien utgår från insamlande

av data (empiri) som därefter sammanställs för att skapa en teori (Björklund & Paulsson,

2003). För att kunna besvara frågeställningarna för studien pendlar man i det abduktiva

angreppssättet mellan empiri och teori. Studiens induktiva del grundar sig på kommunens

olika styrdokument om bostadsförsörjning och dess översiktsplanering samt informanternas

svar från intervjutillfällena. Intervjusvaren har sedan sammanställts och tillsammans med

litteraturen (teorin) går det att dra slutsatser vilket kommer att generera resultat i uppsatsen.
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3.3 METODVAL

En viktig aspekt att beakta när man ska göra en undersökning är att först tänka igenom vad

man vill uppnå med sin undersökning och sedan välja metod efter det (Larsen, 2012). För att

uppnå studiens syfte och frågeställningar används en kvalitativ metod utifrån en fallstudie.

Textanalyser av viktiga plandokument som bostadsförsörjningsprogram, översiktsplan samt

kommunens riktlinjer för bostadsplaneringen har utförts då de ger oss en god grund inför

intervjutillfällena. Huvudmålet är att få en djupare förståelse över vilket fokus

bostadsplaneringen har i centrala Karlstad, vilket teorierna tillsammans med empirin kommer

att utgöra. Genom att göra en djupare analys skapas ett intresse då studien kopplar tidigare

redovisade teorier till den nutida planeringen, detta tillsammans med samtalsintervjuer med

berörda parter har skapat en bredare förståelse för ämnet som helhet. Kopplat till våra teorier

kommer vi i vår studie att ha ett kritiskt tillvägagångssätt.

3.3.1 Kvalitativ metod

Kvalitativa metoder används främst när man syftar till att få en helhetsförståelse av valt

område. Kvalitativa data framhäver de kvantitativa egenskaperna hos

undersökningspersonerna. Denna typ av data kallas oftast för mjuk data och är alltså icke-

siffermässiga. Till skillnad mot den kvantitativa metoden går den kvalitativa metoden mer på

djupet, är flexibel och kan uppnå förståelse. Dock kan den däremot inte generalisera

resultaten. I mjuk data man samlat in försöker man hitta mönster vilket resulterar i en djupare

förståelse av ett fenomen. Vid en kvalitativ undersökning genomförs intervjuer med

undersökningspersoner, helst ansikte mot ansikte vilket bidrar till frihet för både objektet och

intervjuaren. Det genererar även till att möjlighet ges för att be om förklaringar eller att ställa

följdfrågor. Vilket även tyder på en god validitet (Larsen, 2012).

3.4 FALLSTUDIE

Merriam (1999) beskriver att fallstudier ses som en del av en metod, en avgränsning som

används för att få en djupare insikt inom ett visst område och även hur olika tolkningar av

området kan se ut. Fallstudier syftar även till att upptäcka snarare än att bevisa och framhäva

processen framför resultatet. En fallstudie består inte enbart av en undersökning utan den

består ofta av flera olika typer av insamlat material. Det kan vara exempelvis intervjuer,

observationer och dokumentanalyser (Merriam, 1999). I denna uppsats har en studie av
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Karlstads innerstad utförts i syfte att insamla djupare information och material inom valt

uppsatsområde. Anledningen till varför vi valt att studera bostadsplaneringen i Karlstads

kommun är för att Karlstad är en tillväxtkommun med många vattennära områden och det

byggs mycket kring vattnet. Därav blev det en självklarhet att studiens fokus skulle bli

Karlstad. Efter att vi valt Karlstad som referenskommun har vi gjort ännu ett urval genom att

begränsa studien till Karlstads centrum samt vattennära bostadsområden. Detta på grund av att

studien inte ska bli alltför bred för att kunna nå slutresultatet inom tidsramen. Kommunen har

flera styrdokument för dess bostadsplanering att tillgå men för att få en inblick i hur

marknaden för bostadsbyggande ser ut i centrala Karlstad samt vart i innerstaden som

kommunen väljer att exploatera har semistrukturerade intervjuer genomförts. Svaren från de

nyckelpersoner som intervjuats har sammanställts tillsammans med de styrdokument som är

kopplade till kommunen.

3.5 SEKUNDÄRDATA

För att samla in bakgrundsfakta i sakfrågan gjordes en litteraturstudie. Syftet med

litteraturstudien var att ge oss en inblick över hur forskningen inom det valda ämnet ser ut

idag samt även ge en översiktlig bild av vad som saknas inom valt område. Detta kan i sin tur

resultera i att denna studie blir ett kunskapsbidrag till en fortsatt forskning inom ämnet

(Larsen, 2012). För att få en inblick i kommunens bostadsplanering har en innehållsanalys

gjorts av Karlstads kommun bostadsförsörjningprogram, översiktsplanens riktlinjer för

kommunens bostadsplanering samt kommunens nya varumärke (varumärkesstrategi). Dessa

urval beror till stor del att det är offentliga dokument som styr kommunens arbete i frågor

gällande både bostadsplaneringen och platsmarknadsföring. Syftet med denna analys är att

fastställa vad som beskrivs i kommunens styrdokument och vad som saknas. Det bidrar även

till att det skapas en grund för en fortsatt analys som kommer att kompletteras med övrigt

empiriskt material.

3.6 INTERVJUER

I studien gjordes individuella intervjuer och de syftar till att få en inblick i vilket fokus olika

aktörerna har på bostadsmarknaden i centrala Karlstad. Att tillämpa intervjuer till studien var

både ett lämpligt och medvetet val för att söka svar på frågeställningar och syfte, då det krävs
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en mer djupgående förståelse som vid exempelvis enkäter kan vara svårt att fånga (Harboe,

2013). En bra kvalitativ intervju förutsätter i regel en bra frågeguide som består av en rad

frågor som förberetts i förväg och som intervjuaren använder som stöd under intervjuns gång.

Styrkan i individuella intervjuer är att informanterna får en rättvis chans att uttrycka sina

åsikter samt att även vi som frågeställare får chansen till att fördjupa oss i ämnet genom att

ställa följdfrågor som på sikt kan leda vidare till oupptäckta diskussioner och sammanhang

(Harboe, 2013).

3.6.1 Urval

Val av informanter har skett genom ett strategiskt och medvetet urval. Vid användning av en

kvalitativ metod behöver inte urvalet vara representativt med förutsättning att valet av

informanter är välmotiverat med en teoretisk grund. Det som är viktigt vid sökandet av rätt

informanter till studien är att ha ett tydligt syfte och frågeställningar som kan leda till

nyckelpersoner inom området (Valentine, 2005). Genom att studien är avgränsad till Karlstad

har ett första urval skett redan där. Vi inriktade oss på nyckelpersoner som har kopplingar till

kommunens bostadsplanering för att kunna bidra med så rättvis information som möjligt till

studien. För att genomföra ytterligare ett urval har studien begränsats till Karlstads centrum.

Det gör att vi sökt efter personer som är verksamma i bostadsplaneringen inom

centrumområdet. Sedan har vi medvetet tagit fram olika aktörer som vi anser har anknytning

till studien. Utvalda aktörer är mäklare från Skandiamäklarna i Karlstad, byggherre från

Karlstadhus, politiker som sitter med i kommunstyrelsen samt en tjänsteman på mark- och

exploateringsavdelningen i Karlstad kommun. Den valda politikern som sitter med i

kommunstyrelsen och som representerar socialdemokraterna. Detta urval ligger främst i

grunden till att det är socialdemokraterna som har flest mandat i Karlstad kommun. I urvalet

av byggherre från Karlstad använde vi oss av snöbollsmetoden. Metoden går ut på att

informanter rekryteras genom att fråga redan utvalda informanter om personer som är väl

insatta i ämnet, personer som kan vara värdefulla för forskningen. När vi intervjuade

politikern som sitter med i kommunstyrelsen föreslog hen en byggherre från Karlstadhus som

är mycket insatt i bostadsplaneringen i Karlstads centrum. Genom snöbollsmetoden kom via

alltså i kontakt med byggherren från Karlstadhus.
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3.6.2 Tillvägagångssätt

Den kvalitativa intervjun för denna studie har utförts med semistrukturerade intervjuer. Att

utgå från en semistrukturerad frågeguide innebär att det förenklar intervjutillfället genom att

du kan vara flexibel kring följdfrågor vilket underlättar för att få fram rätt typ av material. De

valda informanterna för studien är personer som arbetar i olika sektorer inom

bostadsplanering kommunalt och i annan offentlig och privat verksamhet. Vi har valt att göra

face-to-face intervjuer med aktörer som är verksamma inom bostadsplaneringen i centrala

Karlstad som datainsamlingsmetod. Genom att vi har handplockat informanterna har vi gjort

ett subjektivt val för undersökningen. Vårt medvetna val medför att informanterna kan ge

värdefull information till studien som inte hade kunnat ges vid ett slumpmässigt urval

(Harboe, 2013). Detta bidrar till att undersökningen är kvalitativ eftersom att de valda

aktörerna som ansvarar för bostadsplaneringen kommer att lyfta fram vissa kvalitéer som är

av stor betydelse för studiens syfte och frågeställningar, samt att denna form av intervju inte

innebär ett frågeformulär som är standardiserat utan har en mer öppen karaktär. Intervjuerna

har genomförts på informanternas arbetsplatser för att de ska känna sig trygga med miljön,

vilket kan komma att påverka svaren som ges (Harboe, 2013). Före intervjuerna skaffade vi

oss förkunskaper inom de olika verksamhetsområdena som informanterna representerar för att

på så sätt kunna använda oss av förkunskapen. Detta leder till att vi kan rikta in syftet med

studien men det gäller att vi är varsamma med att lägga förkunskapen åt sidan. Vilket särskilt

ska beaktas under intervjuerna för att inte gå in på olika ämnesområden med förutfattade

meningar. När vi under processens gång blir mer insatta och involverade inom ämnet genom

att prata med aktörerna inom kommunens bostadsplanering ökar vår inblick i kommunens

verksamhet vilket resulterar i att vi får en djupare förståelse. Intervjutillfällena har spelats in

med mobiltelefon, detta med informanternas samtycke. Genom att spela in intervjuerna bidrar

det till många fördelar. Dels bidrar det till att vi som frågeställare kan koncentrera oss på

informanternas svar och dialogen redan under intervjutillfället istället för att enbart analysera

utifrån anteckningar (Larsen, 2012). En annan fördel med att spela in intervjun är att du kan

lyssna på den flera gånger vilket kan leda till nya fynd som kan vara viktiga för studiens

resultat (Johannessen & Tufte, 2013). Inspelningen av intervjuerna kan också vara till fördel

när de ska transkriberas, för att säkerställa att all data som framkom kommer att bearbetas.

Dock kan tekniken orsaka problem om exempelvis inspelningen avslutas för tidigt eller om

inspelningen rent av inte fungerar (Valentine, 2005). Därför kommer vi att ta detta i beaktning

och testa tekniken innan varje intervjutillfälle för att säkerställa att allt fungerar som det ska.



33

3.6.3 Bearbetning av data

Svaren från informanterna har varit viktig data för analysen. Efter varje intervjutillfälle har

insamlat data bearbetats genom transkribering. För att kunna gå vidare med de transkriberade

intervjuerna behöver vi kunna tolka och analysera dem. För att kunna göra detta har vi valt att

utgå från ansatsen analys av meningsinnehåll. Med det menas att man fokuserar på

datamaterialets innehåll. Vi har alltså lagt mer vikt på informanternas svar och har därför

undgått skratt och andra språkliga aspekter när vi transkriberat intervjuerna. Det första vi

gjorde efter att all data transkriberats var att skapa en helhetsbild över det insamlade

datamaterialet. När vi gick igenom transkriberingarna har återupprepande teman identifierats.

Det som setts som irrelevant för studien har sorterats bort. Därefter har vi tagit fram

kategorier som anges med kodord (Tufte & Johannessen, 2003). Det är viktigt att poängtera

att kodorden är ett verktyg till tolkningsprocessen genom att skapa meningssamband, de kan

alltså inte kompensera tolkningsprocessen (Tufte & Johanessen, 2003).  Efter att ha gjort

kodningen har vi gått in på Tufte och Johannessens (2003) tredje steg som kallas för

kondensering. Vi har alltså utgått från texten som är kodad och kollat om det finns någon

anknytning till de olika koderna, om någon kod kan slås samman med en annan. Till sist har

vi sammanfattat det kodade datamaterialet för att använda den nya kunskapen som

intervjuerna har givit studien (Tufte & Johannessen, 2003).

3.7 VALIDITET OCH RELIABILITET

Reliabilitet och validitet är två begrepp som vanligt diskuteras inom forskning. För att

uppsatsen ska anses som vetenskaplig ska en hög grad av reliabilitet och validitet eftersträvas.

Bryman (2011) diskuterar skillnaden i begreppens användbarhet beroende på om det är

kvalitativ eller kvantitativ data som ska bedömas. Validitet handlar om att man mäter det man

faktiskt avser att mäta, om de svar som erhållits faktiskt svarar på det som var menat från

början. Utses klara mått och metoder för att mäta det avsedda uppstår heller inga oklarheter

kring validiteten. Reliabilitet handlar mer om tillförlitligheten hos resultatet (Bryman, 2011).

Genom att studien grundar sig i kvalitativa undersökningar där intervjuerna har genomförts

med undersökningspersoner ansikte mot ansikte, vilket resulterar i frihet för både objektet och

intervjuaren. Det ger också möjlighet till följdfrågor eller be om vidare förklaringar vilket

även stärker en god validitet (Larsen, 2012). I kvalitativa undersökningar kan det vara enklare

att försäkra sig om en hög validitet. Detta främst att genom intervjuer går det göra ändringar

under arbetets gång om det upptäcks att det finns andra detaljer som är viktiga för studiens
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frågeställningar. Informanterna har även möjlighet att ta upp de saker de själva betraktar som

viktiga, därigenom går det flera förklaringssätt. Genom att det skapas en flexibel process där

det går att ändra frågor i efterhand genererar det i en hög validitet. Reliabiliteten är svårare att

säkerställa vid kvalitativa än kvantitativa undersökningar. Vid intervjuer finns en risk att den

som informerar påverkas av både situationen och av intervjuaren vilket gör att det som sägs

vid det tillfället kan få en viss betydelse. Larsen (2012) betonar även att reliabiliteten innebär

också att den information som fås ut under intervjutillfället ska behandlas med noggrannhet.

För att säkerställa att studien får en hög reliabilitet ska vi därför vara extra noggranna vid

hantering av studiens intervjudata.

3.8 ETIK

Inom forskningen, likt all annan verksamhet i samhället, är det viktigt att den underordnas av

etiska regler och riktlinjer. Etik handlar om regler, riktlinjer och principer som uppger om

tillvägagångssätten är falska eller riktiga. Främst handlar etik om förhållandet mellan

människor, vad som är rätt och fel, alltså vad vi kan och inte ska göra. Men det handlar inte

enbart om konkreta handlingar. När människor berörs i forskningen, i samband med

datainsamlingen, uppstår etiska problemställningar oavsett om datainsamlingen genomförs i

samband av intervjuer, deltagande observationer eller experiment. Teman som upplevs

obehagliga eller pinsamma kan förekomma och är en av utmaningarna som forskaren kan

komma att ställas inför, därför är det viktigt som forskare att ta fram pålitliga och

genomtänkta teman som inte upplevs obehagliga för människor som berörs av studien.

Eftersom forskningen förmedlar kunskaper och verklighetsuppfattningar påverkar den

människan vilket ställer krav på forskaren att det som uppmärksammas stämmer. Därför finns

det vissa forskningsetiska riktlinjer som vi måste följa eftersom det finns krav på skydd mot

otillhörig insyn. Fysisk och psykisk skada, kränkning samt förödmjukelse får individen inte

heller utsättas för. Det här kravet kallas individskyddskravet och det är det kravet som är den

främsta utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. Inom Individskyddskravet finns

det finns det fyra allmänna huvudkrav, de är samtyckeskravet, informationskravet,

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Johannessen & Tufte, 2013).

Samtyckeskravet är kravet som som innebär att deltagarna i studien har rätt att själva

bestämma över sitt deltagande. Den som deltar i undersökningen ska bland annat ha rätt
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bestämma hur länge och på vilka villkor hen ska delta. Undersökningsdeltagaren får heller

inte utsättas för påtryckningar i beslut om hen vill medverka eller avbryta deltagandet.

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera informanten om vad forskningen

berör och vad dess syfte är. Forskaren ska också informera uppgiftslämnaren och

undersökningsdeltagarens uppgift i undersökningen om vilka villkor som gäller för deras

deltagande. Det är också viktigt att upplysa deltagarna om att det är frivilligt att ställa upp i

undersökningen (Johannessen & Tufte, 2013). Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som

har samlats in om de enskilda personer som ska medverka i undersökningen endast får

användas för forskningsändamål. Uppgifter om enskilda personer får inte utlånas eller

användas i kommersiellt bruk samt att de inte får användas i andra icke-vetenskapliga syften.

Insamlade personuppgifter får inte heller användas utanför forskningsändamålet för till

exempel beslut eller åtgärder som kan påverka individen (Johannessen & Tufte, 2013). Det

sista huvudkravet är konfidentialitetskravet, som handlar om förvara personuppgifterna på ett

sådant sätt att inga obehöriga får tillgång till dem. Konfidentialitetskravet har nära samband

med frågan om sekretess och offentlighet (Johannessen & Tufte, 2013). I denna studie har vi

tagit individskyddet och inkluderat de fyra allmänna huvudkraven på stort allvar för att

säkerställa att vi inte gjort något etiskt fel. I studien finns inga personuppgifter eller liknande

information som obehöriga kan tillgå, vi har heller inte varit intresserade av att ta del av

informanternas personuppgifter då de inte är relevanta för studiens syfte. Informanterna har

också blivit väl informerade innan intervjutillfället för att ta del av studiens syfte men också få

en inblick i vad vi kommer att vara intresserade att fråga. Individen har själv fått tagit beslut

om hen vill medverka i studien och då har det funnits möjlighet att vara anonym och det

önskats. Svaren från den empiriska delen har inte utelämnat eller hängt ut någon individ utan

används för att ställas mot den tidigare forskningen inom studien samt de dokument som finns

att tillgå på Karlstads kommuns hemsida gällande bostadsplanering. Detta har även

informerats vid första kontakten med intressanta informanter.

3.8.1 Metoddiskussion

Något som skulle varit intressant är att mer på djupet undersöka vilka åsikter kommunens

invånare har gällande vilket fokus kommunen har på sin bostadsplanering. Om vi skulle valt

att undersöka detta skulle studien fått ett bredare perspektiv och mer kritiska åsikter kring

kommunens bostadsplanering. Denna undersökning skulle enklast ha skett genom kvantitativa

enkäter och observationer. Svårigheterna med en kvantitativ metod är att det är viktigt att få
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ett brett urval av invånare för att försäkra sig om att studien får en hög reliabilitet och validitet

(Larsen, 2002).

I denna studie valde vi en kvalitativ metod där vi fokuserat på tidigare forskning av olika

planeringsideal, platsmarknadsföring och boendesegregation med kompletterande intervjuer

med nyckelpersoner som på ett eller annat sätt varit inblandade i kommunens

bostadsplanering. Nackdelen med studiens metod är att den inte genererar i något bredare

perspektiv då den inte tar hänsyn till invånarnas åsikter kring planeringen.

Tufte och Johannessen (2013) betonar en fara med intervjuer genom att forskare lägger för

stor vikt vid svaren från informanterna och gör dem till talespersoner för verkligheten,

egentligen är det en beskrivning av den. Därför anses det vara av stor vikt att teoretiska

förankringar i den kvalitativa analysen. I analysen har sedan intervjuerna kopplats till studiens

teori och till de dokumentanalyser som gjorts. Detta har resulterat i den fara som Tufte och

Johannessen beskrev inte kommer förekomma i denna studie. Vid intervjuer sker alltid ett

tolkande av både svar och frågor vilket gör att det lätt kan uppstå missförstånd.

Frågestrukturen som användes vid intervjuerna var inte uppbyggd på exakt samma sätt utan

strukturen på frågorna varierade då de var anpassade till intervjuobjekten.

3.8.2 En eller flera intervjuare

Genom att utföra intervjuer i par kan det bidra till ett gott stöd och ses som en fördel då de

båda personerna kan komplettera varandra. Lyckas personerna vara samspelta kan både

slutresultatet och kvaliteten förbättras. En annan fördel är att två personer uppfattar

sammanhanget bättre än vad en person gör (Larsen, 2012). Därför har vi båda varit

närvarande vid samtliga intervjutillfällen och haft en aktiv medverkan. Att vara två under ett

intervjutillfälle har upplevts som en stor fördel genom att vi båda känt oss mer lyhörda och

observanta. En risk med detta upplägg är att den person som intervjuas kan känna sig i

underläge då det är två personer som är med och deltar. Denna situation måste naturligtvis

undvikas då resultatet speglar sig om den intervjuade känner sig trygg under tillfället eller inte

(Larsen, 2012).
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3.8.3 Enskilda intervjuer

För våra intervjuer var panelintervjuer de mest realistiska att göra då man är två eller flera

intervjuare som genomför intervjutillfället med en informatör. Enligt Harboe (2010) finns det

både för- och nackdelar med denna typ av intervjuform. En fördel med denna metod är att det

är flera som gör bedömningen samtidigt. Om man är två intervjuare underlättar det även för

lyssnandet genom att man kan turas om att lyssna och ställa frågor. Det blir heller inget

grupptryck i denna metod vilket gör att atmosfären känns friare vilket kan leda till att

informanten vågar uttrycka sina åsikter fullt ut. Det finns dessutom studier som visar att

panelintervjun har högre validitet än den enskilda intervjuformen (Cook, 2004). Några

nackdelar som Kahlke och Schmidt (2002) nämner är att med en panelintervju kan personer

med för stort maktinflytande resultera i för stor påverkan på bedömningen. De benämner även

att panelintervjuer kan bli mera formella än enskilda intervjuer vilket kan leda till att

informanternas möjligheter till att prata fritt minimeras.
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4 EMPIRI

Fallstudien över Karlstads kommun bygger främst på genomförda intervjuer med tjänstemän,

politiker, mäklare samt en byggherre i Karlstads kommun. Kapitlet inleds med en kortare

bakgrundsbeskrivning av kommunen följt av en kvalitativ textanalys av kommunens olika

styrdokument. Därefter kommer det empiriska materialet baserat på intervjuer att redogöras

för.

4.1 KARLSTAD KOMMUN

Karlstad är belägen norr om Sveriges största insjö Vänern. Det är en medelstor stad som är en

bland Sveriges 25 största kommuner. I skrivande stund är befolkningsmängden uppe i 90 000

invånare vilket gör att kommunen snart når sin vision om att bli 100 000 invånare.

Livskvalitet Karlstad 100 000 som är kommunens vision formulerades mot bakgrund att det är

kommuninvånarna som är grunden för välfärden och tillväxten i kommunen. Kommunens

viktigaste mål blir således att öka kommuninvånarnas trivsel och stolthet över sin stad.

Därutöver fokuserar kommunens tillväxtarbete på målgrupper som studenter, människor med

konkurrenskraftig kompetens och besökare. Till kommunens vision hör även fyra ledstjärnor

En attraktiv stad som växer, Den gröna staden, En kommun i gott skick och En stad för alla.

För att nå denna vision använder kommunen olika dokument som sätter riktning för hur

kommunen ska utvecklas geografiskt och fysiskt (Karlstad, 2012).

4.2 KOMMUNENS STYRDOKUMENT

Karlstads kommun har ett antal styrdokument som har anknytning till dess bostadsplanering.

Översiktsplanen är det styrdokument som anses vara mest betydelsefullt och som är

vägledande för väg- och markanvändningen i kommunen. Kommunens vision, Livskvalitet

Karlstad 100 000, ska bidra till en framtidssyn som inspirerar företagare, medborgare samt

kommunanställda att bygga en kommun i en hållbar riktning som lockar till sig fler människor

(Karlstad, 2007). Karlstads kommuns strategiska plan vägleder kommunen i rätt riktning för

att uppnå visionen, Livskvalitet Karlstad 100 000.  Kommunens vision har funktionen likt en

kompass för det utvecklingsarbete som krävs för att möta framtiden. Den översiktliga

planeringen samt fördjupningarna av den ger utgångspunkt för arbetet med kommunens

bostadsplanering. Bostadsplaneringens riktlinjer är också ett viktigt och betydelsefullt

underlag för den fortsatta översiktsplaneringen. Det finns en ambition att dessa ska integreras
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allt mer. Varje år ska även ett tvåårigt planarbetsprogram upprättas. Programmet anses vara

ett verktyg för att inrikta kommunens planverksamhet, det vill säga hur

planläggningsinsatserna prioriteras samt hur ska kommunens resurser samordnas.

Planarbetsprogrammets prioriteringar bedöms utifrån de slutsatser och riktlinjer som

bostadsplaneringsprogrammet ger (Karlstad, 2007).

4.3 KVALITATIV TEXTANALYS

4.3.1 Översiktsplanen 2012

Enligt plan- och bygglagen är syftet med en översiktsplan att vara ett instrument för

kommunens långsiktiga hållbara planering av mark- och vattenhållning samt utveckling och

bevarande av bebyggelse. Det krävs att Översiktsplanen hålls aktuell och när en ny

översiktsplan ska framställas behöver kommunen samråda med Länsstyrelsen, allmänheten,

grannskap och andra som har väsentligt intresse av förslaget (Karlstad, 2012). Karlstads

kommuns översiktsplan är från 2012 och ersätter kommunens tidigare plan från 2006. Planen

utgör olika prioriteringsområden som är i behov att utvecklas, varav ett prioriterat område är

“... en ökad tydlighet från kommunen om var och när exploatering är önskvärd”, detta för att

bland annat underlätta för byggherrar och exploatörer (Karlstad, 2012 s.7).

Bostadsplaneringen är ett viktigt område och därför säkerställer kommunen med att ha

planeringsanpassade och aktuella underlag för bostadsplaneringen. För att säkerställa att

Karlstads bebyggelseutveckling lever upp till översiktsplanens planeringsinriktning har fyra

stadsbyggnadsprinciper stadgats. Ökad Väner- och vattennärhet är en av principerna som

handlar om att ta tillvara på Karlstads läge vid Vänern och Klarälven. Läget anses vara en

konkurrensfördel som behöver få större fokus i översiktsplanens inriktning. Därför är

översiktsplanens mål att öka tillgängligheten till Klarälven och Vänern utan att förvärra

översvämningsproblematiken. För att uppnå målet pekas områden som Välsviken,

Jakobsberg, Västkust, Eriksberg, Inre Hamn, Busterud och Tormestad ut för att öka

tillgängligheten till Klarälven och Vänern. Men det finns också problematik med Karlstads

läge vid vattnet och det gör att staden är känslig för översvämningar. Genom en förbättrad

kunskap om klimatpåverkan och översvämningar är det viktigt att beakta

översvämningsproblematiken vid fysisk planering. Därför har kommunen fastställt planera

med översvämningshänsyn som en stadsbyggnadsprincip i översiktsplanen. Genom att

kommunen har gjort olika analyser och simuleringar för kommunens översvämningsstrategi
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har flera riktlinjer tagits fram. Dessa riktlinjer ligger till grund för kommande planering av

bebyggelsens lokalisering. I områden som är hotade av översvämningsrisk ska riskanalyser

genomföras för att se hur riskerna för området bedöms samt ge förslag på olika åtgärder

(Karlstad, 2012). Den tredje stadsbyggnadsprincipen är förädla och förtäta staden utan att

försämra tillgången till grönområden. Principen har fastställts för att ta tillvara på

grönområden i samband med att förtäta staden. I flertalet svenska städer har det följt en trend

som handlar om att städerna har anpassats efter bilen. Detta har gjort att nya stadsdelar har

lokaliserats på mark längs med trafikleder, vilket har gjort att det bildats en utglesning. Det

har resulterat i att avstånden till stadens funktioner glesnat vilket är en bidragande faktor till

försämrad service, handel och nöjesliv i staden. Genom ökad medvetenhet om vilka

konsekvenser som ökat bilberoende leder till, samt större efterfrågan på centralt boende har

gjort att man börjat tänka om. En ny trend har växt fram inom samhällsbyggandet, nu har

många kommuner börjat bygga staden inåt för att minska för att möte de konsekvenser som

uppstod vid utdelningen av staden. Det är ett mål som även Karlstads kommun har satt upp,

att bygga staden inåt, vilket innebär att nya stadsdelar växer fram i områden som tidigare haft

en annan markanvändning. Ett exempel på en stadsdel som växt fram på detta sätt är Inre

Hamn i Karlstad (Karlstad, 2012). Detta leder oss in på den sista stadsbyggnadsprincipen som

handlar om planering för ett balanserat transportsystem - rätt färdmedel till rätt resa.

Eftersom transportsektorn är en av de största miljöbovarna för samhället vill Karlstads

kommun minska utsläppen och på så sätt har de satt upp en princip som handlar om att

minska transportresor och andel korta bilresor, genom att få karlstadsborna att välja cykel och

kollektivtrafik framför bilen.

Något som beskrivs i planen är att kommunens styrmodell är uppdelad i fem målområden

vilka är attraktiv stad, tillväxt, utbildning och kunskap, den goda gröna staden samt en stad för

alla. Dessa målområden genomsyrar hela kommuns arbete då det ständigt förekommer i

kommunens styrdokument. Enligt översiktsplanen kommer den största delen av nyinflyttade

till Karlstad från andra kommuner i Värmland och att den andra delen som är ytterst

betydelsefull består av nyinflyttade från utlandet. Dock framgår det enligt översiktsplanen att

det fokuseras mer på tre andra grupper för att uppnå kommunens vision Livskvalitet Karlstad

100 000. Detta är främst människor med konkurrenskraftig kompetens, studenter och

besökare.
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Figur 2 - Karlstads kommuns utbyggnadsinriktning i centrala delar av staden.

Bilden ovan finns med i Kommunens översiktsplan som visar att inriktningarna för

kommunens utbyggnad pekar på en utveckling i av stadens centrala delar. Kommunen belyser

att det befintliga arbetet med förtätning och förädling av stadsstrukturen ska fortgå samt att

kommunen ska öka kontakten till Vänern och älven i de områden det finns möjlighet. Genom

att öka kontakten till vattnet är kommunen samtidigt tydliga med att inte förvärra

översvämningsproblematiken eller att planera nya områden på bekostnad av tillgänglighet till

betydelsefulla rekreations- och grönområden (Karlstad, 2012). I framtagandet av

utbyggnadsutvecklingen har en prioriteringsordning tagits fram, detta i syfte att tydliggöra

vilken ordning utbyggnaden av staden ska ske. Utbyggnadsutvecklingen har delats upp i tre

etapper, där etapp ett utgör områden med större behov att utveckling eller områden där

planeringen redan är igång. Etapp två är områden som kräver mer arbete och planering innan



42

exploatering kan ske. Därefter följer etapp tre som anger vilka potentiella områden som i

framtiden önskar utbyggnad.

Figur 3 - Översiktsplanens utvecklingsordning uppdelat i etapper.

Ett av de områden som kommunen vill fortsätta utveckla är Inre Hamn med omgivning. Detta

område finns med i den första etappen vilket har en hög prioriteringsgrad hos kommunen. Inre

Hamn är ett område som består av delområdena Vågmästaren, Barkassen, Tyggårdsviken,

Kanoten, Tullholmsviken, Kanikenäsholmen och Wermlandskajen. Inre Hamn med

omgivning är centralt beläget med närhet till vatten som erbjuder bland annat bostäder,

kontor, handel samt industri (Karlstad, 2012).

4.3.2 Bostadsplanering

Karlstad kommun växer och kommunens övergripande mål för bostadsplaneringen är att hela

kommunen ska växa och att alla ska få samma möjlighet till att leva i goda boendemiljöer.

Kommunfullmäktige i Karlstad antog den 6 december 2007 ett bostadsplaneringsprogram för

perioden 2007-2011. I detta program anges riktlinjerna för kommunens bostadsplanering och

är även underlag i övrig planering. Genom att kommunen anses inneha god planberedskap för

nya intressanta områden, samtidigt som de långsiktigt arbetar med att utveckla och bevara

goda livsmiljöer för deras invånare betraktas kommunen vara i rätt riktning mot deras vision

Livskvalitet Karlstad 100 000 (Karlstad, 2007). I nuläget finns inget uppdaterat dokument

utan kommunen förhåller sig till det dåvarande bostadsförsörjningsprogrammet. Vid

framtagandet av nya riktlinjer och mål arbetar kommunen med att förtydliga deras ambitioner
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inom området samt att de vill visa hur de vill förbättra villkor och möjligheter för de boende i

kommunen.

Figur 4 – Karlstad kommuns modell vid framtagande av nya riktlinjer och mål för
bostadsplanering.

Det är kommunens eget ansvar att behovet av bostäder tillgodoses. På så vis har kommunen

ett antal verktyg för att kunna styra samhällsutvecklingen i önskad riktning. Dessa är bland

annat det kommunala planmonopolet och kommunalt markägande. Genom strategiska

markförvärv eller markinnehav kan kommunen påverka bebyggelseutvecklingen. Kommunen

kan därigenom exploateringsavtal sätta upp villkor för både upplåtelseform och

bebyggelseutformning. Planmonopolet innebär att kommunen själva har ett ansvar att

planlägga användningen av mark och vatten samt bebyggelsen (Karlstad, 2007).

Att sträva efter en blandad bebyggelse med varierande upplåtelseformer och varierande

hustyper i stadsdelarna är något som kommunen trycker lite extra på. Detta är viktigt för att

främst behålla sina kommuninvånare men även för att lyckas locka till sig fler. Kommunen

ska vara attraktiv för alla, därför ska det finnas ett brett utbud av olika boendealternativ.

Kommunen betonar vikten i att vid både utbyggnad av befintliga stadsdelar och vid planering

av nya ska behovet av blandad bebyggelse tillgodoses. Genom att mixa olika hustyper och

upplåtelseformer kan segregation motverkas (Karlstad, 2007).
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De övergripande målen för bostadsplaneringen i Karlstad kommun är att dess

utvecklingsarbete ska medverka till ett långsiktigt hållbart och attraktivt Karlstad. Något som

genomsyrar hela stadens bostadsplanering är att Karlstad ska vara ska vara en attraktiv stad att

bosätta sig i. För att i framtiden kunna möta kommunens vision att erbjuda bostäder för en

befolkning på 100 000 är det av ytterst stor vikt att även de mindre tätorterna växer, att hela

kommunen växer. Vid utveckling av befintliga boendemiljöer samt vid planering av nya

bostäder är det enligt kommunen viktigt att ta hänsyn till de horisontella perspektiven. I

Karlstad kommun är de horisontella perspektiven folkhälsa, barn och unga, jämställdhet,

handikapp, hållbar utveckling, tillväxt, integration, äldre och trygghet (Karlstad, 2007).

Sammanfattningsvis är underlaget för bostadsplaneringen att alla ska få goda boendemiljöer

som ska generera i att kommunen uppnår målet Livskvalitet Karlstad 100 000. Kommunens

utmaningar består i att tillgodose boende för särskilda grupper i samhället, verka för varierade

upplåtelseformer samt inneha en god planberedskap. Det huvudsakliga målet är att hela

kommunen ska växa och att alla ska få samma möjlighet till att bo i goda boendemiljöer. Det

framkommer även i dokumentet att det är betydelsefullt att det finns möjligheter för alla att

etablera sig på bostadsmarknaden. Alla ska även ha ett inflytande över boendemiljön och

boendet vilket resulterar i att tillgängligheten blir en avgörande faktor för att motverka

segregation på bostadsmarknaden (Karlstad, 2007).

4.3.3 Bostadsbeståndet

I Karlstad kommun strävas det efter en blandad bebyggelse med varierande hustyper och

upplåtelseformer. Om en stadsdel kan erbjuda både småhus och flerbostadshus är det till en

fördel utifrån ett integrationsperspektiv samt även för att möjliggöra kvarboende. I många

stadsdelar i kommunen har man lyckats med att uppnå blandad bebyggelse förutom i de

centrala delarna där bland annat stadsdelarna Haga, Viken och Tingvallastaden saknar en

blandad bebyggelse. Enligt kommunens Översiktsplan (2012) ska staden växa utifrån tre

tillväxtnoder, västra, östra och framförallt centrum. Något som kännetecknar Karlstad

stadsstruktur är vattenkontakten, även om den så kallade “riktiga” Vänerkontakten är relativt

begränsad. Närheten till vattenläget betraktas vara en av stadens viktigaste tillgångar, där det

huvudsakliga syftet är att stärka attraktionskraften. Stadens grönska ses även den som en

viktig resurs, Mariebergsskogen, områden längs Pråmkanalen och älven, Stadsträdgården

samt stadens närhet till naturen. Att värna och utveckla dessa kvaliteter är grundläggande
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faktorer i stadens fortsatta utveckling. Nivån på kommunens nyproduktion ligger på en

relativt god nivå. Efterfrågan på nya bostäder fortsätter att vara stor, både från medborgarna

själva som efterfrågar olika boendeformer och även från exploatörerna som efterfrågar nya

områden att vidareutveckla (Karlstad, 2012).

Figur 5 - Prognos för möjlig bostadsproduktion i framtiden samt markerade bostadsprojekt
som påbörjades under 2015 i Karlstads centralort.

4.3.4 Planering för hållbarhet

Målsättningen med den fysiska planeringen enligt plan-och bygglagen (PBL) är att genom

hushållning med mark och vatten sträva efter en hållbar samhällsutveckling. Det är i

översiktsplanen som kommunen formulerar strategier för en långsiktig hållbar utveckling och

har därmed en central roll i kommunens arbete för en hållbar utveckling. Nedan redogörs hur

Karlstad kommun planerar för ett hållbart samhälle (Karlstad, 2012).

Ekologisk dimension

Under den senaste tiden har frågor gällande klimatförändringar och ökade risker för

översvämningar hamnat i fokus. Därmed ska bostadsplaneringen ta hänsyn till de

klimatförändringar som kan väntas i framtiden. Karlstad är en av de städer som kan drabbas

av de största konsekvenserna. Enligt utredning kan bostadsbebyggelse för upp till 25 000

människor i centrala Karlstad riskera att drabbas av översvämningar i Vänern. I och med
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ökade risker för översvämningar ska kommunen ta fram en strategi för hantering av

översvämningsfrågor på både lång- och kort sikt.

I kommunens energiplan anges hur kommunen ska ställa krav på miljömässigt hållbar

uppvärmning av bostäder vid markupplåtelse eller energieffektivitet. Kommunens

prioriteringar utgår från energiplanen. Samarbetet “Bygga-bo dialogen” samarbetar mellan

kommuner, företag och regering för att skapa en hållbar fastighet- och byggsektor. Detta

samarbete ska leda till att åtgärder för att skapa en hållbar utveckling inom hälsosam

innemiljö och effektiv resurs- och energianvändning (Karlstad, 2007).

Social och ekonomisk dimension

Kommunens bostadsplanering ska även ta hänsyn till befintligt kollektivtrafiknät, gatu- och

ledningsnät, lärmiljöer samt befintlig infrastruktur. I kommunens mindre tätorter finns de

skolor som idag och på några års sikt kommer resultera i sviktande elevunderlag. En

befolkningstillväxt på dessa orter skulle generera till en elevströmning. I kommunens mindre

tätorter råder inte någon brist på mark för exploatering av nya bostäder och här kan även en

god livsmiljö erbjudas. Efterfrågan på bostäder på de mindre tätorterna är däremot svag.

Närhet till grönområden och naturen har en stor inverkan på hälsan och livskvaliteten. Vid

planläggning av nya bostäder och i samband med kompletteringsbyggande måste lekplatser

och plats för spontan lek integreras. Inom bostadsplaneringen måste även kunskapen

förbättras gällande vilka åtgärder och insatser som förbättrar livsvillkoren för ungdomar och

barn. Det kan vara allt från hur trafiksäkerhet, trygghet och lekplatser ordnas på bästa sätt.

Kommun behöver på så vis arbeta med att utveckla barn inflytande och delaktighet i

samhällsplaneringen (Karlstad, 2007).

4.3.5 Karlstads kommuns strategiska plan

Den strategiska planen har tagits fram i syfte att verka som ett hjälpmedel för Karlstads

kommun att nå visionen, Livskvalitet Karlstad 100 000. I planen redogörs vilka målområden

som är prioriterade i organisationen. Det finns totalt nio målområden och dem är indelade i

två perspektiv: det interna och det externa. Det interna perspektivet preciserar vilka

förutsättningar som är mest betydelsefulla för att organisationen ska fungera som en gynnsam

verksamhet för medborgarna. Inom det interna perspektivet ingår målområdena: finansiellt

perspektiv, vårda tillgångar, kvalitet samt arbetsgivarperspektiv (Karlstad, 2015).
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Figur 6 – Karlstads kommuns målområden inom det interna perspektivet.

Det externa perspektivet sätter kommunens medborgare i centrum och behandlar frågor

gällande medborgarna. Målområdena i det externa perspektivet är: tillväxt, attraktiv stad,

utbildning och kunskap, en stad för alla samt den goda gröna staden. Då det externa

perspektivet på målområden är mer relevant för vår studie har vi valt att gå in närmare på det

externa perspektivet (Karlstad, 2015).

Det första målområdet som det externa perspektivet behandlar är tillväxt. Inom detta område

beskriver kommunen att organisationen ska sträva efter långsiktig ekonomisk hållbar tillväxt

genom att vara en attraktiv bostads-, etablerings- och utbildningsort. Karlstad vill erbjuda

attraktiva jobb som ska hjälpa kommunen att växa. Detta uttalande pekar på att kommunen

fokuserar på en viss målgrupp som ska “attrahera människor med konkurrenskraftig

kompetens” (Karlstad, 2015 s. 10). Det andra målområdet är attraktiv stad, som kommunen

beskriver är ett av de viktigaste målen i och med att det handlar om att Karlstadsborna ska

vara stolta och trivas i sin stad. Kommunen utgår från medborgarnas behov för att trivas när

de planerar sin verksamhet inom organisationen. Karlstad ska vara en levande stad med ett

brett utbud av bland annat kultur och nöjesliv. Det tredje externa perspektivet är utbildning

och kunskap. För att nå fortsatt tillväxt vill Karlstad höja utbildningsnivån i kommunen. Detta

för att kommunen beskriver att företag föredrar att etablera sig i regioner som har välutbildad

arbetskraft (Karlstad, 2015).

Det fjärde externa perspektivet är en stad för alla. Här trycker Karlstad på lite extra på

jämställdhet och genusperspektiv. Karlstad ska vara en stad för alla genom att vara en

omtänksam stad där alla ska känna sig trygga och välkomna. Det sista, femte, externa



48

perspektivet behandlar den goda gröna staden. Karlstad beskriver att de ska verka för tillväxt

som är miljömässigt hållbar. Kommunen uttalar att de genom ett ekologiskt tänk kan bidra till

en positiv livsmiljö. Kommunen uttrycker sig själva att de långt i framkant vad gäller hållbar

utveckling (Karlstad, 2015). Genom denna sammanfattning av det externa perspektivet på

kommunens målområden utgör det femte och sista perspektivet den minsta delen av den

strategiska planen medan tillväxt och en stad för alla får mest utrymme i planen samt att de

återkommer inom de andra målområdena.

Figur 7 – Karlstads kommuns målområden inom det externa perspektivet.

4.3.6 °Karlstad

Karlstad har tagit fram ett nytt varumärke som ska fungera som ett komplement till Karlstads

kommuns varumärke (den glada solen). Det nya varumärket har som syfte att skapa en

enhetlig bild av karlstadsområdet. Detta varumärke är speciellt framtaget för marknadsföring

och får användas av alla som vill marknadsföra Karlstad mot näringsliv, besökare och andra

målgrupper. Tanken är att på detta sätt kunna stärka marknadsföringen då Karlstad vill

framstå som en mötes-, besöks- och eventstad samt att stärka stadens boende och

etableringsort. Det nya varumärket ska bland annat attrahera nya företagsetableringar samt

invånare (Visit Karlstad, 2016).

“Vi vill att alla oavsett bakgrund och olikheter ska känna sig välkomna i vår

stad. En livlig stad med möjlighet till ett skönare liv. Öppenhet,

gärstvänligheten, vattnet, pulsen, närheten skapar den genuina

Karlstadskänslan som kan mätas i grader Karlstad - °Karlstad.” (Visit

Karlstad, 2016 s.2)

Platsvarumärket innefattar tre värdeord, glad, livlig och driftig. Värdeordet glad kommer från

den glada 1700-talsservitrisen Eva-Lisa Holtz som kallades för “Sola”. Likt henne vill

Karlstad att alla nya invånare, gäster och företag ska må bra och trivas i staden. Ordet livlig
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representerar Karlstad då staden är full av liv, rörelse, dynamik och puls. Stadens universitet,

kultur, handel, byggnation och idrott är några av de aspekter som bidrar till stadens livlighet.

Det sista värdeordet driftig handlar om att det finns en drivkraft och vilja att skapa nya vägar

och riktlinjer. Innovationer, företagande och utbildningsmöjligheter skapar nya förutsättningar

för karlstadsborna (Visit Karlstad, 2016).

Figur 8 - Logotyp för Karlstads nya platsvarumärke.

4.4 KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

4.4.1 Intervjustudiens informanter

I denna studie har vi valt att intervjua personer som har koppling till bostadsplaneringen och

bostadsmarknaden i Karlstads kommun. De informatörer som har deltagit i uppsatsen

intervjustudie är en mäklare från Skandiamäklarna Karlstad, en tjänsteman på mark- och

exploatering i Karlstad kommun, en planhandläggare på Länsstyrelsen Värmland, en

representant i kommunstyrelsen i Karlstads kommun samt en byggherre på Karlstadhus.

4.4.2 Attraktivitet

För att ge en första inblick till uppsatsens datainsamling tog vi först reda på vad som ansågs

vara ett attraktivt bostadsområde för alla informanter. Samtliga intervjupersoner svarar i

denna fråga att vad som anses vara ett attraktivt boende är väldigt subjektivt. Syftar man

utifrån yrkesgrupp är ett attraktivt boende ett område som passar många. Enligt mäklaren så

handlar det om att få så många spekulanter till ett område vilket leder till att priset också blir

högre. Alla informanter nämner att ett attraktivt bostadsläge är beläget vid vatten. Framförallt

tjänstemannen som sitter på avdelningen mark- och exploatering på kommunen samt

byggherren från Karlstadhus uttrycker sig att det är en vattentomt med sydvästläge som

symboliserar ett attraktivt boende. Byggherren menar på att dessa attraktiva områden har
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Karlstad gott om då informanten nämner Viken, Haga, Sundsta, Klara och Norrstrand. De

övriga informanterna trycker på att det är andra preferenser som speglar in som goda

kommunikationer, närhet till rekreationsområden och service. Gällande service poängterar

alla att det kan variera. Det kan handla om allt ifrån närhet till förskola, vårdcentral och

apotek till att ha nära till exempelvis en lokal livsmedelsbutik.

4.4.3 Platsmarknadsföring

Informanterna fick ett antal frågor gällande Karlstads marknadsföring av boenden samt vilken

bild Karlstad vill visa utåt. Mäklaren belyser att även om det ges en beskrivning av ett nytt

eller befintligt bostadsområde har oftast personen ifråga redan en uppfattning av området,

vilket gör det svårt att ersätta den befintliga bilden av området. Mäklaren betonar även att det

är känslorna som styr hur vi uppfattar platser. Informanten påpekar att dagens konkurrens på

bostadsmarknaden styr beskrivningarna av en plats, vilket leder till att det krävs att sticka ut i

mängden för att en plats ska bli unik och intressant. Informanten från kommunstyrelsen anser

att det gäller att lyfta bilden av staden ur ett brett perspektiv. Många kopplar Karlstad till länet

med skog och vatten, vilket gör att kommunen vill bredda den bilden ytterligare. Detta främst

genom att rikta satsningar mot studenter, grupper med konkurrenskraftig kompetens och

företag. Informanten anger att Karlstad inte är särskilt duktiga på att sälja staden. Gällande

exploatering av bostäder har det främst handlat om att producera fram bostäder på ett effektivt

sätt på grund av bostadsbristen. Det framkommer även “vi gör en del riktade satsningar

tillsammans med universitetet mot särskilda talanger för att locka hit spetskompetens”.

Tjänstemannen på kommunen anser att Karlstad vill visa ett stadsperspektiv där närhet och

gångavstånd är betydelsefulla faktorer för ett minskat bilanvändande. Att kunna lyfta de

kvaliteter som symboliserar olika platser och områden anses som avgörande i

platsmarknadsföring. Tjänstemannen anger att Karlstad kan bli betydligt bättre på att

marknadsföra sin vattennära tillgång, då staden är så pass bortskämd med både Klarälven och

Vänern. Det framkommer även från intervjutillfället att Karlstad inte alltid nyttjar dessa

områden med bostäder utan det förekommer exempelvis parkeringsplatser utmed vattnet,

vilket andra städer har synpunkter över. Detta är även något som byggherren trycker på, att

det gäller att kommunen tar till vara på de områden som finns längs med vattnet och planera

bostäder. Informanten från Länsstyrelsen betonar att Karlstad vill visa att de vill växa, därav

blir det byggandet en viktig faktor i kommunen. Något som sticker ut jämfört med andra
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kommuner är hyresrättsbyggandet. Dock är det inte säkert att kommunen själva har en

bakomliggande tanke med att marknadsföra sig med hyresrätter, utan det kan vara det

omedvetna att det är efterfrågan på marknaden som styr.

4.4.4 Tillväxt

Eftersom tillväxtbegreppet genomsyrar Karlstads olika styrdokument var frågan angående

tillväxt främst riktad mot kommunen. Vi valde även att ställa frågan till uppsatsens alla

aktörer för att få en djupare bild av tillväxtbegreppet. Mäklaren belyser bostadsbristen i denna

fråga. Att det är bristen på bostäder som kan hämma dynamiken och tillväxten i samhället på

ett negativt sätt. Detta resulterar i att det främst är de kommunala bostadsbolagen som blir en

avgörande faktor i frågan gällande kommunens expansion och tillväxt. Informanten från

kommunstyrelsen anger att kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000 är en viktig del i

kommunens tillväxtarbete. Informanten anser att det finns två skäl till att uppnå visionen. Den

ena är att skaffa sig brett underlag för företag att etablera sig i kommunen. Många företag

tittar närmare på kundunderlaget och är kommunen inte över 100 000 kan det leda till ett

minskat intresse för orten. Det andra skälet behandlar kommunens livskvalitet, att kommunen

innehar ett brett utbud av levande händelser. Exempelvis kan man etablera sig i en stad med

puls som samtidigt kan erbjuda vacker natur med båtliv och badmöjligheter. Dessa två

satsningar är viktiga resurser för att stärka tillväxten i kommunen. Informanten från mark- och

exploatering talar för att det är viktigt att tänka långsiktigt i sin bostadsplanering för att

generera i en positiv tillväxt. Det som byggs ska vara av bra kvalitet och samtidigt vara

attraktivt för att locka till sig en bredare målgrupp. När frågan ställdes till informanten från

Länsstyrelsen kopplade även denna informant tillväxtbegreppet till kommunens vision,

Livskvalitet Karlstad 100 000. Det framgick att det märks att kommunen satsar för att uppnå

sin vision då det främst är bostadsbyggande och framtagandet av detaljplaner som är i fokus.

År 2016 byggdes 1700 bostäder i Värmland och hälften av dessa byggdes i Karlstad. Det

övriga antalet var spridda över de mindre orterna i Värmland. Detta var något som

informanten belyste, att det inte bara var stor satsning på tillväxt i Karlstad utan i hela

Värmland. Byggherren från Karlstadhus anger att Karlstads satsning på tillväxt syns i

bostadsplaneringen, eftersom det byggs hela tiden och en stor efterfrågan på detaljplaner.

Informanten nämner att allt var lättare under lågkonjunkturen, då man var mer ensam på

marknaden samt att priserna låg på en mer rimlig nivå.
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4.4.5 Bostadsplanering för alla?

Frågan gällande om ett bostadsområde planeras för alla grupper i samhället ställdes till

samtliga informanter och alla var i stort sett eniga i sina svar. Frågan formulerades om en

aning till mäklaren då vi ville se hur nyproducerade bostäder påverkar bostadsmarknaden i

centrala delarna av Karlstad. Mäklaren påstår att nyproduktion är navet i hela

bostadsmarknaden. Om inte intresset för nyproduktion är tillräckligt stort svalnar även

intresset för det övriga bostadsbeståndet. Informanten förklarade vikten av att se helheten på

bostadsmarknaden och inte enbart fokusera på det som anses vara lite “finare”, som att bo vid

vatten. Informanten betonar vikten i att se alla målgrupper på bostadsmarknaden då det gäller

att ha en bred bas med varierat utbud. Det går inte enbart att trycka på sjönära lägen eftersom

alla inte har förutsättningar till att bosätta sig på dessa områden. Enligt politikern från

kommunstyrelsen har trenden på vart människor väljer att bosätta sig förändrats. Tidigare var

det fler yngre och äldre av befolkningen som bosatte sig centralt, människor i familjebildande

åldrar valde att införskaffa sig en villa en bit utanför staden. Denna trend är idag inte lika

tydlig då många småbarnsfamiljer väljer att bo kvar i staden. Därför ser kommunen ett behov

att fortsätta bygga mer familjeboenden med bland annat större lägenheter i de centrala

delarna. Kommunen är ytterst måna om att planera för alla genom en blanda upplåtelseformer

i samtliga bostadsområden. Detta är något som betonas i detaljplanearbetet att få in ett visst

antal hyresrätter bland planerade bostadsrätter för att minska bostadssegregationen och skapa

ett område som har ett brett utbud av olika bostäder. Då kommunen är noga med att planera

för alla, väcktes en nyfikenhet gällande de sjönära bostadsområdena som i dagsläget är under

byggnation. Planeras dessa områden för alla? Informanten från kommunstyrelsen benämner

att kommunen har ställt krav i detaljplanearbetet då det ska finnas en blandad

bebyggelsestruktur med en fördelning omkring 30 eller 50 % av hyresrätter. Detta tänk för

likaså byggherren, att vid framtagandet av detaljplaner ska det finnas en blandad bebyggelse.

Det framkommer att vid nyproducerade områden har inte alla samma ekonomiska

förutsättningar att bosätta sig där. Dock påstår kommunen att det öppnar upp för fler

medborgare att bosätta sig i Karlstad genom den flyttkedja som bildas vid nyproduktion.

Dessa uttalanden är något som även tjänstemannen från kommunen förespråkar, att

kommunens motto är att planera för alla och att alla ska fungera i ett område. Informanten

från Länsstyrelsen beskriver att vad de själva kan se i detaljplanearbetet är vilka bostäder som

kommer att byggas i ett område. Det råder en trend i att blanda upplåtelseformer i ett område

då det fokuseras på att blanda både hyres- och bostadsrätter i ett område. På så sätt finns det

ett bakomliggande syfte att motverka segregation och bygga för alla. Kommunens
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bostadsförsörjningsprogram var även något som diskuterades med majoriteten av

informanterna. Det framgick att kommunen inte har något uppdaterat program för

bostadsplanering men att ett nytt bostadsförsörjningsprogram är på granskning. Dokumentet

anses vara vägledande för kommunen att utveckla sin bostadsplanering. Samtidigt är det

ytterst betydelsefullt att programmet är uppdaterat för att kommunen ska kunna ta del av

bidraget på 30 miljoner kronor.

4.4.6 Hållbar utveckling

Frågan gällande hållbar utveckling vid bostadsplanering ställdes till alla informanter förutom

mäklaren, då vi ansåg att frågan var mer anpassad vid planering av nya bostäder. Frågan

formulerades på så vis att vi ville få reda på vilket fokus bostadsplaneringen har i Karlstad. Är

det attraktivitet eller hållbar utveckling som har störst inverkan på planeringen? De

informanter som besvarade frågan gav liknande svar då de betonade att det var ett samspel

mellan attraktivitet och hållbar utveckling. Politikern från kommunstyrelsen tar upp

bostadsbristen, att det handlar om att ta fram bostäder så snabbt som möjligt samt att

kommunen ökar sin planberedskap. Kommunen har även diskuterat hållbarhet kontra

attraktivitet, dessa är inte motsatsförhållanden utan de flesta vill bo i hållbara städer vilket ses

som attraktivt. På så vis blir hållbar utveckling en hörnsten i attraktiviteten. Till skillnad från

politikerns resonemang svarar tjänstemannen från kommunen, att först och främst vägs alla

bitar in vid detaljplanebesked eftersom det gäller att få med alla kriterier. Tjänstemannen

resonerar att fokus i bostadsplaneringen går i vågor, ibland anses hållbarhet vara hetast på

marknaden och ibland attraktiviteten. Eftersom informanten sitter på mark- och

exploateringsavdelningen trycker han extra på att det ställs höga krav på byggandet samt dess

användning och förvaltning. Det belyser även politikern från kommunstyrelsen, att

kommunen försöker arbeta med miljövänliga material så som betong och att bygga i trä.

Framförallt vill kommunen bygga i trä för att ta till vara och visa upp sina egna resurser. Dock

har inte frågan om hållbart byggande drivits tillräckligt mycket genom den rådande

bostadsbristen i kommunen vilket utgör att det byggs upp nya miljonprogramsområden.

Mycket fokus hamnar på mängden bostäder vilket gör att den estetiska utformningen hamnar i

skymundan. Byggherren däremot påpekar att kvaliteten är en avgörande faktor för att bidra

till hållbart byggande. Vid nybyggnation ställs krav på att rätt kvaliteter används för att

resultatet ska bli gynnsamt, det kan annars leda till onödiga kostnader som reparationer av

olika slag. Informanten från Länsstyrelsen trycker mestadels på hållbarhetsfrågor där det
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främst är översvämningar som är i fokus. Översvämningsrisker är något som måste tas i

beaktning vid exploatering och planering. Stigande vatten är ett strikt dokument som

Länsstyrelsen följer vid framtagande av detaljplaner för att se vilka olika höjdnivåer planerna

ligger på vid händelse av en översvämning.
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5 ANALYS

I detta avsnitt redovisas de analyser som framkommit genom granskning av insamlad empiri

som har utgångspunkt i uppsatsens tidigare forskning. Målet med analysen är att besvara

uppsatsens syfte och frågeställningar.

5.1 ATTRAKTIVITET

Utifrån det insamlade materialet går det att konstatera att attraktivitet är något som ständigt

används inom bostadsplaneringen. Som framkommit ur uppsatsens teori grundar sig

attraktivitet på ekonomisk tillväxt- och utvecklingsdiskurs (Grundel, 2013). För ett område

ska anses vara attraktivt påpekar samtliga informanter att det gäller hitta de unika kvalitéerna i

varje område. Detta kan kopplas samman med Grundels (2013) teorier, det handlar om att

skapa en god känsla och ett gott rykte för att bygga upp platsens attraktivitet. Larsson och

Jalakas (2008) för en diskussion att det är vanligt förekommande hos kommuner att använda

liknande beskrivande faktorer för att framstå som attraktiv. Ett exempel på detta är att i

dagsläget använder de flesta kommuner faktorer som attraktivt boende, företagande och natur

som ska framhäva kommunen ur en attraktiv synvinkel (Jalakas & Larsson, 2008). Utifrån

den insamlade empirin och teorin går det tydligt att utläsa att denna trend återkommer vid

beskrivning av en kommun och likaså vid platser och områden. Enligt vår analys handlar det

istället om att hitta de unika kvaliteterna som på så vis framhäver kommunen, platser eller

områden ur en attraktiv synvinkel. Lyckas man framhäva de unika kvaliteterna kommer det

leda till att kommunen framstår som mer attraktiv och klarar sig därmed bättre i den rådande

konkurrensen, då de inte använder sig av likartade beskrivningar vid marknadsföring.

Av analyserade dokument framgår att vissa grupper i kommunen är mer prioriterade än andra.

I kommunens vision, Livskvalitet Karlstad 100 000 (2015) är dessa grupper benämns som

människor med konkurrenskraftig kompetens, besökare och studenter. Detta pekar på att

kommunen har ett stort fokus på attraktiva jobb som i sin tur kan generera tillväxt i

kommunen. Fokuset i kommunen läggs därmed på attraktivitet som ska attrahera människor

med konkurrenskraftig kompetens. Utifrån detta tolkar vi att kommunen prioriterar människor

med innovativt kunnande, kreativitet, kunskap och kapital. Detta resonemang ses i samband

med Floridas (2006) teorier gällande den kreativa klassen och vad den har för betydelse för

tillväxten i olika områden. Floridas (2006) teori återspeglar sig i olika

platsmarknadsföringsstrategier i kommuners styrdokument, vilket även kan ses i Karlstad.
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Efter att ha granskat olika teorier gällande tillväxt och attraktivitet är vi något skeptiska till det

Florida förespråkar. Detta ligger främst till grund efter att ha studerat Harveys (2011) teorier

där han betonar att kapital leder till att klyftor skapas mellan det kulturella, sociala och det

ekonomiska planet. En kommuns samhällsbyggande menar Harvey (2011) kan resultera i att

det urbana entreprenörskapet fokuserar på platsens ekonomi istället för att se helheten i ett

område. Byggandet kan därmed resultera i att det endast gynnar en liten grupp av

befolkningen i ett område där huvudsyftet torde vara att gynna hela befolkningen i det större

området. Efter granskning av kommunens utvecklingsarbete framgår det att tankegångar likt

Floridas (2006) återfinns i kommunens styrdokument. För att nå kommunens vision beskriver

kommunen att arbeten, bostäder och stadsmiljö är betydelsefulla komponenter. Ett konkret

exempel som förekommer i kommunens Översiktsplan (2012) är att utnyttja den

attraktionskraft som vattnet har genom en bebyggelseutveckling i vattennära lägen. Empirin

visade att vikten av platsernas läge är helt avgörande, där främst närhet till vatten och centrum

har störst efterfrågan. Efter att ha granskat Karlstads Översiktsplan (2012) går det att se att

bostadsplaneringen utgår ifrån Florida-andan. Enligt Aronsson (2013) eftersträvas i dagens

samhällsplanering att väva samman den fysiska miljön inom stadsplanering och arkitektur,

med bland annat symboler och kulturella uttryck för att locka till sig fler inflyttare som helst

innehar en konkurrenskraftig kompetens. Det är även av stor vikt att få människor att stanna

kvar samt att öka investeringar och besöksnäringen för att i ett senare skede kunna generera

ekonomisk tillväxt. Dessutom betonar Aronsson (2013) utvecklingen gällande platsens

materiella miljö i form av en spännande besöks- och boendemiljö så väl i natur som i

stadsrum. Exempel på detta kan vara närhet till vatten, platsens arkitektur och dess centrum.

Utifrån ovanstående resonemang går det tydligt att koppla detta till området Inre Hamn och

dess omgivning, området innehar ett stort fokus på bostäder med närhet till både vatten och

centrum vilket gör att området uppfattas ha en hög status.

5.2 PLATSMARKNADSFÖRING

Platsmarknadsföring är något som ständigt finns på en kommuns agenda när det gäller att

konkurrera om uppmärksamheten. Därmed vill vi belysa problematiken med

platsmarknadsföring, genom att den oftast riktas till specifika samhällsgrupper. När

platsmarknadsföring riktas utåt mot främst turister, potentiella inflyttare och investerare är

syftet med marknadsföring att skapa ett starkt varumärke (Syssner, 2011). Detta kan ses i

Karlstads vision (2007) genom att de betonar vikten av att ta tillvara på områden som anses

attraktiva intill både Vänern och Klarälven. Efter granskning av kommunens styrdokument
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finns det en tendens till att marknadsföring sker mot kommunens interna dimension, mot den

egna befolkningen (Karlstad, 2012). I Översiktsplanen (2012) förtydligas att det finns

prioriterade områden i kommunen, dessa är belägna med närhet till både vatten och centrum.

Trots att kommunen har ett arbete med att ta tillvara och nyttja vattnet maximalt i

centrumnära lägen, framgår det inte av våra informanter att kommunen marknadsför sjönära

bostäder utåt. Det är framförallt informanten från kommunstyrelsen som belyser att det inte

läggs något specifikt fokus på att marknadsföra de sjönära bostadsområdena. Informanten

påpekar att Karlstad vill förändra den tidigare bilden av att vara en stad som ligger i länet som

är starkt förknippad med skog. Karlstad som stad vill bredda bilden genom att belysa att

staden ligger vid både Klarälven och Vänern. Detta resonemang liknas vid det tjänstemannen

från kommunen påtalar, att kommunen i sin egen marknadsföring kan bli blind av sina unika

tillgångar. Detta har resulterat i att vattnet har hamnat i skymundan i stadens marknadsföring.

Samtliga informanter anger att Karlstad kan bli bättre på att marknadsföra stadens vattennära

bostadsområden, vilket kan stärka den utåtriktade marknadsföringen. Detta resonemang liknas

vid byggherrens uttalande, att det är viktigt att kommunen väljer vad som ska prioriteras vid

dessa områden, då det främst ska vara bostäder. Dels för att kommunen ska växa men även

för att skapa en attraktiv bild av bostadsmarknaden i Karlstad. I det empiriska materialet

framgår det att Karlstad har tagit fram ett nytt varumärke som ska fungera som ett

komplement till det befintliga varumärket, “Den glada solen”. Varumärket ska stärka

tillhörigheten i staden genom att visa öppenhet, vattnet, gästvänligheten, puls och närhet

(Karlstad, 2016). Enligt vår analys går det att utläsa att informanterna är eniga om, som även

Karlstads nya varumärke trycker på, att visa en bredare helhetsbild av Karlstad.

Marknadsföringen ska inte enbart belysa specifika platser för att locka till sig olika

målgrupper. Risken med detta kan leda till att vissa grupper exkluderas i stadens

marknadsföring genom att det som uppfattas som attraktivt för vissa målgrupper kan ha en

helt annan betydelse för andra (Medway & Warnaby, 2008).

5.3 TILLVÄXT

Kommuner i hela landet konkurrerar idag ständigt om både uppmärksamhet och tillväxt, dock

varierar dess strategier och tillvägagångssätt. I Karlstad anses Livskvalitet Karlstad 100

000  vara den övergripande visionen för att leda kommunen vidare i tillväxtarbetet (Karlstad,

2015). Flera av uppsatsens informaner återkopplar till kommunens vision när

tillväxtbegreppet diskuteras, att det är en viktig del i kommunens tillväxtarbete. För att

Karlstad ska kunna nå denna vision är arbeten, bostäder och stadsmiljö viktiga komponenter.



58

Detta förtydligas även i informanternas svar gällande tillväxtdiskursen. Informanterna anger

likaså konkreta tillvägagångsätt på hur de ska nyttja kommunens attraktionskraft som den får

via vattentillgången av både Vänern och Klarälven, genom att bygga bostäder i dessa

områden. Enligt Harvey (2011) har kommunerna intagit en entreprenörsmässig roll där dess

syfte är att locka till sig investerare för att på så vis utmärka sig och synas gentemot andra

kommuner i den rådande konkurrensen. Attraktiva boendemiljöer anses vara en bidragande

faktor för att generera en positiv tillväxt. Harvey (2011) belyser platsers unika kvaliteter, att

dessa blir viktiga verktyg för att lyckas i konkurrensen gentemot andra städer. Uppsatsens

empiri visar att bostadsplaneringen i Karlstad utgår ifrån detta tänk, då det främst handlar om

att belysa de unika kvaliteterna i varje område. Harvey (2011) menar på att ett resultat av

tillväxtdiskursen leder till att städerna blir mer likriktade. I övrigt går det att konstatera utifrån

uppsatsens informanter, att det gäller att förbise den vattennära tillgången och istället fokusera

på det unika i varje bostadsområde.

Starka värderingar som tillväxt, konkurrens och kreativitet är något som Florida (2006)

använder sig av för det nyliberala samhällsbygget. Detta kan ses i kommunens Översiktsplan

(2012) samt även i kommunens olika styrdokument, att staden vill locka till sig medborgare

med konkurrenskraftig kompetens för att därmed öka tillväxten i staden.

5.4 BOSTADSPLANERING FÖR ALLA?
Det är främst från det postmoderna planeringsidealet som dagens bostadsplanering tar

avstamp i då detta ideal förespråkar en socialt hållbar planeringsinriktning, vilket ses som en

inkluderande planeringsprocess där stadsmiljöns syfte är att inkludera olika samhällsgrupper.

Något som parallellt pågår med det samtida planeringsidealet är den nyliberala

stadsutvecklingen som har målet att staden ska anpassas för konkurrens och planera för

utveckling och tillväxt. Dessa planeringsideal innefattar ett flertal intressekonflikter vilket

resulterar i att de sociala och ekonomiska incitamenten krockar (Loit, 2014). Problematiken

blir således att detta avspeglas i nya bostadsområden genom att området blir riktat till en

specifik grupp i samhället (Syssner, 2012). Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram

(2007) går det att utläsa att kommunen satsar på en blandad bebyggelse med varierande

upplåtelseformer i stadens olika stadsdelar. Det är viktigt att sträva efter denna princip för att

både behålla stadens invånare samt att locka till sig ännu fler. Kommunen har som vision att

sträva efter att vara attraktiv för alla, oavsett bakgrund (Visit Karlstad, 2016). Därför är det

ytterst betydelsefullt att erbjuda ett brett utbud av olika boendealternativ. Vid både planering
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av nya bostadsområden och vid utbyggnad av befintliga områden ska behovet av blandad

bebyggelse tillgodoses, vilket resulterar i att segregation kan motverkas. Detta tänk

genomsyrar det som framkom under alla intervjutillfällen, att bostadsplanera för alla.

Tjänstemannen, byggherren, politikern och informanten från Länsstyrelsen framhäver

kommunens arbete med att planera bostadsområden för alla, vilket förtydligas vid

detaljplanearbetet. I detta skede ställer kommunen krav på att en viss procent av bostäder ska

vara hyresrätter för att generera i en blandad bebyggelse. Enligt planhandläggaren från

Länsstyrelsen anses Karlstad sticka ut gällande hyresrättsbyggande ur det nationella

perspektivet eftersom hen påpekade att Karlstad tar fram många detaljplaner för hyresrätter.

Vi tycker oss kunna utläsa att kommunen tar ansvar gällande sin bostadsplanering för alla då

de ställer höga krav på upplåtelseformer vid detaljplanearbetet.

5.5 HÅLLBAR UTVECKLING

Syftet med hållbar utveckling är att långsiktigt sträva mot en hållbar samhällsutveckling i

nutid och för framtiden. Karlstads Översiktsplan (2012) belyser hållbarhetsperspektivet i hög

utsträckning. Översiktsplanen (2012) anses vara ett instrument för kommunens långsiktiga

hållbara planering av mark- och vattenhållning samt utveckling och bevarande av bebyggelse.

I kommunens mål och riktlinjer för bostadsplaneringen framgår det att kommunen arbetar

aktivt för att uppnå de tre hållbarhetsdimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social

hållbarhet (Karlstad, 2007).

I intervjuerna framkommer det att Karlstad anser att hållbarhetsbegreppet innebär konflikter

mellan andra faktorer som har inverkan på planeringen. Den främsta orsaken till dessa

konflikter är att olika intressen ställs mot varandra, vilket har resulterat i att

hållbarhetsbegreppets funktion blir nedsatt. Informanterna nämner att det är strävan efter

attraktiviteten som utgör att hållbarhetsbegreppet hamnar i skymundan. I intervjuerna

återkommer diskussionen angående kommunens bostadsbrist som är en annan bidragande

faktor till att hållbarhetsbegreppet inte har lika stort fokus vid nyexploatering. Det som

prioriteras är mängden bostäder vilket gör att det kan få en negativ inverkan på bostädernas

kvaliteter. Frågan blir således om denna bostadsplanering är hållbar? Politikern från

kommunstyrelsen uppger oron för att bostadsplaneringen inte blir långsiktig utan kommunen

befinner sig i en ny era, att producera ett stort utbud av bostäder vilket informanten drar

paralleller till miljonprogramstänket. Både politikern och mäklaren påpekar att det är

framtiden som utgör om dagens bostadsplanering är långsiktigt hållbar.
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Ett annat aktuellt ämne inom hållbar bostadsplanering är översvämningsproblematiken, vilket

Karlstad ständigt måste beakta vid exploatering i anslutning till både Vänern och Klarälven.

Som Breen och Rigby (1996) påstår kommer efterfrågan på dessa vattennära bostadsområden

ständigt växa eftersom de anses vara attraktiva boendemiljöer. Detta är en av Karlstads största

utmaningar på grund av stadens geografiska läge, då staden är omringad av vatten. Vi tycker

oss kunna utläsa en skillnad mellan kommunens planer och informanternas svar.

Informanterna från kommunen belyser inte översvämningsproblematiken i lika stor

utsträckning till skillnad från Länsstyrelsen där översvämning är en av de prioriterade

granskningspunkterna som används när en detaljplan ska fastställas. Under intervjutillfällena

med både Länsstyrelsen och politikern uttrycktes en känsla från informanterna om att det är

många aktörer som är beredda att ta risker genom att arbeta fram detaljplaner vid vattennära

områden. Utifrån Länsstyrelsens resonemang fick vi uppfattningen av att kommunen ibland

försöker kringgå sina egna beslut, exempelvis när det gäller det förankrade

översvämningsprogrammet. Förklaringen till detta kan ges genom att det råder konflikter på

grund av att kommunens vision talar för ett hållbart samhälle samtidigt som kommunen vill

växa och uppnå tillväxt.
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6 SLUTSATSER

Vår studie har syftat till att ge oss en djupare förståelse kring det valda forskningsområdet

bostadsplanering i Karlstads centrum. Därför drar vi inga generella slutsatser utan lyfter det

som vi har kommit fram till i studien, baserat på det material som studerats samt den

information som framkommit av intervjuerna. Syftet med arbetet är att undersöka vad olika

parter verksamma inom Karlstads kommun har för huvudfokus i sin bostadsplanering. Vidare

syftar arbetet till att utifrån ett planeringsperspektiv studera sambanden mellan kommunens

bostadsplanering, hållbarhetsfrågan och kommunens platsmarknadsföring med speciell

tyngdpunkt på hur begreppet attraktivitet tillämpas i frågorna gällande bostadsplanering.

6.1 SAMMANFATTANDE DISKUSSION

Hur framställs attraktivitet ur en bostadsplaneringskontext i Karlstad?

Uppsatsen har påvisat att stadens geografiska läge vid vattnet är en bidragande faktor till att

framstå som en attraktiv stad. Detta går tydligt att utläsa i stadens bostadsplanering där

attraktiviteten har en avgörande roll för att locka till sig den konkurrenskraftig kompetens som

efterfrågas i kommunens olika styrdokument. Utifrån uppsatsens insamlade empiri har detta

givit oss ett annat perspektiv på hur attraktivitet framställs ur en bostadsplaneringskontext.

Karlstad är idag något bortskämda med sin vattennära tillgång vilket gör att det inte längre

anses vara unikt autt marknadsföra bostäder i sjönära lägen. Marknadsföringen av bostäder i

vattennära lägen blir således åsidosatt. Uppsatsens teori påtalar att kommuner har en tendens

till att använda sig av liknande beskrivande faktorer för att framstå som en attraktiv kommun.

Resultatet av uppsatsens empiri belyser därför vikten av att sticka ut och att hitta det unika i

varje område för att klara sig bättre i konkurrensen mellan andra kommuner. I kommunens

vision Livskvalitet Karlstad 100 000 är det specifika målgrupper som efterfrågas för att

kommunen ska kunna växa och bli attraktiv. Utifrån Karlstads vision tolkar vi att kommunen

prioriterar människor med kreativitet, kunskap, kapital samt innovativt kunnande.

Resonemangen kring strävan efter attraktivitet liknas vid Floridas (2006) teorier gällande den

kreativa klassen, vilket vi anser återspeglar sig i Karlstads platsmarknadsföringsstrategier för

bostadsplanering. Vi har förståelse för att kommunen vill växa genom att locka till sig

konkurrenskraftig kompetens, samtidigt ifrågasätter vi detta genom att det kan tolkas bli

motsägelsefullt eftersom kommunen vill visa öppenhet och vara en stad för alla. Vår

reflektion kring attraktivitet blir, är attraktivitet en avgörande komponent för att skapa tillväxt

när inte alla målgrupper i samhället blir inkluderande? Vår tolkning av kommunens arbete är
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att de har en hög ambition att bostadsplanerna för alla målgrupper, vilket kan vara svårt att se

genom att kommunen satsar på attraktiva lägen. Uppsatsens informanter belyser denna

problematik, att de vill visa en bredare helhetsbild av Karlstad. Marknadsföringen måste bli

bredare för att inte enbart belysa specifika platser för att locka till sig de önskade

målgrupperna. Risken finns att vissa grupper exkluderas redan i stadens platsmarknadsföring.

Empirin talar för att genom att motverka denna exkludering ska kommunen marknadsföra det

unika i varje bostadsområde och inte enbart fokusera på det som är mest attraktivt, de

vattennära områdena. Denna diskussion leder oss vidare till att besvara uppsatsens andra

frågeställning.

Vilken roll har bostadsplaneringen för strukturell segregering?

Det önskade planeringsidealet som bostadsplaneringen ska ta avstamp i förespråkar en socialt

hållbar planeringsinriktning, som liknar en inkluderande planeringsprocess där stadsmiljön

har som syfte att inkludera alla samhällsgrupper. Genom den hårda konkurrensen blir tillväxt

och utveckling två bidragande faktorer i en kommuns bostadsplanering, vilket även är fallet i

Karlstad. Vad som framkommit i uppsatsen är att kommunen har en god balans gällande

bostadsplanering. Detta är främst genom att de arbetar aktivt med att ställa höga krav på en

blandad bebyggelsestruktur vid detaljplanearbete, samtidigt som kommunen vill behålla

stadens invånare och locka till sig ännu fler. Dock kvarstår frågan om kommunen lyckas med

sin vision gällande öppenhet och en stad för alla när kommunens fokus ligger i att planera

bostäder i det som uppfattas vara attraktiva boendemiljöer? I uppsatsen framkommer att

attraktiva boendemiljöer beskrivs vara områden som har närhet till vatten, centrum,

kommunikationer och olika former av service. Svårigheten med detta är att vid exploatering i

ovan nämnda områden kan det leda till att priserna blir orimligt höga, vilket försvårar för

vissa att etablera sig på bostadsmarknaden. Därmed är vi ifrågasättande rörande frågan om

kommunen lyckas bostadsplanera för alla vilket utgör en utmaning för kommunen att uppnå

sina mål, trots att de ställer krav på en blandad upplåtelseform.

Vilket fokus har hållbar utveckling vid exploatering av nya bostäder?

I Karlstad är hållbarhetsperspektivet alltid närvarande i bostadsplaneringen. Detta

framkommer även hos informanterna, att det finns en tydlig medvetenhet att planera mot en

hållbar stad. Det är först när olika intressen ställs mot varandra som problemen uppstår,

exempelvis attraktivitet kontra hållbarhet. Dessa faktorer bör samspela med varandra för att
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resultera i attraktivitet blir en hörnsten i strävan att uppnå ett övergripande mål: hållbar

utveckling, annars kan utfallet bli att hållbarhetsbegreppets funktion blir nedsatt och hamnar i

skymundan. Den rådande bostadsbristen i kommunen har bidragit till att en ökad efterfrågan

på bostäder vilket leder till att bostadsfrågan har hamnat högt på agendan. Genom att

mängden bostäder prioriteras kan det resultera i en negativ inverkan på bostädernas kvaliteter.

Frågan blir därför om den stundande bostadsplaneringen är hållbar? I uppsatsen framkommer

oro, att bostadsplaneringen inte blir långsiktig utan att planeringen täcker behovet i den nutida

eran. I fallet Karlstad kommer översvämmningsproblematiken alltid att vara närvarande i dess

bostadsplanering. Som uppsatsens teori påtalar kommer efterfrågan på vattennära

bostadsområdena ständigt att växa, vilket vi kan se i samband med den insamlade empirin, då

det anses vara de boendemiljöer som är mest attraktiva och som efterfrågas. En känsla som

framkom under intervjuerna är att olika aktörer är beredda att ta risker genom att arbeta fram

detaljplaner vid vattennära områden. Vi anser att kommunens vision talar för ett hållbart

samhälle samtidigt som de vill växa och uppnå tillväxt genom attraktiva bostadsmiljöer. En

slutsats av detta blir att kommunen har en god grund i sin planering då

hållbarhetsperspektiven alltid finns närvarande. Dock är frågan om dagens effektiva byggande

snarare ser till attraktivitet än till hållbarhet? Blir bostadsbyggandet långsiktigt hållbart? I

denna diskussion fick vi en känsla att oro uttrycktes från Länsstyrelsen då säkerheten bör tas i

större beaktning, att säkerhet bör gå före nybyggnation.

6.2 AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Vi kan konstatera att fallstudieobjektet som uppsatsen grundar sig i besitter en god kunskap

gällande ambitionen att marknadsföra sig och se alla målgrupper i Karlstad. Dock syns inte

detta i praktiken av den orsaken att kommunen nästan enbart belyser dess attraktiva

boendemiljöer. En bredare helhetsbild måste skapas för att lyckas nå ut till alla målgrupper,

inte bara till de som anses vara mest eftertraktade för att skapa tillväxt.

Frågan är om kommunen i framtiden kommer frångå Florida-andan i dess

platsmarknadsföringsstrategi för bostadsplanering och hitta ett nytt sätt att se på attraktivitet.

Kan staden komma att fokusera på att vara mer inkluderande genom att ha mer fokus på

jämställdhetsperspektivet, rättvisa och öppenhet. Kommer dessa faktorer att spegla en

attraktiv stad och bilda ett nytt sätt att sticka ut i konkurrensen? Som vi nämnde ovan så gäller

det att finna unika kvaliteter för att inte använda sig av liknande beskrivande faktorer för att
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stärka stadens attraktivitet. Detta tror vi kan vara en lösning på ett attraktivt samhälle för alla

målgrupper. Ytterligare en fråga som har kommit fram under arbetets gång är varför

kommunen inte har satsat mer på sitt bostadsförsörjningsprogram när det är ett så pass högt

tryck på att exploatera nya bostäder? Genom att Karlstad inte har ett uppdaterat

bostadsförsörjningsprogram går kommunen miste om ett statligt stöd på 30 miljoner kronor.

Trots att kommunen arbetar fram ett nytt program är risken att det inte blir klart i tid för att

kommunen ska få statligt stöd även i år. Därför ställer vi oss frågan varför kommunen inte

sätter bostadsförsörjningsprogrammet i en högre prioritet? Dels för att spara tid för

kommande bostadsplanering men även för att ta del av pengarna som kan vara till en fördel

för stadens utveckling. För vidare forskning kan det vara intressant att ta reda på vad det är

som gör att Karlstads kommun inte har ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram? Kan det

ligga något i att framtagningsprocessen är för komplicerad för att ta fram programmet eller

vad är de bakomliggande faktorerna? Denna uppsats hade störst fokus på kommunens

bostadsplanering vilket gjorde att frågor gällande bostadsmarknaden blev relevanta. En vidare

studie skulle kunna föras med större fokus på kommunens bostadsmarknad kopplat till

bostadsplaneringen. Utifrån uppsatsens resultat framgick det att Karlstad är en stad som är

utmärkande ur det nationella perspektivet av sitt hyresrättsbyggande. En informant påtalar att

det är ingen bild hen tror Karlstad vill visa, utan det har bara blivit så. Detta påstående bidrar

till att det blir ytterligare intressant att studera vidare kring bostadsfrågan. Har kommunen en

tanke bakom all byggnation eller är det den rådande bostadsbristen som talar? Utefter

uppsatsens resultat har vi reflekterat över att politiken har som utgångspunkt att på

bostadsmarknaden ska det ske ett möte mellan behov och efterfrågan. Dock har vi konstaterat

att det istället anses skapas förutsättningar för kapitalet, vilket gör att det är den aspekten som

har huvudfokus på marknaden. Detta leder vidare till en öppen fråga som får avsluta denna

uppsats: Kommer bostadsförsörjningsprogram ha de effekter Karlstads kommun eftersträvar i

sin bostadsutveckling?
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BILAGA 1. Intervjuguide - mäklare

Hur ser bostadsmarknaden idag ut i Karlstads kommun?

Hur ser efterfrågan ut i de olika bostadsområdena i Karlstad?

Vilka typer av boendeformer efterfrågas och vart?

Vad anser ni vara ett attraktivt bostadsområde?

Vilket område i centrala Karlstad har störst efterfrågan?

På vilket sätt påverkar nyproduktion av bostäder övriga bostadsbeståndet i Karlstads

centralort?

Vilken målgrupp flyttar in i nyproduktion?

Är det av högsta prioritet för Er att sälja sjönära boenden?
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BILAGA 2. Intervjuguide – projektledare mark- och exploatering, Karlstad kommun

Vi har tittat närmare på era riktlinjer för bostadsplanering, där står det att det är mellan åren

2007-2011? har ni något mer uppdaterat dokument att följa?

Enligt lag är kommunen ansvarig för bostadsförsörjningen, anses det vara ett starkt verktyg

för att översätta de i praktiken?

Vart byggs det mest nya bostäder i kommunen, är det centralt eller utanför staden?

Vad är det för bostäder som efterfrågas i centrala delen av Karlstad? Och vilka människor är

det som söker sig dit?

Vi ser att ni bygger många bostäder som har närhet till vatten, finns det någon bakomliggande

orsak till detta? Eller exploaterar man därför att marken var ledig?

Har närheten till vatten ett stort fokus vid exploatering? Om ja, varför?

Vad anser ni vara ett attraktivt bostadsområde?

Vilka faktorer speglar ett attraktivt boende?

Vad är det största fokuset vid bostadsplanering? är det attraktivitet? hållbar utveckling?

Tänker ni mycket på vilken bild ni vill visa utåt av karlstad vid nyxploatering av boenden?
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Har ni med konkurrens när ni planerar nya bostadsområden? Trycker ni mycket på att sticka

ut?

Vilken målgrupp planerar ni för? Finns de olika målgrupper i olika områden?
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BILAGA 3. Intervjuguide – Länsstyrelsen

Vilken roll har Länsstyrelsen i den kommunala planeringen?

Vilka faktorer har störst inverkan i den kommunala planprocessen?

Ser Ni på Länsstyrelsen någon trend i bostadsbyggandet i Karlstads centrum?

Vilken bild uppfattar ni att Karlstad kommun vill visa upp när det gäller nya bostäder?

Ser Ni på Länsstyrelsen någon skillnad i målgrupperna i nya bostadsområden?

Just nu ser vi några nya bostadsområden som byggs intill vattnet. Hur är Länsstyrelsens

inställning till vattennära detaljplaner?

Anser Ni att Karlstads kommun tar hänsyn till översvämningsproblematiken när de planerar

bostadsområden i vattennära lägen?

Vilka faktorer anser Ni speglar ett attraktivt bostadsområde?

Tycker Ni Karlstad som stad fokuserar på tillväxtbegreppet?
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BILAGA 4. Intervjuguide – Kommunstyrelsen

Vi har tittat närmare på era riktlinjer för bostadsplanering, där står det att det är mellan åren

2007-2011? har ni något mer uppdaterat dokument att följa?

Enligt lag är kommunen ansvarig för bostadsförsörjningen, anses det vara ett starkt verktyg

för att översätta de i praktiken?

Vilken roll har kommunstyrelsen i den kommunala bostadsplaneringen?

Vart byggs det mest nya bostäder i kommunen, är det centralt eller utanför staden?

Vad är det för bostäder som efterfrågas i centrala delen av Karlstad? Och vilka människor är

det som söker sig dit?

Vi ser att ni bygger många bostäder som har närhet till vatten, finns det någon bakomliggande

orsak till detta? Eller exploaterar man därför att marken var ledig?

Har närheten till vatten ett stort fokus vid exploatering? Om ja, varför?

Vad anser ni vara ett attraktivt bostadsområde?

Ser Ni vattennära bostäder som en bra metod att nå Livskvalitet Karlstad 100 000?

Vad är det största fokuset vid bostadsplanering? är det attraktivitet? hållbar utveckling?

Tänker ni mycket på vilken bild ni vill visa utåt av karlstad vid nyxploatering av boenden?

Har ni med konkurrens när ni planerar nya bostadsområden? Trycker ni mycket på att sticka

ut?

Vilken målgrupp planerar ni för? Finns de olika målgrupper i olika områden
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BILAGA 5. Intervjuguide – byggherre från Karlstadhus

Vad är det för bostäder som efterfrågas i centrala delen av Karlstad? Och vilka människor är

det som söker sig dit?

Vi ser att ni bygger många bostäder som har närhet till vatten, finns det någon bakomliggande

orsak till detta? Eller exploaterar man därför att marken var ledig?

Har närheten till vatten ett stort fokus vid exploatering? Om ja, varför?

Vad anser ni vara ett attraktivt bostadsområde?

Ser Ni vattennära bostäder som en bra metod att nå Livskvalitet Karlstad 100 000?

Vad är det största fokuset vid bostadsplanering? är det attraktivitet? hållbar utveckling?

Tänker ni mycket på vilken bild ni vill visa utåt av Karlstad vid nyxploatering av boenden?

Råder det konkurrens i byggbranschen? Om det gör det, vad gör Ni för att sticka ut och

“vinna” många byggen?

Hur tänker ni när ni tar fram nya detaljplaner?

Vart är de mest attraktiva markerna att bygga på i centrala Karlstad?


