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1. Inledning 
 

Idag blir det allt viktigare för städer att hitta sina styrkor och svagheter 

för att göra sin region och stad starkare. Detta har kommit fram tack 

vare den hårda konkurrensen om att locka till sig investeringar för att 

kunna utveckla regionen och hänga med i den konkurrens som skapats. 

Dessa styrkor kan vara allt från geografiska läget i form av naturen men 

också vilken typ av arbetskraft eller vilket kulturutbyte regionen kan 

erbjuda. Vad är det som funkar i en region, och vad funkar inte? 

Ekonomier förändras och kanske är det dags att släppa fokus på en 

bransch som tidigare fungerat bra i regionen för att titta på nya idéer. 

Det anses därför bli allt viktigare att hitta möjligheterna. För att lyfta 

fram Karlskronas styrkor och svagheter har jag valt att göra en SWOT-

analys över staden. SWOT-analysens syfte, tillsammans med intervjuer 

och kommunala dokument ska vara ett hjälpmedel för att besvara vilka 

planeringsideologier Karlskrona använder sig av. 

 

Eftersom att det idag anses vara viktigt att locka till sig människor och 

företag till sin stad blir städer och kommuner idag konkurrenter till 

varandra. Därmed får staden tänka om hur planeringen av territoriet 

ska gå till och till vilka man vill rikta sig till med planeringen. Detta tar 

David Harvey upp i sin artikel från 1989, From managerialism to 

entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late 

capitalism. Han skriver hur kapitalismens frammarsch har gjort att 

städer har blivit allt mer beroende av internationella privata 

investeringar. Detta medför att städer vill kunna visa sig attraktiva för 

de privata investerarna och möta dem på deras villkor (Harvey, D. 

(1989) s. 7). Michael Pacione skriver i sin bok Urban Geography: A 

Global perspective (2009) hur beroende städer är av detta för att kunna 

växa och utvecklas till en attraktiv region både för företag och 

människor. Ett annat praktexempel på att städer blir konkurrenter till 

varandra är mässan Marché International des Professionnels 

d'Immobilier (MIPIM) som utspelar sig i Cannes i Frankrike. Till MIPIM 

kommer representanter för olika städer årligen för att visa upp sig och 

berätta om deras stads utvecklingspotential. De deltagare som är på 

MIPIM förutom städers representanter är just privata investerare i 

form av riskkapitalföretag etc. Detta är en beskrivande bild av hur 

entreprenörmässigt städer idag agerar. 
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Med denna bakgrund har jag valt att beskriva vad Karlskrona gör för att 

framställa sin stad som en attraktiv region att lokalisera sitt företag i. 

Jag kommer även beskriva vad Karlskrona gör för att locka till sig 

människor till sin stad för en ökande befolkningsutveckling. Vad har 

staden för projekt i görning för detta ändamål egentligen. Arbetet 

kommer ta upp kommunala dokument på olika projekt, 

intervjumaterial från personer inom olika inblandade enheter och 

organisationer, en bakgrunds teckning för att få en bättre förståelse för 

regionen. En SWOT-analys kommer presenteras i arbetet, även det i 

syfte att täcka in information som ska bevisa vilken planeringsideologi 

Karlskrona använder sig av. Med denna information ska jag försöka 

koppla det till tre olika teorier. De teorier jag kommer arbeta med är 

kreativa klassen, public-private partnership (PPP) och agglomerationer 

och klusterbildningar. Richard Floridas teorier lyfter fram den kreativa 

klassen som en ny samhällsklass, detta kan man läsa i hans bok Rise of 

the creative class (2004). Den kreativa klassen anses vara den nya 

ekonomiska motorn i samhället. Kunskap och kreativitet är grunden för 

en ökad ekonomisk tillväxt för dagens städer (Florida, R. 2008 s. 74). 

Florida menar att den kreativa klassen för med sig ett mer innovativt 

samhällsklimat (Florida, R. (2008) s. 289). Tack vare att ekonomisk 

tillväxt har ett starkt samband med innovationer, och kreativitet föder 

innovationer är detta kreativa samhällsklimat något städer vill uppnå. 

Detta har lett till ett större intresse för regional innovationskraft och 

kunskapsuppbyggnad. Ofta kan man se hur offentliga sektorn arbetar 

för att försöka stärka innovationskraften i sin region genom att 

stimulera näringslivet (Henning, M. m.fl. 2010 s. 13). Detta bäddar även 

för att kommuner arbetar med Public-private partnership vilket är ett 

samarbete mellan det privata och offentliga där det privata står för 

investeringar och kapital medan det offentliga kan erbjuda områden 

och mark att utveckla på samt en infrastruktur kring detta. Den tredje 

och sista teorin jag kommer koppla mitt arbete till är agglomerationer 

och klusterbildningar. Med samma teorier som den kreativa klassen ska 

agglomerationer av samma företagstyper i ett område skapa en 

innovativ miljö med en specialiserad arbetskraft i regionen. Detta 

förutsätter att det finns rätt förhållande mellan de olika företagen i 

agglomerationen. Därför har jag valt att titta på vad Karlskrona lyfter 

fram i regionen angående agglomerationer och kluster. 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att undersöka vad Karlskrona använder sig av för 

planeringsideologi. Detta genom att identifiera stadens styrkor och 

svagheter. Detta kommer genomföras med en SWOT-analys. Analysen 

ska också identifiera kommunens möjligheter att utvecklas, växa och 

vilka hot som regionen bör undvika. Det arbetet ska ge läsaren en 

förståelse för hur de arbetar i syfte att öka attraktiviteten i regionen. 

Vad gör Karlskrona för att locka till sig fler företag och mer invånare till 

staden? Genom att ta del av kommunala dokument, mitt 

intervjumaterial och bakgrundsförteckning ska läsaren förstå vilka 

teorier som Karlskronas planeringsideologi passar bäst in på. Arbetet 

tar också upp vad Karlskrona har för utvecklingsprojekt i staden och 

hur man kan koppla dem till de olika teorierna som studerats i arbetet.  

 

1.2 Avgränsning 

 

Det finns idag flera olika teorier att följa inom samhällsplanering. Jag 

har valt att titta på tre olika teorier angående detta. De teorier jag valt 

att avgränsa mitt arbete till är den kreativa klassen med Richard Florida, 

den mer neo-liberala planeringsstrategin public- private partnership 

och den sista är kluster & regionala innovationssystem. Jag har valt att 

avgränsa mig till dessa tre teorier för att de inte påminner om varandra. 

Detta gör det lättare att identifiera vilken strategi som används. Ett 

annat skäl var för att jag tror jag kan finna olika planeringsstrategier i 

olika områden i staden. I vissa delar av staden kan man finna en PPP 

strategi och i en annan klusterbildning. 

 

Sverige är rankat som det kreativaste landet i världen enligt Floridas 

teori angående ’the three T’s ’ (se kapitel 2.1.3) (Goldschein, E. (2011) 

The 16 Most Creative Countrys In The World). Detta skapar en 

nyfikenhet om svenska städer planerar för att få höga index inom ’the 

three T’s’. Vissa verkar acceptera klassdefinitionen kreativa klassen och 

allt den för med sig. Genom att studera olika områden och projekt i 

Karlskrona kommer jag se om den kreativa klassen ingår i Karlskronas 

planeringsideologi. 

 

Den andra teorin jag valt att använda är PPP. Den växte fram under 80-

talet och är en strategi för att få ner kostnader för det offentliga men 
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fortsätta hålla en hög sysselsättningsnivå och en fortsatt ekonomisk 

tillväxt i regionen. Detta är en intressant teori att studera i samband 

med Karlskrona för att kommunen har förlorat många offentliga 

arbetstillfällen senaste decennierna. Karlskrona har från statligt håll 

tvingats lägga ner flera delar av sin marinbas och sitt försvar. Detta har 

lett till flera områden och lokaler inte längre är i bruk och kan därför 

vara aktuellt för PPP. 

 

Den sista teorin jag valt att studera på Karlskrona är kluster och 

regionala innovationssystem. Som man kan läsa i Henning m.fl. (2010) 

har kluster och klusterbildning blivit ett allt mer populärt begrepp att 

använda. Karlskrona är även känt nationellt för sin telekombransch 

(Lindqvist, G. m.fl. (2002) s. 5) vilket gör det intressant att titta på just 

klusterbildning och regionala innovationssystem i samband med detta. 

 

1.3 Begreppsdiskussion 

 

Det mest centrala begreppet i uppsatsen är planeringsideologi och 

detta begrepp kommer kortfattat förklaras i denna del av uppsatsen. 

Varför jag vill förklara detta begrepp är för att läsaren ska få en 

förståelse för vad det är jag är ute efter i min uppsats. Vad är en 

planeringsideologi och hur kan man identifiera en kommuns 

planeringsideologi? 

 

Planeringsideologi 

Begreppet planeringsideologi används inom stadsplanering. Begreppet 

ska i min uppsats fånga in hur staden tänker och agerar angående detta. 

Åsberg (2008) använder sig av begreppet planeringsideologi frekvent i 

sin artikel om att bygga klimatsmart i urban miljö. Åsberg (2008), Lilja 

(2002) nämner flera gånger, i samband med begreppet 

planeringsideologi, hur städer tänker angående stadsplanering. Detta 

kan vara i syfte för ett klimatsmartare samhälle eller något annat. 

Samma sak kan man läsa i (Lilja, E. (2002) s. 17).  

 

Olika städer och regioner kan använda sig av olika planeringsideologier 

för att få ett specifikt resultat för sin stad. Alla städer är inte lika stora 

eller har samma geografiska tillgångar. Städers branscher inom 

näringslivet kan vara dominerande och ha olika behov. Detta gör att 

staden kan hämta influenser från olika teorier och planeringsstrategier 

för att den ska passa sina mål med staden. 
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Genom att studera kommunala dokument, intervjua inflytelserika 

personer och studera stadens styrkor och svagheter kan jag identifiera 

vilka teoretiska influenser staden har använt sig av i sin 

planeringsideologi. Olika områden kan präglas av olika teorier, därför 

har jag valt att titta på flera olika projekt runt om i staden. 

 

2. Teori 

 

Arbetet kommer att fokusera på tre olika teorier för att förstå hur 

Karlskrona försöker locka till sig företag och investeringar samt 

förbättra befolkningsutvecklingen. Jag har valt att titta närmare på 

Richard Floridas teorier om den kreativa klassen, Public-private 

partnership och agglomerationer och kluster. Genom att ta hänsyn till 

dessa teorier i mina intervjuer och mina studier av översiktsplaner 

kommer jag se vissa samband mellan dessa teorier och de 

planeringsideologier Karlskrona driver.  

  

I Kasinitz (1995) kan man läsa Le Corbusiers artikel New York is not a 

Completed City hur städer förändras hela tiden och kan få en ny 

identitet beroende på hur de styr sin stadsplanering. Le Corbusier 

exemplifierar detta i artikeln med hur han frågar en person vilket år 

han var i New York för att staden är under förändring hela tiden och 

därför har en annan karaktär beroende på när man var där. Staden är 

hela tiden under en utvecklingsprocess och därmed framhäver sig stad i 

olika tider med ett annat ansikte (Kasinitz, P. (1995) s. 98). 

 

David Harvey tar upp i sin artikel hur städer får agera på ett 

entreprenörmässigt sätt genom att locka till sig företag och människor 

till sin stad (Harvey, D. (1989) s. 4). Han menar också att städerna blir 

allt mer beroende av privata investeringar utifrån och måste därför visa 

sig attraktiva för investerare. Ett exempel på att det är så kan man läsa 

på vilken kommuns hemsida som helst. Genom att titta på Karlskronas 

hemsida kan vi läsa följande under rubriken Om Karlskrona: 

 

 ”Den attraktiva livsmiljön, det växande näringslivet, den bästa 

kunskapen samt det öppna sinnet är Karlskronas fyra hörnstenar.” 

(www.karlskrona.se (11-11-21)) 

 

http://www.karlskrona.se/
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2.1 Kreativa klassen 

2.1.1 Den kreativa ekonomin 

 

Florida menar att idag är ekonomin i grunden en kreativ ekonomi. 

Florida håller med ekonomen Peter Drucker när han hävdar att 

naturresurser, kapital eller arbetskraft inte längre är de viktigaste 

resurserna för tillväxt. Den viktigaste resursen är kunskap enligt 

Drucker. Detta kom han fram till när han kartlade framväxten av 

kunskapsekonomin. Florida menar att även om kunskap är en av de 

viktigaste faktorerna så finns det en faktor till som är viktigare, och det 

är kreativitet. Kreativitetens verktyg och material är just kunskap och 

information, dess resultat är innovation (Florida, R. 2008 s. 73). De 

institutionella förutsättningarna för kreativitet har blivit allt starkare. 

Genom en dramatisk ökning av investeringar i forskning och utveckling 

(FoU), cirka 800 procent från 50-talet till år 2000 med inflationen 

inräknad, har även patenten ökat. Anställningen av vetenskapsmän och 

ingenjörer har också ökat med 800 procent från samma tidpunkt. Detta 

gäller även andra kreativa yrken. Exempelvis bohemer, så som 

författare, konstnärer och skådespelare (Florida, R. (2008) s. 75). 

Den, enligt Florida, kreativa ekonomin har fört med sig flera 

produktionsmodeller som används globalt idag. Florida tar upp det 

japanska företaget Toyota som exempel på hur kreativitet kan öka 

produktionen. De såg potentialen som fordismen och taylorismen hade 

och fortsatte utveckla dessa produktionsmodeller. Detta gjorde de 

genom att låta fabrikens arbetare vara med och påverka produktionen. 

Genom att förkorta produktionsprocesserna och ta bort de onödiga 

instanserna drog man ner på tiden och därmed också kostnaderna. Just-

in-time är en annan modell som kom fram på samma sätt. Det innebar 

att leveranser kom precis när de skulle, manövreringar skedde i precis 

rätt tillfälle. 

Detta är bara några av de saker den kreativa ekonomin skapar. 

 

2.1.2 Den kreativa klassen 

 

Den kreativa ekonomin som växt fram i vårt samhälle har också gjort 

att vi får tänka om i våra grupperingar av människor. Richard Floridas 

teorier handlar om den nya resursen kreativa människor som han 

kallar för den kreativa klassen. Florida menar att den kreativa klassen 
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för med sig ett mer innovativt samhällsklimat. Florida definierar den 

kreativa klassen efter hur de organiserar sig i sociala grupper och 

skapar gemensamma identiteter baserat på deras ekonomiska funktion 

(Florida, R. 2008, s. 102).  

Den så kallade kreativa klassen består av allt ifrån arkitekter, 

ingenjörer, musiker, författare, artister med mera. Kort sagt de 

yrkesområden där kreativitet är det viktigaste redskapet i arbetet. 

Florida delar in sin klass i två delar. Den ena delen kallar han En 

superkreativ kärna. Till den delen tillhör forskare, arkitekter, 

professorer, poeter, ingenjörer, författare, konstnärer, skådespelare och 

designers och andra opinionsbildare. Vilket arbete de än utför inom 

dessa branschtyper är de engagerade inom en kreativ process. 

Förutom den superkreativa kärnan består den kreativa klassen också 

utav människor inom de mer kunskapsintensiva näringarna som 

teknologibranscherna, det finansiella, börshandel, juridiska och 

medicinska. Dessa arbetar med problemlösning inom 

kunskapsintensiva branscher (Florida, R. 2008 s. 103).  

 

Floridas klassdefinition är en ekonomisk definition. Den kreativa 

klassen handlar inte om deras ägande utan deras gemensamma 

kulturella livsstil. Klassen består av människor som använder sin 

kreativitet för att öka tillväxten genom att ”skapa meningsfulla former” 

i sitt arbete. De varken äger eller kontrollerar någon speciell egendom 

som gör att de tillhör den kreativa klassen. Deras egendom kommer 

från den kreativa kapacitet de erhåller i sina huvud (Florida, R. 2008 s. 

102). Skillnaden från denna resurs och de tidigare ansedda resurser 

som olja, kol, skog etc. är att människan som resurs är mobil. Människor 

har möjlighet att röra på sig. Eftersom resursen människor är mobil 

kräver det att städer måste visa sig attraktiva för dem. Detta gör städer 

via olika projekt, företag, universitet, bostäder med mera. Den kreativa 

klassen lockas av kreativa arbeten där de kan få uttrycka sin kreativitet 

(Florida, R. (2008) s. 16). De lockas även utav andra kreativa människor 

och en kreativ omgivning vilket betyder att människorna som lever i 

staden också är en attraktionsfaktor. Den kreativa klassen vill ha 

tillgång till mångkultur, kulturprojekt, universitet, barer, 

shoppingcenter, arenor, moderna bostäder Florida menar att de lockas 

av det ’people climate’ staden kan erbjuda (Gutzon Larsen & Lund 

Hansen, A. (2008) s. 2431). 
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2.1.3 The three T’s 

 

Florida utgår från tre olika index för att fastställa hur kreativ en region 

eller stad är, talangindex, toleransindex och teknologiindex. Alla tre har 

en inverkan på regionens attraktivitet för kreativa människor vilket är 

de som ska generera innovationskraft till regionen samt stimulera 

ekonomisk tillväxt. Florida poängterar att det är viktigt att en region 

har alla tre index höga för att få den attraktionskraft man är ute efter 

(Florida, R. (2008) s. 195).  

 

2.1.4 Kritik mot den kreativa klassen 

 

Det finns en kritik mot den kreativa klassen. Bergman (2010) tar upp i 

sin artikel kritik från Asheim & Hansen (2009). De menar hur 

Floridas teorier om den kreativa klassen liknar mångt och mycket det 

redan definierade begreppet humankapital. De regioner Floridas 

teorier applicerats på i USA och vad övriga regioner och städer som 

använder sig av hans teorier. En mellanstor stad i Sverige (exempelvis 

Karlskrona) är inte i närheten av vad en mellanstor stad i USA är. Det är 

helt skilda befolkningsmängder som Floridas teorier har applicerats på. 

Asheim & Hansen (2009) tar upp hur Hansen & Niedomysl (2009) 

motbevisar mobiliteten av den kreativa klassen i Sverige. Sverige och 

USA har inte samma system för arbetslösa. I Sverige får man en 

ekonomisk ersättning om man blir arbetslös vilket gör att man inte 

tvingas söka nytt jobb på samma sätt. Det är en skillnad på de två 

ländernas arbetsmarknader. Sverige har inte samma mängd 

kunskapskrävande arbeten. Denna typ av arbeten tenderar att finnas på 

flera platser i USA än i Sverige. (Asheim, B. & Hansen, H. (2009) s. 

433). 

 

2.2.1 Public-Private Partnership (PPP) 

 

Public-private partnerships växte fram på 1980-talet och blev en ofta 

använd metod att skapa ekonomisk ackumulation i gamla områden där 

utvecklingen hade stannat av. Metoden har blivit allt populärare för att 

skapa ekonomisk tillväxt och hade sitt genomslag i Nord Amerikas 

städer där äldre urbana byggnader från 50-talet och nergångna 

områden revitaliseras av privata utvecklare och investerare. Public-
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private partnership är alltså ett samarbete mellan privata investerare 

och det offentliga. Det privata står för finansieringen i hög grad medan 

det offentliga har flera mindre kostnader över hela 

uppbyggnadsperioden. De offentliga bekostnaderna i projektet finner 

man i närområdet, exempelvis på infrastruktur. Detta för att underlätta 

och hjälpa projektet och öka möjligheterna för ett lyckat resultat. Det är 

dock viktigt att poängtera att det är mer en upphandling än det är en 

finansiering av de privata investerarna. Målet är att skapa en tillväxt 

och få ner de offentliga kostnaderna på området. Detta skapar bättre 

förutsättningar för företagarna som kan operera som ett privatägt 

företag men också som ett kommunalt företag. För att man har ett 

samarbete med kommuner under revitalisering kan man ofta gå runt 

olika policys och få en effektivare och snabbare process (Pacione, M. 

2009 s. 336). 

Dessa urban development corporations (UDCs) som sysslar med detta 

agerar och investerar på en global marknad. Deras arbete kan vara 

finansierat från både statligt håll som den privata sektorn. Deras mål är 

allt som oftast att sälja av det utvecklade områden de exploaterat och 

trissat upp i värde. Men de kan även hyra ut det till det offentliga eller 

andra privata aktörer. Deras primära mål är att skapa användning för 

gamla områden som inte längre används för sitt ursprungliga ändamål. 

De ska ta vara på de möjligheter som finns i området, dess attraktivitet 

ska höjas för att få människor att vilja arbeta och leva i området igen. 

Kommuner har ofta mark över som de vill få exploaterad, ofta till ett 

speciellt syfte. Vem som helst får inte köpa marken utan man vill ha en 

speciell köpare som kan uppfylla regionens behov. Det kan vara att 

regionen vill ha speciella jobb, handel eller bostäder i området för att 

attrahera en speciell grupp människor. Genom att möta dessa behov 

från ett UDC kan de få möjligheten att köpa loss utveckla på den 

kommunalt ägda marken. 

Vanligast är att det offentliga har ansvar för de 

investeringsprioriteringar som bör göras, vad själva projektets 

slutprodukt ska bli ämnad för och infrastruktur runt i kring för att 

hjälpa projektets process. Medan de privata aktörerna har ansvar för 

projektets långsiktiga kostnader så som underhåll, men också val av 

vilken typ av arkitektur och design det ska ha. Precis som modellen 

heter så är det ett partnerskap där förtroendet är en viktig del i arbetet 

och för att dess positiva sidor ska komma fram i projektet är det vitalt 

att ha ett starkt förtroende till varandra. (Pacione, M. 2009 s. 332-334) 
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2.2.2 Kritik mot Public-private partnership 

 

Harvey (1989) skriver hur städer måste agera på ett 

entreprenörmässigt sätt när de använder sig av den neo-liberala 

planeringsideologin. Städer konkurrerar mer än de samarbetar och 

rivalitet mellan städerna uppstår när man jagar privata investeringar. 

PPP täcker enbart kapitalistiska intressen. Det skapar också en 

territoriell utveckling istället för att hela staden växer. Enbart områden 

som går att visa som ett bra investeringsområde från kommunens sida 

kommer att få investeringar. De områden som inte får investeringar 

kommer sluta utvecklas (Harvey, D (1989) s. 14).  

Hobma (2011) anser att även om det kallas för ett Public- private 

partnership är det inte mycket det offentliga har att säga till om. 

Projektet har i det stora hela blivit privatiserat och kommunen har inte 

längre inflytande i det. Ett annat problem uppstår när det inte bara är 

privata investeraren som är risktagaren i projektet. PPP är ofta delat 

50-50 mellan det privata och det offentliga därmed blir även 

kommunen en risktagare (Hobma, F. (2011)). 

 

 

2.3.1 Kluster & regionala innovationssystem 

 

En annan teori jag valt att titta på är kluster och regionala 

innovationssystem. Regionala kluster har blivit ett allt populärare 

begrepp bland politiker och andra människor som arbetar med regional 

utveckling. Porter (1998) definierar fenomenet kluster på följande sätt: 

 

Geographic concentrations of interconnected companies, specialized 

suppliers, service providers, firms in related industries, and associated 

institutions (for example, universities, standards agencies, and trade 

associations) in particular fields that compete but also co-operate 

(Porter 1998a s. 197).  

 

Många anser att kluster hör ihop med innovationer och 

kunskapsbyggande, som i sin tur hör ihop med en långsiktig ekonomisk 

utveckling. Kommuner och andra regioner har börjat arbeta allt mer i 

dessa syften. Näringslivet tillsammans med offentlig sektor arbetar 

tillsammans för att uppnå en starkare region och en bättre tillväxt för 

att uppnå en ”win-win” situation. (Henning, M. m.fl. (2010) s. 13) 
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Henning, M. m.fl. skriver att det finns ett flertal teorier kring hur den 

lokala miljöns betydelse inverkar på den ekonomiska tillväxten. Några 

kan sorteras in i facket ”regional klusterteori”. Det gemensamma 

grundbegreppet inom dessa teorier och perspektiv är 

agglomerationsexternaliteter. Det innebär att företag drar fördel av att 

agera sig i området kring agglomerationen. Det finns idag flera exempel 

på detta som exempelvis London Citys finansindustri som anses fått en 

specialiserad arbetskraft i området. Fördelen blir en samlokalisering av 

företag i regionen som kan byta tjänster och idéer med varandra. 

(Henning, M. m.fl. (2010) s. 19). 

Lokaliseringsexternaliteter är ett annat begrepp inom klusterteorin. Det 

vanligaste exemplet på detta är i norra Italien inom sko- och 

textiltillverkning. Genom sin lokaliseringsexternalitetet som 

agglomerationen skapade kunde området behålla sin konkurrenskraft 

betydligt längre än resterande delar av västvärlden. Detta gjorde de 

genom att dela på tjänster och använda sig av den specialiserade 

arbetskraft som fanns i regionen. (Henning, M. m.fl (2010) s. 20). 

Inom de mer traditionella industriella klustren finner man 

externaliteten industriella distrikt. Denna externalitet finner man i mer 

vertikala produktionsprocesser. Istället för att ett och samma företag 

utför alla momenten i en produktionsprocess specialiserar man 

produktionen i flera olika enheter där de specialiserar sig på just den 

delen. Detta gör att små företag kan få samma skalfördelar som annars 

större organisationer kan uppnå. Samtidigt har de kvar sina fördelar 

som små företag kan uppnå, som sin flexibilitet. För att detta ska 

fungera på ett bra sätt krävs det ett starkt socialt kapital i regionen med 

en tillit mellan de företag som samarbetar. Det finns ett känt svenskt 

exempel på detta. Gnosjöregionen i västra Småland har starka 

industriella distrikt. Andra kända exempel är Hollywood för sin 

filmindustri och Silicon Valley där IT är den framgångsrika branschen. 

(Henning, M. m.fl. (2010) s. 21). 
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Figur 1. Lokaliseringsteorier för industriella distrikt och dess 

lokaliseringsexternaliteter. 

 

Det finns också urbaniseringsexternaliteter som kommer från Jane 

Jacobs tankar kring regionala agglomerationer. Jag har valt att lämna 

denna utanför på grund av Karlskronas storlek. För att Karlskrona är så 

pass liten stad tror jag inte att det kommer ha någon större inverkan på 

regionen. Men genom att spinna vidare på Jane Jacobs 

urbaniseringsexternaliteter kom man fram till att relaterade företag i 

en region kan skapa fördelar. Företags idéer sprids mellan de olika 

företagen som är relaterade till varandra för att utvecklas vidare och 

implementeras i andra produkter. Detta sker i mindre utsträckning i 

områden där företagen inte är relaterade till varandra (Henning, M. 

m.fl. (2010) s. 22).  
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Figur 2. Lokaliseringsteorier för företag i relaterade branscher och dess fördelar 

av relaterad variation. 

 

2.3.2 Kritik mot Kluster 

 

Kritiken som finns emot kluster är definitionen av det, vad är egentligen 

ett kluster? Martin & Sunley (2003) anser att Porters definition av det 

är luddig och svår att greppa. Det finns inga klara direktiv hur 

specialiserat ekonomin ska vara, eller hur relationerna mellan 

företagen ska se ut. Inte heller är det klart hur stort eller litet det 

geografiska området ska vara för att räknas som ett kluster (Martin & 

Sunley (2003) s. 10). Vissa identifierade kluster har samarbete med 

universitet, vissa inget alls. Vissa kluster har enbart små och 

mellanstora företag, andra små och stora. Kluster kan bestå av 

högteknologiska företag medan ett annat kluster en mer traditionell 

industri. Martin & Sunley (2003) ställer frågan, kan utesluta något 

företag från att vara med i någon form av kluster med denna luddiga 

definition av fenomenet (Martin & Sunley (2003) s. 13)?  

 

 

3. Metod 

Uppsatsens syfte är att förstå kausala mekanismer angående olika 

projekt i Karlskrona och de teorier jag valt att studera. Därför har jag 

valt att göra en kvantitativ studie över områdets olika projekt och 

studera hur olika organisationer arbetar. Detta ger mig en möjlighet att 
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tolka hur planeringsideologin ser ut. Metoden kan ses som en anti- 

naturalistisk metod med inslag av förståelse och tolkning från den 

hermeneutiska skolan (Flowerdew, R. m.fl. (2005) s. 18).  

 

Första delen består av en bakgrundsförteckning med empirisk data om 

staden och kommunen. Läsaren kommer kunna ta del av 

befolkningsstatistik kring hur staden och kommunen har utvecklats. De 

kommer också få en bild över hur näringslivet ser ut i staden 

(arbetstillfällena och vilka företag som agerar i kommunen). Denna del 

används i syfte för att få en överblick av staden och hjälpa till att 

identifiera den planeringsideologi kommunen använder sig av. Det ger 

även en bättre förståelse för den SWOT-analys som kommer senare i 

arbetet och ligger till bakgrund för mina slutsatser. 

 

För att ta reda på vilka planer kommunen har och vilka strategier de 

använder sig av för att göra sig mer attraktiva för människor och 

företag innehåller uppsatsen sekundärdata från kommunen i form av 

översiktsplaner och andra kommunala dokument från planavdelningen 

i Karlskrona kommun. Det jag har studerat är olika projekt angående 

utveckling av bostäder, kontorslokaler och andra kulturella planer för 

staden. 

 

Jag har även valt att använda mig utav en intervjumetod i syfte att 

förstå hur de jobbar. Intervjuerna är gjorda med personer som är 

inflytelserika i Karlskronas sätt att planera och arbeta för en 

attraktivare region. Intervjuerna var semistrukturerade, detta för att få 

möjlighet att ställa följdfrågor beroende på vad respondenten svarar på 

de tidigare frågorna.  

 

Jag har valt att intervjua näringslivsenhetens enhetschef, 

stadsarkitekten på planenheten, samt chefen för TelecomCity. 

Näringslivsenheten och TelecomCity intervjuerna är gjorda i syftet för 

att se vilka planeringsideologier Karlskrona använder för att få en 

attraktivare region för företag. Intervjun med stadsarkitekten är gjord i 

syfte att se hur Karlskrona försöker göra staden attraktivare för företag 

och människor, detta genom byggen av lokaler för företag och bostäder 

för människor etc. Genom intervjuer får jag inflytelserika personers 

egna åsikter och reflektioner på stadens planeringsideologi. Cloke 

(2005) skriver hur det blivit allt mer intressant för kulturgeografer att 

hitta underliggande förklaringar. Varför använder de sig av den 
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specifika strategin i sin planeringsideologi (Cloke, P. m.fl. (2005) s. 

151)? 

 

För att kunna identifiera Karlskronas styrkor och svagheter har jag valt 

att använda mig av metoden SWOT-analys. SWOT är en förkortning och 

står för Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats. Detta 

tillsammans med den bakgrundsförteckning och det intervjumaterial 

jag fått ska hjälpa mig kunna dra några slutsatser kring 

planeringsideologin i Karlskrona. 

 

För att en identifierad en styrka måste den rikta sig till min 

frågeställning. Alltså måste styrkan vara något som attraherar företag 

eller människor att lokalisera (eller besöka) sig i Karlskrona. Genom att 

studera tidigare forskning kring regioners styrkor kan jag identifiera 

om det tillhör en styrka i Karlskrona. 

  

Metoden SWOT är ett strategiskt verktyg som företag och 

organisationer använder sig av för att identifiera och strukturera 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Denna metod har varit en 

populär metod i företagsbranschen för att just identifiera sina styrkor 

och svagheter för att kunna stå upp bättre i den konkurrensen som 

finns. Därför har jag valt att göra en SWOT-analys över Karlskrona. 

 

 
Figure 2. Modell för SWOT-analys 

 

De interna egenskaperna ligger i regionen/verksamheten. Styrkorna 

kan vara allt från specialiserad arbetskraft i regionen, skärgården och 
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allt det för med sig, styrkeområde, stadens storlek etc. Inom andra 

privata verksamheter kan det vara exempelvis marknadssituation, 

rykte med mera. Svagheter kan vara konkurrenskraft, dålig 

infrastruktur eller rykte. Under de externa egenskaperna hamnar de 

möjligheter och hot regionen har att handskas med, eller ta vara på. Här 

bör man titta på omvärlden och identifiera vilka möjligheterna som 

finns för att uppnå tilltänkta mål (Lerdell Investigations AB, 2009). I 

detta arbete har jag bestämt mig för att titta på Karlskrona kommuns 

näringsliv, bostadssituation och geografin i Karlskronas omnejd. SWOT-

analysen kommer bygga på primärdata genom fallundersökning så som 

intervjuer och litterära källor. 

  

4. Bakgrundsförteckning 

I denna del av uppsatsen kommer läsaren kunna ta del av 

befolkningsstatistik och befolkningsutveckling i kommunen. Jag 

kommer också ta upp hur näringslivet i staden ser ut för att få grepp om 

vilken typ av arbeten som finns i kommunen. Även Karlskrona kommun 

och geografin i dess omnejd kommer gås igenom. 

4.1 Karlskrona geografiskt 

 

 
Karta 1. Lokalisering av staden Karlskrona i södra Sverige. 

 

Karlskrona kommun ligger i östra delen av Blekinge län och staden är 

den största i länet. Mycket av kommunen präglas av den blekingska 

kusten. Karlskronas kust består av en skärgård med många bebodda 

öar likt hur Stockholm är uppbyggt. Faktum är att Karlskrona lyfter 

fram sig som ’lilla Stockholm’ (Karlskrona turistbyrå 2011). Karlskrona 

stad består av ett flertal öar bland annat Trossö, Dragsö, Björkholmen, 

Pantaholmen, Långö, Vämö med flera. Det finns även ett antal större öar 

i skärgården som Sturkö, Tjurkö, Hasslö och Aspö med Sturkö som den 
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största utav dem. Närmsta stad till Karlskrona är Ronneby som ligger 

väster om Karlskrona kommun. Närmsta stad i samma storlek är 

Kalmar som ligger åtta mil norr om Karlskrona. 

 

 

4.2 Befolkningsstatistik 

 
Karta 2. Koroplet karta över Blekinges befolkningsfördelning i de olika 

kommunerna (Källa: SCB.se (2011). Karta: Jon Fransson (2012)). 

 

Karlskrona kommun hade en befolkning på 64 032 invånare 2010 enligt 

SCB.se. Karlskrona hade som mest 64 140 invånare 1951och har där 

efter haft en kontinuerlig minskad befolkningsmängd fram till 1970-

talet. I Karlskronas översiktsplan kan man läsa att det varit 

etableringen av TelecomCity och högskolan 1988 som har varit de 

bidragande faktorerna till befolkningsutvecklingens ökning 

(Översiktsplan 2030 Allmänna intressen s. 96). Enligt statistiska 

centralbyråns undersökning om befolkning i tätorter som görs var 

femte år hade Karlskrona en befolkningsmängd på 35 212 invånare 

2010. Befolkningsmängden har haft en ökning de senaste två 

decennierna. Karlskrona är med detta den enda kommunen i länet som 

haft en kontinuerlig befolkningstillväxt de senaste 8 åren. Förra årets 

siffra på nettoinflyttning visar att kommunen ökade med 690 invånare 

på bara inflyttade invånare. 
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Karta 3. Överblick över städer med ökat- respektive minskat invånarantal i 

Blekinges kommuner 2010 (Källa: SCB.se 2011, Karta: Jon Fransson 2012).  

 

 
Tabell 1. Befolkningsutvecklingen i Blekinges kommuner de senaste 8 åren. 

Källa: http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp (11-11-10) 

 

Genom att studera grafen över de olika kommunerna i Blekinge ser vi 

en skillnad mellan Karlskronas befolkningsutveckling jämförelse med 

de andra, den är positiv varje årlig mätning. Resterande kommuner i 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp
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länet är antingen nästan oföränderlig eller i en nedgående trend. Man 

kan också utläsa att Karlskrona kommun är en mycket större kommun 

än de andra kommunerna i länet, med mer än dubbelt så många 

människor än de två näst största kommunen Karlshamn och tredje 

största kommunen Ronneby. Karlskrona har som mål att nå 70 000 

invånare till år 2030 (Översiktsplan 2030 Allmänna intressen s. 100). 

 

 

 

 
Tabell 2. Karlskronas befolkningspyramid med jämförelse till rikets. 

Källa: 

http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%2

0kommunen/Befolkning/Kommunfakta/Kommunfakta%202011%20Karlskron

a.pdf 

 

När vi tittar på befolkningspyramiden för Karlskrona kommun ser vi att 

i jämförelse med rikets pyramid har Karlskrona mer män och 

framförallt mer yngre män i åldern 20 till 30 år. Detta tror jag förklaras 

genom det näringsliv som finns i Karlskrona. Karlskrona var tidigare en 

stor militärstad, dock avvecklas detta lite i sänder allt eftersom åren 

går. Militären är en väldigt mansdominerad bransch precis som den 

andra branschen som Karlskrona är känd för, IT och telekom 

branschen. Även tillverkning och utvinning är en bransch som är stor i 

regionen och mycket mansdominerad. Högskolan var från början 

inriktad på IT-branschen och har därför fått ett rykte om att vara starkt 

inom dessa branscher även idag och därför en högre majoritet unga 

män än riket. Tittar vi på kvinnornas sida av pyramiden är det inte lika 

anmärkningsvärt. 

 

 

Pendling 

http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Befolkning/Kommunfakta/Kommunfakta%202011%20Karlskrona.pdf
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Befolkning/Kommunfakta/Kommunfakta%202011%20Karlskrona.pdf
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Befolkning/Kommunfakta/Kommunfakta%202011%20Karlskrona.pdf
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Som största stad i länet så är det inte speciellt förvånade siffror när det 

gäller pendlingsstatistiken. 2009 hade Karlskrona en nettopendling på 

+1740 personer in till kommunen. Vanligast är att pendla från länets 

egna kommuner (Karlskrona kommun (2011). Kommunfakta). 2004 var 

90 procent av arbetspendlarna från orterna Karlshamn och Ronneby 

(Kolterjahn, F. 2005 s. 17).  

  

 
Tabell 3. Pendlingsstatistik för Karlskrona kommun. 

Källa: 

http://karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kom

munen/Befolkning/Kommunfakta/Kommunfakta%202011%20Karlskrona.pdf 

(12-03-18). 

 

4.3 Näringslivet i Karlskrona 

 

Karlskronas största företag som agerar i kommunen är Ericsson, 

Telenor, Flextronics, Roxtec, ABB, Kockum och Dynapac. Det finns en 

spridning av olika typer av företag i kommunen (Karlskrona Näringsliv 

2011). Men det är Telekom och IT branschen som får mest 

uppmärksamhet och ses som det stora dragplåstret i staden. De största 

arbetsplatsområdena är Gräsvik, Blekinge sjukhuset, Gullberna och 

Verkö. De största arbetsgivarna i kommunen är Försvarsmakten, 

Karlskrona kommun, Landstinget Blekinge, Kockums, Ericsson och 

Telenor (Karlskrona kommun 2011. Om Karlskrona.). 

 

TelecomCity 

TelecomCity är en satsning från Karlskrona för ett förbättrat näringsliv 

i regionen. Det är ett nätverk för företag inom ICT och 

telekombranscherna som kan användas av företag i regionen som en 

mötesplats. Detta nätverk har mer eller mindre funnits i regionen sedan 

mitten av 90-talet. Ericsson och Europolitan, idag Telenor, började 

http://karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Befolkning/Kommunfakta/Kommunfakta%202011%20Karlskrona.pdf
http://karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Befolkning/Kommunfakta/Kommunfakta%202011%20Karlskrona.pdf
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epoken och har spridit framgångar i kommunen sedan dess. 

TelecomCity beskriver sig själva som en ”hot spot” för ICT branschen. 

De menar att området har den bästa omgivningen i Sverige för denna 

typ av företag (TelecomCity 2011). De har flera samarbetaspartners, 

hela 50 företag i Karlskrona är med i nätverket. Meningen är att företag 

ska använda sig av varandra i nätverket. De kan utveckla egna 

produkter men också byta tjänster och kunskap med varandra inom 

nätverket. De stora aktörerna i samarbetet är Karlskrona kommun och 

Blekinge Tekniska Högskola. Högskolan ska stå för utbildning och 

forskning inom ICT och telekom för att sedan kunna erbjuda företagen 

inom nätverket kompetent personal för deras behov (TelecomCity 

2011). TelecomCity profilerar Karlskrona med att ha den bästa 

omgivningen för företag inom ICT och telekom. I ett filmklipp på 

TelecomCitys hemsida kan man höra citatet ”Number one reputation 

when it comes to cooperation between industries and universities” 

(TelecomCity 2009). 

 

 

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 i Ronneby med företaget 

Soft Center och har varit ett samarbete mellan Karlskrona, Ronneby och 

Karlshamn. Den lämnade Ronneby 2010 för att kunna centralisera det i 

Karlskrona medan Karlshamn har ett campus kvar (König, E. 2010). 

BTH ligger idag på Gäsvik i närhet av Gräsviks företagspark där flera 

företag har lokaliserat sig med det stora dragplåstret Telenor. 

Högskolan har runt 8 000 registrerade studenter och cirka 550 

anställda. Teknik är BTH:s stora fokus. De fick universitetsstatus inom 

vetenskapsområdet teknik 1999. Men de har också forskarutbildning 

inom områdena IT och Planering och management. (bth.se 2011) BTH 

försöker ha ett nära samarbete med näringslivet i regionen. De 

samarbetar med nätverket TelecomCity som i sin tur arbetar med 

företag inom IT- och Telekomföretag i regionen. På BTH:s hemsida kan 

man läsa om deras vision: 

 

”Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges 

tydligast profilerade högskolor med visionen att vara 

en globalt attraktiv kunskapscommunity inom 

tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här 

samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa 

och vård samt kultur och kommunikation.” 

(Blekinge Tekniska Högskola. 2011) 
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Tillverkningsindustrin 

Tillverkningsindustrin i Karlskrona är näst störst efter Vård och omsorg 

i kommunen mätt i arbetstillfällen. Sysselsättningen i denna grupp 

ligger på 14 % medan Vård och omsorg ligger på 20 %. (Karlskrona 

kommun 2011). Det finns flera större industriföretag som bedriver 

produktion i Karlskrona, exempelvis ABB som har sina lokaler på Verkö 

där de tillverkar högspänningskablar. Men det är inte ovanligt att 

företagen har sina huvudkontor på annan ort. Enligt Karlskronas 

översiktsplan sysselsätter industrin i Karlskrona cirka 6 000 personer 

och sektorn utvecklas bra, både stora som små företag. De stora 

företagen har skapat ett flertal mindre företag som arbetar som 

underleverantörer till de stora företagen i regionen (Karlskrona 

kommun (2011). Näringslivet i Karlskrona). 

 

 
Figur 3. ABB på ön Verkö i Karlskrona under vintertid. 

 

Civila myndigheter och försvaret 

Sysselsättningen är högre än rikets genomsnitt i denna verksamhet på 

grund av att det är ett regionalt centra med lokaliseringsfördelar längs 

med kusten. Karlskrona är idag den enda staden i landet som har en 

marinbas och militärbasen har en lång historia. Ända tillbaks till 1600-

talet har staden präglats av sin militärbas och det har inte varit för än 

på senare årtionde som man börjat avveckla den. Idag har militärbasen 

1 352 anställda enligt försvarsmaktens hemsida (Försvarsmakten 

2011). Men Boverket och kustbevakningen finns också i regionen och 

har enligt statistiska centralbyråns gruppering 3 539 anställda. 

Gruppen har den tredje största sysselsättningen i Karlskrona kommun 

2009 (Karlskrona kommun 2011, Kommunfakta). 



 
 
 26 
 
 

Vård och omsorg 

Vård och omsorgsgruppen är den största gruppen enligt statistiska 

centralbyrån. De har 20 % av sysselsättningen i kommunen. Det är en 

högre grad av sysselsättning än rikets genomsnitt. Karlskrona delar på 

Blekinge sjukhuset med Karlshamn. På Karlskronas sjukhus bedriver 

man akutvård i första hand medan Karlshamn har en mer planerad vård 

(Landstinget Blekinge (2011).  

 

 

Handeln 

Handeln har ökat i Karlskrona de senaste åren. Karlskrona saknar ändå 

flera stora kedjor i sin region men har mer unika butiker vilket ger en 

konkurrenskraft på det hållet istället. Det finns tre stora gallerior i 

centrumkärnan. Längs med Ronnebygatan finner man Åhléns där 

handelsstråket börjar och affärshuset Kronan i mitten av det. Den tredje 

gallerian ligger i slutet av stråket och heter Galleria Wachtmeister som 

knyter samman handelsstråket. Den ligger på Borgmästargatan och 

detta gör att konsumenten strövar rakt igenom hela shoppingområdet. 

 

 
Karta 4. Karlskronas handelsstråk i centrala Karlskrona på Trossö (Karta: Jon 

Fransson (2012)). 

 

Handeln idag är koncentrerad till stadskärnan och området 

Slottsbacken och Amiralen i Lyckeby. Det är en större detaljhandel i 

stadskärnan. Runt 50 butiker ligger i stadskärnan och representerar 

flera olika detaljhandelsbranscher med dominans av modekonfektion. 

Det köpcenter som finns i Lyckeby utgörs mest av hemutrustning, 

byggvaror och dagligvaror (Översiktsplan 2030, Allmänna intressen. s. 

103). Det är ingen större konkurrens mellan de två områdena då de är 

inriktade på skilda marknader. 
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5. SWOT-analys 

5.1 Styrkor (Strengths) 

 

Skärgården 

Karlskrona är en stad med många styrkor, framför allt utgör den 

attraktiva skärgården ett stort värde för staden. Förr sågs skärgården 

som en svaghet där människor var i behov av stöd för sin glesa 

bebyggelse. Det ansågs vara svåra förhållanden för människorna med 

gamla strukturer. Idag kan det ses som en styrka med en attraktiv och 

modern del av regionen tack vare det som skärgården erbjuder 

(Nylund, S-I. 2004 s. 20). Den ger möjligheter till attraktiva bostäder 

med vacker havsutsikt vilket Karlskrona inte varit sena med att 

utnyttja. Ett av försöken till att utnyttja den attraktiva skärgården i 

bostadssyfte kan man finna på Saltö. Där har kommunen passat på att 

revitalisera en gammal fiskehamn. Det blev istället ett antal 

flerbostäder som blev mycket dyrare än medelpriserna i Karlskrona. 

Medelpriset i Karlskrona låg på 11 475 kr/m² i september 2011 

(Kvadratpris.se 2011). Idag kan man hitta flera bostäder i området på 

mer än dubbla priserna per kvadratmeter än genomsnittet. Dessa 

projekt och ombyggnader av olika stadsdelar som det finns möjligheter 

för i Karlskrona ökar efterfrågan på tjänster producerade i skärgården, 

exempelvis skärgårdskrogar och byggverksamhet. 

 

Andra sätt att ta vara på skärgården för en region är genom turism. Med 

utgångspunkt att skärgården ses som något attraktivt kan man locka 

turister genom att framhäva sin skärgård. Idag har turismen kring 

skärgården växt fram allt mer. Med en naturnära miljö och 

upplevelseinriktad besöksnäring, men också exklusivt och 

högkvalitativt ligger detta bra i tiden för gällande dagens 

värderingsmönster när det gäller denna kultur och miljö. Det finns 

redan idag äldre renoverade båtar som används som turistattraktioner 

som kör sightseeing runt i skärgården. Denna tjänst började som 

kollektivtrafik för öborna runt om i skärgården och är idag en populär 

attraktion för turister (Karlskrona sjötaxi 2012). 

 

Världsarvet 

Karlskrona örlogsstad hamnade på UNESCO:s världsarvslista 1998 och 

utgör därmed ett av Sveriges tolv världsarv. Det är uppmärksammat på 

grund av dess välbevarade stadsplan med stilideal från barocken samt 

sina unika varvsmiljöer och alla befästningar runt om ön Trossö i 
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Karlskrona. Staden är av internationella intressen med sin unika 

marinbas och deras teknik på 1700-talet att bygga dåtidens skepp. 

Örlogsstaden i Karlskrona är också uppmärksammad för sin 

försvarsteknik de utformade med sin stadsplanering som blev känt i 

hela Europa. Teknologin som arbetades fram samt arkitekturens 

säregna varvsanläggning var i mer än 100 år Östersjöns 

militärindustriella centra. 

 

Karlskrona har skapat en stark turistattraktion genom att antas som ett 

världsarv. Detta förstår man efter att ha läst om andra världsarv på 

UNESCO:s lista, kinesiska muren, Venedig, stora barriärreven, Taj Mahal 

med flera. Museum, krogar och konferenshallar är bara några av de 

tjänster som dykt upp i området kring världsarvet. Även om de gamla 

kruthusen ute på öarna idag inte fyller någon militär funktion är de 

fortfarande i drift. Turistattraktioner med restaurang, konferenslokal 

med tillgång till kallbad och badtunna är några saker som erbjuds. 

 

 
Figur 4. Ett av alla de kruthus som finns i Karlskrona skärgård. Detta är omgjort 

till restaurang och konferenslokal.  

 

TelecomCity 

Som jag skrivit tidigare i arbetet är TelecomCity ett nätverk för företag i 

Karlskrona regionen inom branscherna telekom och ICT. De själva 

beskriver sig på sin hemsida som en ”hot spot” inom ICT och telekom 

(TelecomCity 2011. Om nätverket). Dess funktion, att vara en 

mötesplats för företag inom dessa branscher gör det till en styrka för 

regionen. Det ger ett attraktionsvärde för företag inom dessa branscher.  
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Telenor, tidigare kallat Europolitan, är ett av Sveriges ledande företag 

inom telekombranschen och är de som la grunden till TelecomCity i 

Karlskrona tillsammans med Soft Center i Ronneby. Flera företag har 

lokaliserat sig i anslutning till Telenors lokaler i Gräsviks företagspark 

och skapat en mindre agglomeration av ICT- och telekomföretag i 

området. 

Agglomerationen som uppkommit skapar agglomerationsfördelar i 

regionen. Genom att ett företag lokaliserar sig i regionen kan de 

exploatera och ta del av dem. I Karlskronas fall är den specialiserade 

arbetskraften i regionen som har många års erfarenhet och den 

marknad som området erbjuder. Företagen har möjligheter att ta del av 

varandras kunskap och teknologi i strävan efter att skapa nya 

innovationer. Telenor skapar en marknad för telekombranschen med 

sitt stora behov av tjänster och den kunskap de erhåller. De kan 

utnyttjas som både en partner eller kund för andra företag. På Campus 

Gräsviks företagspark finns det flertal konsultföretag i området med ett 

nära samarbete mellan flera företag i området som visar prov på de 

agglomerationsfördelar området för med sig. 

 

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 

Idag är det mer ansökningar till högskole och universitetsutbildningar 

än någonsin (DN.se 2011). Universitet och högskolor ger kommuner 

chansen att attrahera människor till sin region. Närvaron av stora 

forskningscentra som universitet och högskolor är en stor fördel för 

regionen. Det ses som en viktig grundsten i hur man skapar kreativa 

jobb enligt Floridas teorier. Han menar att det är viktigare än 

motorvägar och järnvägar. Den fungerar som en motor för regional 

ekonomisk utveckling. Universitetets positiva egenskaper attraherar 

studenter, forskare och vetenskapsmän. Detta skapar i sin tur en 

kedjereaktion och attraherar företag till regionen (Florida, R. 2004, s. 

292-293). Exempel på detta är Telenor som lokaliserade sig i regionen i 

samband med den kunskap som BTH har skapat. 

Som jag tidigare nämnt har Telenor ett behov av tjänster utifrån 

eftersom kunskapen inte finns ’in hous’. Detta skapar möjligheter för 

mindre företag och gör att det blir attraktivt att lokalisera sig i närhet 

av dem. Detta skapar den förtätning av relaterade företag i Telenors 

omnejd. 

 

BTH har precis som TelecomCity ett nära samarbete med näringslivet i 

Karlskrona regionen. BTH är kända för sina teknikutbildningar och gör 
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därför högskolan till en bra samarbetspartner för näringslivet inom 

dessa branscher. Näringslivet i Karlskrona får vara med och påverka 

hur utbildningarna ska utformas och riktas. Detta har gjort att det blivit 

ett mer diversifierat utbud av utbildningar på BTH. Idag kan man läsa 

till sjuksköterska, fysisk planering, industriell ekonomi med mera. Från 

början var det utbildningar riktade endast kring IT utbildningar men på 

grund av regionens behov med sjukhus etc. har man fått flera 

utbildningar för att tillfredsställa regionens behov. 

 

Infrastruktur 

Möjligheterna att pendla med tåg från Karlshamn och Ronneby mot 

Karlskrona är goda. Blekingetrafiken pendlar varje timme från de två 

orterna med en restid på cirka 25 minuter från Ronneby station till 

Karlskrona station. Resan mellan Karlshamn station och Karlskrona 

station tar cirka 50 minuter. Tåget går hela vägen till 

Malmö/Köpenhamn vilket gör Kastrup och Sturup tillgängligt på en 

restid runt tre timmar. I Ronneby finner vi också Kallinge flygplats. En 

väldigt liten flygplats men mestadels inrikesflyg till Bromma och 

Arlanda. Denna resa tar cirka 50 minuter att göra.  

 

Karlskrona har färjelinje med Gdynia i Polen. Resan tar cirka 10 timmar 

och är en av Sveriges mest trafikerade färjelinjer. Linjen har cirka en 

halv miljon resande per år. Detta gör Karlskrona till ett lättillgängligt 

resmål för bilande turister och lastbilstransporter från Europa. 

 

5.2 Svagheter (Weaknesses) 

 

Infrastruktur 

Hela Blekinges vägförbindelse är väldigt svag. E22:an sträcker sig 

igenom länet med bara ett fåtal kortare etapper där det är motorväg. En 

mellan Sölvesborg och Bromölla, och en mellan Nättraby och 

Karlskrona. Detta gör att det inte är optimala pendlingsmöjligheter till 

Karlskrona med bil för Blekingeborna. 

 

Expansionsrestrektioner 

Eftersom Karlskrona ligger på flera öar är det svårt att expandera och 

exploatera ny landyta. Det ställs allt högre krav på nya bostäder i 

växande städer. Eftersom Karlskrona är en av de städer som växer idag 

kommer de behöva allt mer landyta i syfte att bygga bostäder på. Idag 

bygger Karlskrona allt mer i Lyckeby som ligger i den norra delen av 
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Karlskrona. Detta ligger en bra bit utanför centrum men eftersom det är 

så pass tätt inne i staden och möjligheterna att expandera försvinner då 

staden är byggd på öar är detta de möjligheter kommunen har. Även om 

Lyckeby tillhör tätorten Karlskrona så har det inte alls samma 

attraktiva områden som Karlskronas centrala delar. 

 

5.3 Möjligheter (Opportunities) 

 

Regionalt innovationskluster (ICT) 

Idag är många företag i telekombranschen lokaliserade på Gräsvik. 

Många ser det som ett kluster i branschen och faktum är att det finns en 

tydlig agglomeration av företag relaterade till varandra i området. Idag 

ses det som ett affärsområde där företag gör affärer mellan varandra 

men det finns goda förutsättningar för utveckling med en högskola med 

teknik och telekom i fokus. Goda samarbeten dem emellan 

organisationer kan skapa en mer innovativ miljö i området. 

 

Blekinges orörda kustremsa 

Till skillnad från västkusten och runt i kring kusten i Skåne har 

Blekinges inte en lika bebyggd och exploaterad kust. Detta skapar olika 

typer av möjligheter. Både en för ett PPP strategi där kommunerna i 

Blekinge med en del av kusten kan sälja av för exploatering av privata 

utvecklingsföretag, men också erbjuda något unikt som inte västkusten 

och den skånska kusten kan. Karlskronas kust skapar möjligheter för 

kommunen att skapa mysiga turistattraktioner och attraktiva bostäder 

med vackra vyer. 

 

5.4 Hot (Threats) 

 

Sjukhuset 

Samtidigt som Vård och omsorg är den största syselsättningen i 

regionen finns det ett hot. Landstinget i Blekinge har stora underskott i 

budgeten. 2010 gick landstinget back 155 miljoner. Ekonomiska 

situationen är mycket allvarlig och det krävs drastiska åtgärder att få 

ekonomin i balans (Djelevic, M. 2011). Idag finner vi två sjukhus i 

Blekinge län. Ett i Karlskrona och ett i Karlshamn. Skulle det gå riktigt 

illa för Karlskrona kan man vara tvungen att lägga ner sin verksamhet 

och därmed tappa mängder av arbetstillfällen i regionen. 
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Stark fokus på styrkeområden 

Genom att besöka kommunens hemsida och mycket av den profilering 

Karlskrona jobbar med ser man att Campus Gräsvik är det som får mest 

fokus. Gång på gång kan man ta del av att Karlskrona är ett starkt 

område inom telekombranschen. Genom att studera den statistik som 

Karlskrona har lagt upp på sin hemsida tagen från statistiska 

centralbyrån ser vi att Karlskrona kommuns sysselsättning inom 

branscherna information och kommunikation ligger på 6 procent. 

Rikets genomsnitt ligger bara två procent under, alltså på 4 % 

(Karlskrona kommun 2011. Kommunfakta). 

Med denna bakgrund kan det finnas ett hot mot kommunen i form av 

att det kan vara ett för starkt fokus på Karlskronas så kallade 

telekomkluster. Henning, M. m.fl. (2010) skriver i Innovation och 

regional omvandling att ett för starkt fokus på existerande 

styrkeområden kan resultera i att den långsiktiga ekonomiska 

förnyelsen uteblir. Karlskrona har en stark utvinning och 

tillverkningsindustri som har en stor andel av sysselsättningen i orten 

vilket också bör lyftas fram och tas till vara på. 

 

Territoriell utveckling 

Genom att kommunen kan sälja av mark till utvecklingsföretag för att 

utveckla finns det risk att staden inte växer utan stadsdelarna växer 

territoriellt. Vad jag menar är att de investeringar som staden lockat till 

sig ofta bara sker inom ett visst område i staden. Detta område har 

kommunen hyrt eller sålt till investerarna för en liten summa pengar 

för dem att exploatera och dra upp i värde på för att sedan sälja dyrare 

till andra investerare. Dessa utvecklingsprojekt som sker i regionen ska 

locka till sig fler människor för att öka skatteintäkterna i regionen. 

Projekten blir ofta inte för alla typer av människor i staden. Det blir nya 

shoppingcentra, kontorslokaler för företag eller dyra lägenheter att 

göra vinst på. Det må vara så att staden har ökat sin tillväxt för att 

investeringarna kommit till regionen men det är bara en viss del av 

regionen som fått tillväxten och bara en viss typ av människor. Detta 

kan i sin tur leda till ett mer segregerat och polariserat samhälle. 
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6. Analys - Vad sker i Karlskrona? 

 

På Karlskrona kommuns hemsida kan man se vad staden har för planer 

inför framtiden. I denna del kommer jag att ta upp några exempel på 

projekt som staden arbetar med att ta fram för ett attraktivare 

Karlskrona. Materialet kommer från intervjuer med Karlskronas 

stadsarkitekt Hans Juhlin, enhetschefen på näringslivsenheten i 

Karlskrona Carl-Axel Ottosson och TelecomCitys chef Mats Barvesten. 

Jag tar också del av Karlskronas översiktsplaner som de lagt upp på 

hemsidan och planer jag fått i samband med intervjuerna (Karlskrona 

kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen (2010) Karlskrona bygger 

vidare!). 

 

Första delen kommer handla om olika byggprojekt inom Karlskrona 

stad, vilka de är riktade mot och hur de har arbetat för att rikta sig till 

dem. Här har jag fokuserat mig på fyra olika projekt som är på gång 

eller är färdiga i syfte att attrahera investerare, företag och människor. 

De inblandade projekten är områdena Pottholmen, Skeppsbrokajen, 

Rosenholm och Ristorgstrappan vid Stortorget. Andra delen kommer 

handla om Karlskronas telekomkluster TelecomCity sätt att arbeta för 

att attrahera företag till sin företagspark Campus Gräsvik samt vad det 

är TelecomCity har för mål med området och vad de söker idag för att 

uppnå dessa mål. Sista delen kommer handla om näringslivsenhetens 

arbete i kommunen. Vad de söker för företag och kunskap och vad de 

vill uppnå med sitt arbete. 

 

6.1 Projekt i Karlskrona 

Pottholmen – World Trade Center 

Pottholmen är ett område utanför stadskärnan där det idag är en 

ganska utspridd bebyggelse med bara ett fåtal bostäder och lite handel i 

form av Lidls stormarknad. Området präglas framför allt av 

brandstationen, tågstationen och de gamla lokstallarna. Flera 

järnvägsspår tar upp större delen av området även om bara ett fåtal av 

dem används idag på grund av den lilla tågtrafik som sker till och från 

Karlskrona. Pottholmen fungerar som länken mellan ön Trossö och 

fastlandet och infartsleden går på utsidan av området. 

 

Genom att studera de översiktsplaner som finns på Karlskronas 

hemsida framgår att Karlskrona vill skapa en ny stadsdel av området 
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Pottholmen. Det planeras moderna bostäder, verksamhet, service och 

ett World Trade Center (WTC). De som leder projektet är Kärnhem AB 

som köpte området ganska nyligen och har fått tillstånd att utveckla i 

området. De ska investera två miljarder i området för att revitalisera 

det. Kärnhem AB kommer själva att ha sina kontorslokaler i det tänkta 

WTC. Det kommer också finnas utställningslokaler, konferenslokaler, 

service och kontor för andra företag. (Karlskrona, Ett levande världsarv 

s. 8) Målet är att göra det mer attraktivt och skapa mer rörelse i den 

relativt avskärmade stadsdelen.  

 

Detta blir allt tydligare under intervjun med stadsarkitekt Hans Juhlin 

som säger att Pottholmen har en attraktiv omgivning som inte tagits till 

vara på. Området har stor potential att bli ett attraktivt område med 

läge för attraktiva bostäder med möjlighet för småbåtshamn. Vid min 

fråga på vilken typ av människor man är ute efter att rikta sig till med 

tagna planer är det till den högutbildade personen för att de har ett 

behov av kompetens i kommunen. Jag påstår att om Karlskrona ska 

kunna växa med företag som ABB, Roxtec, Telenor med mera måste 

kommunen kunna erbjuda attraktiva boenden till människor för att få 

dem att flytta till kommunen. 

 

Ristorgstrappan – Stortorget 

Stortorget idag är mestadels en central parkeringsplats men det 

förekommer även torghandel i viss mån. Flera gamla monument finns i 

torgets omnejd. Fredrikskyrkan, Trefaldighetskyrkan och Rådhuset 

ligger alla i anslutning till torget och präglas av en barockarkitektur. 
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Figur 5. Stortorget Karlskrona. Används som parkeringsplats och 

marknadsplats. Vi ser även Fredrikskyrkan i bakgrunden. 

  

Det senaste tillskottet bland monumenten runt Stortorget är 

Ristorgstrappan. Ristorgstrappan är ett projekt som finansierats till 

hälften av fastighetsägarna kring det området där trappan har byggts 

och andra hälften av Karlskrona kommun (Hans Juhlin 2011-12-20). 

Syftet med trappan är att skapa mer rörelse i området efter gallerian 

Wachtmeister i slutet på Borgmästaregatan. Denna del av 

handelsstråket har inte samma rörlighet som resterande delar av 

stråket och därför försöker Karlskrona göra det attraktivare. 
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Figur 6. Skiss över Ristorgstrappan i Karlskrona som finns i slutet av 

Borgmästaregatan. 

 

Skeppsbrokajen 

Skeppsbrokajen är ett projekt som för tillfället är i full gång i Karlskrona 

stad. Det är nästan omöjligt att missa då det reser sig längs med kajen 

framför Karlskronas infartsled. Området består idag mestadels av 

parkering och kajplatser för större båtar, men det finns även en 

småbåtshamn som blir allt större. Man kan också finna en restaurang, 

en skateboardhall och färjan över till ön Aspö längs kajen idag. Under 

en helg i början av augusti förvandlas hela området till ett 

festivalområde. Fastighetsföretaget Dagon köpte tomten 2010 för 5,5 

miljoner kronor av Karlskrona kommun för att bygga de nya lokalerna 

(Rose-Marie Axelsson 2010). Lokalerna ska mestadels bestå av 

kontorslokaler men det kommer också finnas restaurang i byggnaden. 

Länsstyrelsen ska flytta in i lokalerna tillsammans med en 

revisionsbyrå, en reklambyrå och restaurangen (Carl-Axel Ottosson 

2011).  
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Figur 7. Skiss hur Skeppsbrokajen är tänkt att se ut när bygget är färdigt. 

 

Detta är avstampet för den nya kajen i Karlskrona stad. Kommunen 

räknar med att denna etapp bara blir en början av exploateringen av 

Skeppsbrokajen. Mer byggen kommer att tillkomma allt eftersom då en 

helt ny stadsmarina är planerad att ta form för att bli en vacker och 

attraktiv vy för de som tar sig in längs med infartsleden till staden. Det 

är dock bara en liten del av kajen som exploateras idag i form av bygget 

Dagon håller i. Karlskrona har valt att göra en arkitekturtävling där 

olika arkitekter får skicka in sina förslag på hur man ska utveckla 

resterande etapper. Stadsarkitekt Hans Juhlin menar att ett så pass 

attraktivt område, med havsutsikt ut mot Karlskronas skärgård och 

dess gamla kruthus, har bättre potential än att bli en cementerad 

parkeringsplats (Hans Juhlin 2011).  

 

 
Figur 8. Skeppsbrokajens nuvarande look, parkering och lagerlokaler. 

 



 
 
 38 
 
Rosenholm 

Rosenholm är en gammal förläggningsplats för Karlskrona 

kustartilleriregemente KA 2. Tack vare den avvecklingen av den marina 

militärbasen i Karlskrona har denna typ av gamla ödelagda militära 

anläggningar blivit allt vanligare. Rosenholm var ett område som 

omvandlades snabbt. 2005 valde Karlskrona att satsa på en arena 

(Telenor Arena) för hockey, kontor och andra typer av evenemang. De 

byggdes även en konstgräsplan för fotbollsaktivitet i samband med 

arena bygget. Idag kan besökaren utöva ett flertal fritidsaktiviteter, 

exempelvis badminton, curling, tennis, gymnastik med mera.  

 

Området är idag känt för sin idrottsanläggning och företag lokaliserar 

sig i området allt eftersom. Allt från Testlabbet Blekinge Health Arena, 

pensionatet Sleep In, till fritidsaktivitet genom företaget Boda Borg. 

Man kan också finna friskolan Galären och Rosenholmsskolan som är 

idrottsligt profilerad. Idag går det inte att ta fel på områdets profil. I 

närheten av Rosenholmsområdet ligger Rosenholms Udde. I ett tryckt 

blad som Karlskrona kommun skapat i syfte att göra reklam för att sälja 

företagsmark i Karlskrona kan man läsa följande om området: 

 

”Det ligger precis intill havet, nära centrala Karlskrona och 

vår idrotts- och evenemangsarena. Rosenholms Udde står 

öppen för såväl nya idéer som konventionella verksamheter 

som söker unika lägen.” (Översiktsplan Karlskrona kommun, 

Företagsmark till salu: Fem smarta lägen i Karlskrona 

kommun. s. 12) 

 

Rosenholms Udde har också tillhört försvaret. Idag används det av 

Dynapac som lagerlokaler. Under intervjun med både Hans Juhlin och 

Carl-Axel Ottosson berättar intervjupersonerna om områdets potential 

för annan verksamhet. Detta är något som Karlskrona kommun arbetar 

på att få sålt till något företag i framtiden. De vill dock ha något relaterat 

till Rosenholmsområdets idrottsliga och hälsosamma profil och väntar 

därmed på en köpare med rätt idéer för kommunen och områdets profil 

(Hans Juhlin 2011). 

 

6.2 TelecomCitys arbete på Campus Gräsvik 

 

TelecomCitys kontor ligger på Campus Gräsvik i Karlskrona 

tillsammans med cirka 50 andra företag inom branscherna ICT. ICT står 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona_kustartilleriregemente
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona_kustartilleriregemente
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för Information and Communications Technology och är den nya 

målgruppen som TelecomCity är ute efter att locka till sig till sin region 

(Barvesten 2011). 

 

Ett av flera nya mål som TelecomCity siktar mot med den nytillsatta 

chefen Mats Barvesten har blivit att rikta sig till en bredare och mer 

diversifierad marknad. Detta gör de genom att gå från att tidigare varit 

riktad till telekombranschen nu rikta sig till ICT. Barvesten berättar hur 

TelecomCity har skaffat ett större fokus på forskning och utveckling 

(FoU) i regionen och mycket av hans arbete idag består av att stärka 

innovationsmiljön i regionen. Barvesten har själv ett 30-tal patent inom 

ICT och flera kontakter inom branschen efter många års arbete i Kina 

samt Ericsson, Sony Ericsson och UiQ här i Sverige. Idag menar han att 

regionen är mer ett affärskluster inom ICT än det är ett 

forskningskluster och vill därför lyfta fram forskningen mer för ett ökat 

innovationstryck. Genom att rikta sin rekrytering av företag och hitta 

samarbetspartner utanför de nationella gränserna vill man nå en 

internationell marknad. Ett annat mål TelecomCity och kommunen satt 

upp är att få regionen kompetensförsörjd på egen hand genom 

högskolan och dess utbildningar. Detta ska ske genom att stärka 

samarbetet mellan Karlskrona kommun, Blekinge Tekniska Högskola 

och näringslivet i regionen ännu mer. Detta ska ske likt ett triple helix 

koncept (Se kap. 10.3) (Mats Barvesten 2011). 

 

Idag har Karlskrona tillgång till institutioner som hjälper studenter och 

företagare att få igenom sina idéer. TelecomCity jobbar med två 

inkubatorer, Blekinge Business Incubators och BTH Innovation (Mats 

Barvesten 2011). De arbetar tillsammans med TelecomCity i två projekt 

i anslutning till Karlskronas telekomkluster, ICT Blekinge 1 och ICT 

Blekinge 2. Projekts mål är att uppnå 400 nya arbetstillfällen till 

kommunen samt 35 nya företag under en treårs period. Båda projekten 

arbetar efter metoden ”proof of concept” vilket betyder att de arbetar i 

syfte att utveckla en innovation för nya tekniska möjligheter och 

affärsmöjligheter. Detta ska då leda till att innovationen har nya och en 

bredare marknad att nå ut till. 

ICT Blekinge 1 har fokus på att nå en mer internationell marknad, detta 

sker genom anordnade evenemang och mässor. En av dessa mässor är 

den årliga Catwalken som anordnas i Karlskrona. Här kan företag, 

nationella som internationella, ställa ut och visa upp sina produkter 

inom branschen för mobila tjänster. Projektets syfte är också att stärka 

regionens innovationsmiljö samt affärsmässiga samarbete i klustret. 
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ICT Blekinge 2 arbetar för att hitta och fånga upp flera affärsidéer och 

innovationer. Företag inom ICT lägger allt som oftast för tidigt i 

processen mycket tid på utvecklingen av tekniken istället för att 

fokusera på kundens krav, därför har ICT Blekinge 2 ingått ett 

samarbete med WI.SE. De ska hjälpa företag i Karlskrona inom ICT att 

möta kundkrav på ett bättre sätt (TelecomCity 2011, 

Strukturfondsprojekt ICT Blekinge). 

 

6.3 Näringslivsenheten Karlskrona 

 

För att ta reda på vad kommunen gör för att visa sig attraktiva för 

företag och människor tog jag kontakt med näringslivsenheten i 

Karlskrona. Där fick jag prata med enhetschefen Carl-Axel Ottosson. 

Ottosson tycker det är viktigt att lyfta fram tekniken som finns i 

regionen. Då menar han framför allt i form av högskolan och området 

kring Gräsvik och allt vad det har att erbjuda. Han beskriver hur 

Karlskrona försöker arbeta med en triple helix metod där samarbete 

mellan Karlskrona kommunen, Blekinge tekniska högskolan och 

näringslivet i staden står i centrum. Henry Etzkowitz och Loet 

Leydesdorff skriver i sin artikel The Triple Helix as a Model for 

Innovation Studies (1998) att grunderna i triple helix bygger på ett 

samarbete mellan dessa tre (offentliga, universitet/högskolan och 

näringslivet). De skriver också hur det förekommer i tre olika former 

där en av formerna passar bra in på vad Ottosson beskriver hur de 

arbetar och vad de vill uppnå. Etzkowitz och Leydesdorff beskriver den 

aktuella triple helix formen där aktörerna utför sitt traditionella arbete 

men det offentliga samordnar och hjälper även företag tillsammans 

med universiteten genom exempelvis riktade utbildningar till 

näringslivet och stärka infrastrukturen i regionen. Detta görs för att 

skapa en bättre förutsättning för näringslivet i regionen. Regionen blir 

därmed stark på kompetens inom dessa branscher man riktar 

utbildningen till. Företagen ska kunna få en starkare FoU och 

innovationskraft tack vare hur universitet ska kunna rikta sina 

utbildningar till näringslivet. Näringslivet i sin tur ska sprida sin 

kunskap till universiteten. Kunskapen ska spridas mellan de olika 

områdena. Överföringen betraktas inte längre som en linjär process 

utan det går flera vägar mellan områdena och får ett bättre flöde. 

 

Universitetets uppgift i ett triple helix perspektiv är att de ska agera på 

ett mer entreprenörmässigt sätt, detta genom att marknadsföra 
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kunskap och skapa företag. Företag utvecklar en akademisk dimension 

genom att dela kunskap mellan varandra och utbilda anställda till högre 

kunskapsnivåer (Etzkowitz, H. m.fl. (1998)). Den offentliga sektorns roll 

är att skapa en harmoni mellan flödet av kunskap. Näringslivet ska 

också kunna kommunicera med det offentliga för att få hjälp med de 

problem som kan uppstå så som behov av nya lokaler etc. (Etzkowitz, H. 

m.fl. (1996)). 

I boken Intäktsbasen: Nyckeln till Blekinges tillväxt (2009), framtagen av 

Region Blekinge, beskriver man vilka strategier Blekinge bör använda 

sig av. Detta ska ske genom att stärka de befintliga företagen, generera 

nya företag och attrahera nya. Boken beskriver kortfattat fyra olika 

strategier länet bör använda sig av för att uppnå detta: 

 

1. Satsa på infrastruktur 

2. Innovativa kluster för morgondagen 

3. Kontakter och kompetens som språngbräda 

4. Globalisering som hävstång 

 

En av dessa strategier passar in på de strategierna jag valt att titta på. 

Det är den andra strategin i ordningen, Innovativa kluster för 

morgondagen. De går bara in ytligt på hur strategierna ska fungerar 

men det beskriver det liknande hur Henning, M. m.fl. (2010) med teorin 

kring agglomerationsexternaliteteter. Boken citerar Tillväxtverket med 

citatet ”Geografiska koncentrationer av relaterade företag och aktörer 

som präglas av ett ömsesidigt beroende och påverkan på varandra, utan 

direkta krav på samspel med forskning och andra kunskapsmiljöer.”. 

Precis som i Henning, M. m.fl. (2010) tar de upp exempel som 

Hollywood (film), London (finans) och Silicon Valley (elektronik) som 

exemplariska kluster (Region Blekinge 2009. s. 32). 

 
Precis som TelecomCity chefen Mats Barvesten, nämner även Ottosson 

att kommunen själva ska producera arbetskraft med kompetens till det 

befintliga näringslivet i regionen. Att ha ett starkt samarbete mellan 

kommun, högskola och näringslivet i regionen skapar man bättre 

förutsättningar för detta. Företag ska kunna berätta om sina behov där 

näringslivsenheten ska kunna arbeta för att göra det lättare för 

företagarna. När jag frågar vad de gör för att locka till sig företag 

berättar Ottosson hur deras arbete mestadels går till att hjälpa och 

serva det befintliga näringslivet i regionen (Ottosson, C-A 2011). 
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Det som i huvudsak används i syfte att locka till sig företag till regionen 

är två magasin de tryckt upp. De skickas ut till företag som de är 

intresserade av att ha i regionen. I dessa två magasin som heter Utsikt: 

ett magasin från världsarvsstaden Karlskrona 1 och 2 får man en tydlig 

bild vad Karlskrona vill profilera för att locka till sig företag relaterade 

till dessa områden och profiler. De områden som lyfts fram är samma 

områden som Ottosson själv mångt och mycket lyfter fram. 

Industriområdet kring Verkö med sina företag ABB, Roxtec, Flextronics 

och den färjeterminal som finns där med anslutning till Gdynia i Polen. I 

det här området har idag Karlskrona stad mark till salu (Utsikt: ett 

magasin från världsarvsstaden Karlskrona nr. 1 (2011)). Området 

Campus Gräsvik är också med i magasinet. Här kan man läsa hur de 

lyfter fram områdets profil som en innovativ miljö, hållbarhet och 

tillämpad IT. Området ska inte bara vara för studenter utan även för 

näringsliv och andra samarbetspartner(Utsikt: ett magasin från 

världsarvsstaden Karlskrona nr. 2 (2011)). 

 

Vad Ottosson skulle vilja ha helst i kommunen är ett samarbete mellan 

företag när det gäller förnybar energi. Det arbetas idag på att knyta 

samma företag i detta syfte. Att få någon form av samarbete mellan 

företag för ett projekt inom förnybar energi. Forskning kring vindkraft, 

biosfär och andra hållbara energiformer är idag mycket populärt. Om 

Karlskrona på något sätt skulle kunna få en profilering inom detta 

skulle det bli en stor attraktionskraft för regionen (Ottosson, C-A 2011). 
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7. Slutsats 

Den kreativa klassen 

Talang, Teknologi, Tolerans 

De slutsatser jag kan dra utifrån de material jag fått ihop från mina 

intervjuer och det material jag tagit del av via översiktsplaner och 

marknadsföringsmagasin ser jag ingen planering utifrån Richard 

Floridas teorier. Framför allt fick jag svar från stadsarkitekten på 

planenheten i Karlskrona hur detta inte var någon uttalad strategi i 

deras arbete på planenheten. Teorin var enbart ytligt känd för honom. 

Visserligen finner läsarna att Karlskrona har ett kunnigt och skickligt 

näringsliv genom att ta del av deras magasin. Detta kan tolkas som att 

de vill visa upp att de har hög grad av talang i regionen, vilket är ett av 

”the three T’s” i Floridas teori. Detta var knappast något Florida var 

först med att se som en viktig del för regional utveckling och ekonomisk 

tillväxt. 

 

Samma sak gäller hur Karlskrona har satsat på teknologi. Det är först på 

senare dagar som de förändrat synen och sin riktning för 

telekomklustret i regionen från enbart telekom till ett bredare fokus på 

ICT. Detta berättar Barvesten i intervjun angående TelecomCity’s nya 

approach. När han även säger att agglomerationen är mer affärsinriktad 

än innovationsinriktad tyder det på att områdets största egenskaper 

inte är utveckling och kreativitet. 

 

Det kanske tydligaste tecknet på att Karlskrona inte följer den kreativa 

klassens teorier som strategi är hur de utvecklar staden för tolerans, 

gemenskap eller blandade stadsdelar. Jag har inte kommit över något 

material kring bohemindex eller gayindex vilket är en mer unik del av 

Floridas teori och bör vara en viktig faktor vid användning av den. 

 

Public- Private partnership (PPP) 

Karlskrona har framför allt använt broschyrerna, häften, magasin och 

böcker vilket de har tryckt i syfte att visa Karlskrona som en attraktiv 

region att flytta till eller etablera en verksamhet i. Mycket av det man 

kan läsa består av vad Karlskrona planerar, hur de arbetar, vilka styrkor 

regionen har att erbjuda. Mycket land och mark är till salu i staden och 

det säljs av allt eftersom. Enligt mig tyder detta på att regionen har en 

strategi likt public-private partnership för ökade investeringar i 
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regionen. Det finns flera projekt där man kan se hur Karlskrona säljer 

av mark för ett billigt pris att bygga och utveckla på. Genom att titta på 

fallet med Ristorgstrappans byggnation längsmed det inte så välbesöka 

delen av handelsstråket i Karlskrona drar jag slutsatsen att PPP är en 

använd strategi. Som stadsarkitekten Juhlin berättar i intervjun med 

honom är hälften av trappan är finansierad av privata investeringar 

från näringslivet kring byggnationen och den andra hälften står 

Karlskrona kommun för. Jag kan utläsa flera exempel på försök till PPP 

från samma intervjutillfälle med stadsarkitekt Hans Juhlin, men även 

Ottosson från näringslivsenheten berättar om samma planer. 

Rosenholms Udde är idag i Karlskrona kommuns ägande och hyrs ut till 

företaget Dynapac. De använder lokalerna som finns i området som 

lager. Kommunen är inte intresserad av att göra detta till en permanent 

lösning, de vill sälja marken för att utveckla något mer passande för 

områdets idrott- och hälsoprofil. Detta för att stärka 

Rosenholmsområdets identitet och profil. Karlskrona kommun väntar 

på intresse från ”rätt” köpare. 

 

Ett försök att lyfta stadens attraktivitet till människor och företag är det 

de kallar den nya entrén till Karlskrona. Skeppsbrokajen är området 

som är i full gång att exploateras. Projektets syfte att ge en helt ny 

modernare approach än vad det tidigare området hade. Eftersom 

området tidigare bestod av parkeringsplatser blir det inte svårt att göra 

det mer attraktivt än tidigare. Detta har för mig bara varit en tidsfråga 

kring när detta område ska exploateras för andra användningsområden 

än dagens. Området har enligt mig de bästa förutsättningarna i 

Karlskrona för fina bostäder och kontorslokaler. Eftersom detta bara är 

den första etappen som byggts om kan vi räkna med att det kommer 

fler projekt som detta. 

 

Karlskrona bör se över möjligheterna för att få in ett projekt med fokus 

kring hållbar utveckling. Hållbarutveckling är idag ett populärt begrepp 

som används frekvent inom stadsplanering. Byggen med fokus på 

hållbarutveckling blir mer och mer populärt och dyker upp i allt fler 

städer, både nationellt och på global nivå. Sveriges två kändaste är 

Bo01 vid Västra Hamnen i Malmö och Hammarbysjöstad i Stockholm. 

Skeppsbrokajen kan bli ett lyckat område i Karlskrona att utföra det på. 

För att man inte bara har byggt kontorslokaler utan även 

restauranglokaler kommer det även att locka till sig matgäster. 

Restaurangen kommer ha ett bra läge med vackra vyer för gästerna att 

titta ut över i skärgården. Jag anser dock att kommunen får akta sig för 
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att bygga alltför homogen stadsdel. Vill de ha rörelse där dygnet runt 

bör de även tänka på att inte bara ha restauranger och kontorslokaler. 

Det måste finnas fler anledningar att komma till området. I en 

undersökning av Urban Affair Review på vad som anses göra 

befolkningen i en stad lycklig fick de följande resultat, en lättillgänglig 

och fungerande kollektivtrafik, en hög grad av kulturell aktivitet, 

bibliotek, bra shopping och bra sportanläggningar. Att det är rent och 

snyggt på trottoarerna är mindre viktigt för människan som bor i 

staden, skönhet är att staden är väldesignad med fin arkitektur 

(Schwartz, A. (2012) Forget The Suburbs: Living In Beautiful, Well-

Designed Cities Makes People Happy). 

 

Det viktiga är att omvandlingen av området är igång och fortsätter på 

samma väg. Staden bör inte ha ett av de mest attraktiva områdena i 

Karlskrona till parkeringsplats. Just nu formas Skeppsbrokajen av 

privata investeringar. Fastighetsföretaget Dagon har köpt det och valt 

att utveckla på detta sätt. Jag drar tydliga paralleller mellan den PPP-

strategin jag valt att studera på Karlskrona och detta projekt. 

 

Karlskrona blandas av styrkor och svagheter på grund av att staden är 

lokaliserad på öar. Det blir en stor styrka gällande attraktivitet längs 

kusterna. Att bo nära havet idag anses som något attraktivt, men det 

finns också negativa aspekter så som landyta kring centrumkärnan. Det 

skapar expansionsrestrektioner och svårighet för staden att växa för att 

få centrumkärnan större. Begränsningarna sätts med landyta att 

använda. Eftersom Karlskrona örlogsstad är ett världsarv finns det även 

två sidor av det myntet. Det blir en stark turistattraktion med dess 

kulturminne, samtidigt som man inte kan röra det eller ändra om 

planeringen av området för att det ska bevaras som det är. 

  

Infrastrukturen i Karlskrona för olika färdmedel är väldigt olika. Det 

finns en närhet till kontinenten med både båt, flyg och tåg. Detta skapar 

en stark infrastruktur för dessa färdmedel. Men det finns en svaghet 

även med infrastrukturen för i Karlskrona och Blekinge, avsaknaden av 

motorvägar. 

 

Det största hotet för staden är den lilla landyta som staden ligger på. 

Ytan på de centrala öarna har i det stora hela tagit slut. Karlskrona bör 

prioritera vad som ska ligga centralt. Enligt mig har Karlskrona flera 

onödiga byggnader och områden som idag inte används. Ett exempel 

jag har på detta är oljehamnen i Karlskrona. Oljehamnen ligger längs 
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med vattnet i Karlskrona nära centrum och är idag i väldigt lite bruk. 

Det finns ett intresse i området från kommunens sida men inga satta 

planer för området (Bernekow (2008) s. 9). Detta skulle kunna bli en 

centralt och attraktivt område om staden har funderingar på att 

expandera centrumkärnan. Bernekow (2008) anser att infartsleden 

stör med den bullriga miljön men genom att åtgärda detta med sänk 

hastighet kan detta bli en lösning. 

 

Kluster och regionala innovationssystem 

Samtidigt som man ser en PPP-strategi i Rosenholmsområdet hittar vi 

ett försök till att skapa en agglomeration av företag inom relaterade 

branscher. Beskrivandet av ett sökande efter rätt investerare till 

området för att stärka Rosenholmsområdets identitet är tecken på hur 

Karlskrona vill fortsätta förankra företag med en idrottslig och 

hälsosam profil. Detta ska i sin tur generera 

agglomerationsexternaliteter som företag ska kunna ta del av genom att 

lokalisera sig i området. Detta tyder på en strategi kring 

klusterbildning. Det ska dock påpekas att detta är inte är någon uttalad 

strategi för området. Inte i något av de magasin, intervjumaterial, 

översiktsplaner eller andra kommunala dokument jag tagit del av finns 

det något nämnt angående klusterbildning på Rosenholm. Som jag ser 

det är detta något som växt fram naturligt i stadsdelen i samband med 

bygget av Telenor arena och konstgräsplanen. 

 

Det finns uttalade strategier kring klusterbildning i Karlskrona, detta i 

området på Gräsvik. Företagsagglomerationen stöttas av nätverket 

TelecomCity som är en länk mellan Karlskrona kommunen, näringslivet 

och Blekinge Tekniska Högskola. Hit ska företag kunna rikta sig för att 

få hjälp med rekrytering av personal, hitta samarbetspartner och annan 

hjälp som företag kan behöva för en ökad utveckling. Denna triple helix 

metod ska hjälpa till att stärka den regionala innovationsmiljön och 

göra området till ett mer attraktivt läge att lokalisera sitt företag i 

samtidigt som det ökar handel inom området. 

 

Idag är Campus Gräsvik mer ett affärskluster än ett innovationskluster. 

Det bedrivs inte FoU i den grad som Barvesten vill uppnå. Han uttrycker 

tydligt under intervjun att hans främsta uppgift är att rekrytera företag 

till regionen som ska stärka områdets FoU än de företag som är 

lokaliserade där idag. Det är förmodligen ingen slump att Barvesten 

tillsattes som chef på TelecomCity med de tidigare erfarenheter och 
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kontakter han erhåller kontra TelecomCitys nya mål. Med Barvestens 

flera års erfarenhet och cirka 30 patent inom ICT skapar de Campus 

Gräsvik till ett mer profilerat innovationskluster än dagens mer 

affärsinriktade agglomeration. Genom att profilera området till en 

innovationsmiljö skapar Karlskrona ett attraktivare område att 

lokalisera sitt företag i om man vill att sitt företag ska hänga med i 

utvecklingen inom denna bransch. 

 

Henning, M. m.fl. (2010) tar upp hur innovationer har en stor inverkan 

på ekonomisk tillväxt och Florida (2008) säger att kreativitet leder till 

mer innovationer och en kreativ ekonomi. Hur man än ser på det så är 

innovationer inblandade och en innovativ miljö viktig för ekonomisk 

tillväxt. TelecomCity använder sig av proof-of-concept i två 

utvecklingsprojekt, ICT Blekinge 1 och 2. För att man ska ha någon nytta 

av strategin behöver man kreativa människor som kan tänka utanför 

boxen samtidigt som man behöver en innovation att arbeta med. Det är 

inte för än då man kan hitta nya marknader att rikta sig till och i så fall 

kan produkten hitta nya vägar att sprida sig. Därmed ökar chanserna 

för tillväxten. 

 

Det Ottosson uttrycker i intervjun är ett triple helix samarbete som sker 

mellan Karlskrona kommun, näringslivet i regionen och Blekinge 

tekniska högskola. Detta ska öka förutsättningarna för Karlskrona ska 

bli till en självförsörjande region på arbetskraft. Detta är ett av de höga 

mål som Ottosson berättar om att regionen har. Tack vare 

centraliseringen av högskolan till Karlskrona, från att tidigare varit 

även i Ronneby, har man skapat bättre förutsättningar för samarbete 

mellan företagen i Karlskrona och högskolan. Ju närmare de kommer 

varandra desto lättare blir det att externaliteterna når ut. 

 

Jag tror också att det skapas andra bra förutsättningar för Karlskrona 

genom centraliseringen. Det blir en större och mer attraktiv högskola 

med mer möten mellan olika genres av utbildningar vilket skapar en 

högre grad av diversitet av människor. Det skapar också mer rörelse i 

området tack vare fler studenter vilket jag ser som något positivt och 

attraktivt. Framför allt tror jag att det blir lättare för företag och 

kommunen att påverka utbildningarna att rikta sig mer mot 

Karlskronas näringsliv. Betydelsen av snabba och öppna dialoger med 

en stark tillit till varandra är kritiska faktorer för ett framgångsrikt 

samarbete. 

 



 
 
 48 
 
Sammanfattande slutord 

Vad uppsatsen kommit fram till är att Karlskrona använder sig 

mestadels av strategin public- private partnership i sin 

planeringsideologi. Idag finns det flera projekt i staden där man finner 

ett samarbeten mellan de privata och offentliga. Detta är en metod de 

använder för att locka till sig företag och framförallt människor. 

Människor i form av attraktiva bostadsprojekt och företag med billiga 

och attraktiva lokaliseringsmöjligheter i regionen. 

 

Uppsatsen identifierar även klusterbildningar och försök till regionala 

innovationssystem i stadsdelen Campus Gräsvik. Här anser TelecomCity 

att de har den attraktivaste miljöerna för denna typ av bransch i Sverige 

(TelecomCity 2009). Campus Gräsvik stödjs av nätverket TelecomCity 

vilket är ett tecken på att staden försöker lyfta denna bransch i 

området. Även försäljningen av företagsmark på Verkö visa tecken på 

försök till någon form av förtätning av företag i detta område.  

 

Den teori som inte var lika inflytelserik i Karlskronas 

planeringsideologi var den kreativa klassen. Det var ingen uttalad 

strategi i någon av intervjuerna och inga index kring Floridas ’three T’s’ 

finns i något av de material jag studerat. 
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8. Sammanfattning 

 

Uppsatsen är genomförd i syftet att försöka skapa en bild av 

Karlskronas sätt att utveckla och planera staden. Jag har försökt att 

identifiera vilka typer av strategier och teorier som genomsyrar 

styrkeområden, projekt och organisationers arbete. Detta har gjorts 

genom att intervjua tre inflytelserika personer och organisationer i 

Karlskrona, näringslivsenheten, stadsarkitekten i Karlskrona samt 

nätverket TelecomCity’s chef. För att kunna besvara uppsatsen fråga 

om Karlskronas planeringsideologi finner läsaren också material från 

en SWOT-analys, kommunala dokument och en bakgrundsförteckning. 

 

De tre teorier som uppsatsen är avgränsad att studera i samband med 

Karlskronas planeringsideologi är den kreativa klassen, public- private 

partnership och kluster och regionala innovationssystem.  

 

Uppsatsen finner att Karlskrona använder sig mestadels av två av de 

teorier jag valt att studera. Public- private partnership genomsyrar flera 

projekt och områden i staden och är den lättaste teorin att identifiera i 

planeringsideologin. Den andra är Kluster och regionala 

innovationssystem. Det tydligaste exemplet på detta i Karlskrona är vid 

campus Gräsvik. Campus Gräsvik har en hög koncentration av 

telekomföretag i området och det stödjs av nätverket TelecomCity. Dock 

finner jag inte i något av de material jag studerat spår av index på 

teknologi, talang eller tolerans. Detta var heller inte någon strategi som 

organisationerna eller personerna jag intervjuade ville identifiera sig 

med. 
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