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Sammanfattning 
 

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie om ett utvecklingsprojekt på östra piren i 
Karlshamn i Blekinge. Studien intresserar sig för hur konkurrens mellan 
geografiska territorier på tar sig för uttryck på den lokala platsen. 
Utvecklingsinsatsen som studeras är Netport Science Port etapp V som är en 
nybyggnation som är tänkt att attrahera forskare genom en kreativ miljö. 
Frågeställningarna handlar om att ta reda på vilka motiv som ligger bakom 
satsningen, på vilka sätt man försöker öka platsens värde för att locka till sig ett 
flöde av människor och kapital och slutligen vilka risker insatsen kan innebära. 

 

Med hjälp av en fallstudie som använder sig av en metodkombination i form av en 
dokument-, intervju- och observationsstudie kommer studien fram till att motivet 
bakom satsningen att öka självständighet genom att fler studenter, forskare, 
företag och i slutändan befolkningen ökar och, med utgångspunkt från 
forskningen, skapas en positiv samhällsutveckling. Insatsen har försökt att öka 
värdet på platsen direkt, men också indirekt. Direkt, genom en arkitektonisk särart 
som skapar en kreativ miljö och genom att platsens faciliteter ska användas i 
kulturella syften, och indirekt genom att verksamheterna på platsen har potential 
att förbättra det sociala kapitalet och human-kapitalet. 

 

Studien har också kommit fram till att insatsen riskerar öka polariseringen i staden 
och att etapp V riskerar att bli en isolerad ö och förändra stadens identitet genom 
en fragmenterad stadsbild. Det finns också organisatoriska risker med att 
verksamheterna inte är beständiga på platsen och att Triple Helix-samarbetet inom 
Netports smala fokusområden inte lyckas skapa innovationer som kan 
kommersialiseras på en marknad. Stadens administration riskerar sin 
stabiliserande faktor i ekonomin när den ger sig in på ett spekulativt område. Den 
politiska legitimiteten och förtroendet för lokala myndigheter riskerar också att 
påverkas negativt om satsningen inte skulle bli framgångsrik 
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1 Inledning 
 

Det inledande kapitlet i den här uppsatsen har som mål att introducera syftet med 
studien och ge en bakgrund om problemet och studieobjektet. Kapitlet börjar med 
att ge en bakgrund om problemet och syftet med studien för att sedan fortsätta 
med att beskriva studieobjektet och verksamheter som bedrivs på platsen. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Att geografiska territorier konkurrera med varandra om resurser är inte någon ny 
företeelse. Nationalstater har sedan lång tid tillbaka utkämpat krig och duster för 
att besegra andra och på så sätt skaffa sig fördelar och konkurrenskraftiga 
resurser. Ibland har man gjort det med militära medel och ibland genom andra 
strategier. Under de senaste decennierna har dock ekonomiska och politiska 
förändringar påverkat förutsättningarna för geografiska områden på en lägre 
skalnivå. Utvecklingen har gjort att även regioner och kommuner, i större 
utsträckning än tidigare, har hamnat i en konkurrenssituation med andra platser. 
Konkurrens i det här sammanhanget ska inte vara destruktiv utan istället drivande 
i utvecklingen och tillsammans ska regioner och kommuner genom konkurrens 
bidra till landets tillväxt1. Regionerna och kommunerna har fått en viktigare roll i 
den regional utvecklings politiken och många av de långsiktiga besluten kring 
utvecklingsstrategier som närings-, utbildnings-, arbetsmarknads- och 
infrastrukturpolitik har decentraliserats ut till landets regioner och kommuner2. 

 

Att studera verksamheter på en lokal nivå har blivit mer intressant då 
utvecklingspolitiken har decentraliserats till regioner och kommuner. Det är på 
den lokala nivå som möjligheterna till utveckling, men även problemen blir 
tydliga och konkreta3. Jacobs betonar också behovet av lokala studier för de 
processer som sker i staden. Hon menar att Nationalstaten inte är mer än den 
sammanlagda summan av dess städer4. Utvecklingen av landet Sverige är på detta 
sätt starkt beroende av utvecklingen i landets alla städer, och i slutändan att den 
lokala utvecklingspolitiken fungerar. Om Sverige i fortsättningen ska kunna vara 
framgångsrika på en allt tuffare världsmarknad krävs det att regioner och 
kommuner bidrar till den ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska 
utvecklingen har under de senaste decennierna lett till ökad tillväxt, denna tillväxt 
har dock tenderat att öka de regionala obalanserna i landet5. 

 

                                                        
1 Andersson & Molina 2008, s 128 
2 Edling, s 188 
3 Halvarsson 2004, s 3 
4 Lundquist 1996, 68 
5 Jonsson 2009, s 1 
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Regioner och kommuner har fått större möjligheter att själva styra sina 
utvecklingsstrategier, men de har även belastats med en ny skyldighet att leva upp 
till. Kommuner har fått en uppgift om att vara drivande i den ekonomiska 
utvecklingen samtidigt som flera städer idag kämpar med en hög arbetslöshet och 
med ett stort utanförskap på arbetsmarknaden för vissa grupper6. De regionala 
obalanserna går så långt att vissa kommuner beskrivs som genuint sårbara inför 
konjunktursvängningar7. Utslagning av andra platser är en konsekvens som döljs 
bakom ett begrepp som konkurrensen8. 

 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställning	  
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur den nya konkurrenssituationen 
kommer till uttryck på den lokala platsen. Målet med undersökningen är att 
studera motiven bakom en förändring på Östra Piren i Karlshamn och på vilka sätt 
denna förändring har påverkats av den nya situationen som kommuner och städer 
står inför. Själva förändringen på Östra Piren i Karlshamn består av ett stort 
byggnadskomplex som ska inhysa forskning på Blekinge Tekniska högskola samt 
Netports verksamheter. Studieobjektet är byggandet av Netport Science Park 
etapp V. Förutom motiven bakom byggnationen intresserar jag att undersöka på 
vilka sätt man har tänkt öka värdet för platsen. Jag har också en förhoppning om 
att uttala mig om vilka risker som insatsen kan innebära för staden som helhet. I 
och med detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

- Vilka motiv ligger bakom byggnationen av Netport Science Park etapp 
V? 

 

- På vilka sätt försöker man öka platsens värde och på så sätt stärka 
stadens konkurrenskraft för att locka till sig ett rörligt flöde av 
människor och kapital? 

 

- Vilka risker kan insatsen innebära för staden? 

	  
  

                                                        
6 Magnusson 2006, s 194 
7 se exempelvis Tillväxtverket & Svenskt Näringsliv 2011 
8 Andersson, Ek & Molina 2008, s 286 
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1.3	  Östra	  Piren	  i	  Karlshamn	  
 

Karlshamn är en kommun i Blekinge län i södra Sverige med 31 185 invånare 
enligt statistik från 20119. Tobaks- och spritproduktionen var viktig under stadens 
industriella era men idag är AARhus Karlshamn som producerar vegetabilisk olja 
den största arbetsgivaren med cirka 900 anställda10. Enligt arbetsförmedlingens 
lägesrapport för april 2012 är 10,4 procent av staden arbetskraft arbetslösa11. 

 

Östra Piren är beläget söder om Karlshamns centrum och en stor del av piren är 
idag obebyggt (se framsidan av den här uppsatsen). Bild 1 visar ett flygfoto över 
platsen från 1936. Vid denna tidpunkt var platsen avsedd för rekreation med 
Helleströmska badinrättningen och en småbåtshamn som även fungerade som 
vågbrytare vid Mieåns utlopp i havet. Platsen började senare användas för 
virkestransport som krävde en större lastningsyta. Det stora kajområdet som idag 
finns på platsen blev klart 1958 och 1965 uppfördes de stora magasinen som visas 
på Bild 212 (bilderna visas i större format i bilagan). 

 

Dessa magasin revs för att sedan ersättas av etapp I av Netport Science Park, där 
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) flyttade in vid årsskiftet 2003/2004 13 . 
Förutom BTH inhyser husen idag också kommunala verksamheter, Netport och 
Netports medlemsföretag. Etapp II var färdigt 2006 och etapp III 200914. Netport 
Science Park är ett samlingsnamn för de byggnaderna där Netports bedriver sina 
verksamheter. Netport är en ideell förening och beskriver sin verksamhet som en 
Triple Helix organisation vars syfte är ökad samverkan mellan näringsliv, 
akademi och offentliga myndigheter, vilka också är de tre engagerade aktörerna i 
verksamheten15. Netports finansiärer är Europeiska regionala strukturfonden, 
Karlshamns kommun, Länsstyrelsen i Blekinge, Region Blekinge, Sparbankens 
Näringslivsstiftelse samt VINNOVA.  

  
                                                        
9 Karlshamn.se 
10 Karlshamn.se Historia 
11 Arbetsförmedlingen.se 
12 Karlshamnsvykort.se 
13 Bth.se 
14 Planerna för Netport Science Park etapp IV är ännu ej fastslagna och kommer inte att 
behandlas här. 
15 Netport.se 
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2 Metod 
 

Det här avsnittet behandlar undersökningens tillvägagångssätt och metodologiska 
ansats. I den inledande delen ställs positivismen mot hermeneutiken för att sedan 
argumentera för fördelarna med att använda sig av en kvalitativ fallstudie i 
arbetet. Avsnittet går sedan vidare med att beskriva tillvägagångssättet, urvalet 
och fördelarna med de valda metoderna för att till sist avslutas med en kritisk 
reflektion kring metodansatsen. 

 

2.1	  Val	  av	  ansats	  
 

En av de klassiska skolorna inom vetenskapen är positivismen. Auguste Comte 
som var en fransk sociolog var den förste som namngav denna skola, men 
positivismen har sina grunder i den naturvetenskapliga forskningstraditionen16. 
Positivismen värderar möjligheten till kvantifiering, det vill säga att mäta det som 
finns eller är, genom observationer. Informationen som samlats in genom 
observationer kan bearbetats och analyseras med hjälp av matematik och 
statistik17. Enligt positivismen synsätt står forskaren utanför det som studeras. 
Positivisterna menar att forskaren, utan integration eller påverkan av 
studieobjektet, kan förhålla sig objektivt till det han eller hon studerar18. 

 

En viktig del av positivismen är att forskningen så långt som möjligt ska vara 
neutral och värdefri19. Med en neutral och värderingsfri forskning är resultatet inte 
avhängigt på forskaren som genomför studien utan resultat ska bli samma oavsett 
vilken person som utför studien20. Enligt Patel & Davidsson förlorade dock 
positivismen mycket av sin status inom samhällsvetenskapen när man insåg att 
teorier och observationer inte gick att skilja åt. Kritiken som riktades mot denna 
uppfattning menar att observationer påverkas av människors individuella 
egenskaper och tidigare erfarenheter21. Positivismens metoder bygger på mätbara 
enheter som följer förutbestämda lagar och regler, kritikerna menar att dessa 
saknas i människans aktiviteter. Istället är samhället i ständig förändring där 
människor (förhoppningsvis) har möjlighet att påverka sin egen framtid. Det 
centrala är att mänsklig aktivitet ständigt är i rörelse vilket gör det problematiskt 
att utforma generella mätmetoder22. 

 

 

                                                        
16 Patel & Davidsson 1994, s 23 
17 Magne Holme & Krohn Solvang 1996, s322 
18 Patel & Davidsson 1994, s 28 
19 Halvorsen 1992, s 14 
20 Patel & Davidsson 1994, s 24-25 
21 Patel & Davidsson 1994, s 24 
22 Halvorsen 1992, s 14 
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Hermeneutiken avvisar positivismens naturvetenskapliga inriktning och betonar 
vikten av förståelse och tolkning. Denna forskningstradition har sitt ursprung i 
metoder som tolkade bibeltexter under 1600 och 1700 talet. Idag är 
hermeneutiken en vetenskaplig inriktning där fokus ligger på att studera, tolka och 
förstå grunderna för mänskliga verksamheter. Språket har fortfarande en central 
roll i att tolka och förstå verkligheten, men idag har hermeneutiker utökat 
angreppssättet till att också behandla människors aktiviteter och livsyttringar på 
liknande sätt som språket23. Hermeneutiken menar att det går att förstå andra 
människor genom att tolka deras handlingar. Genom att studera olika aktiviteter 
kan man få förståelse för intentionerna och avsikterna för handlandet24. 

 

Diskussioner om forskarens tolkningar av det som studeras har fått stort utrymme 
i vetenskapsteorin. Tolkningar som varje människa gör påverkas av bagaget som 
finns med från tidigare erfarenheter, så kallad för-förståelse. Denna för-förståelse 
utgörs av forskarens tidigare erfarenheter, så som erhållen kunskap och socialt 
grundade fördomar25. Hermeneutiken ser för-förståelsen som en möjlighet, och 
inte som ett problem (som positivismen skulle säga) för forskaren att tolka och 
förstå studieobjektet. Det är viktigt att nämna att forskaren bygger upp sin 
frågeställning och metod utifrån sin för-förståelse och angriper på detta sätt 
studieobjektet subjektivt 26 . Det är svårt att bortse från att de tidigare 
erfarenheterna man har som människan inte påverkar beteendet eller tolkningar 
som man gör. Samhället är inte heller beständigt vilket gör det problematiskt att 
ha ett positivistiskt synsätt. Jag kommer därför att ha ett hermeneutiskt 
förhållningsätt där jag är medveten om att mina tidigare erfarenheter påverkar min 
(subjektiva) tolkning, och i slutändan min förståelse av studieobjektet. 

 

2.1.1 Kvalitativ metod 
Inom samhällsvetenskapen skiljer man mellan två olika metodansatser. Man talar 
om kvalitativ och kvantitativ metod där den viktigaste skillnaden mellan de olika 
ansatserna är hur man behandlar siffror och inhämtar empiri27. Vilken metod man 
ska använda är till stor del avhängigt på undersökningen syfte. En kvalitativ 
metod kan med fördel användas när man är intresserad av att få helhetsförståelse 
av de sociala processer och interaktioner som sker inom studieobjektet28. En 
kvantitativ forskningsmetod strävar efter det representativa och jämförbara 
medans den kvalitativa istället söker den fullständiga förståelsen där resultaten går 
på djupet. Genom att undersöka ett stort antal enheter kan den kvantitativa 
forskningen öka generaliserbarheten till andra enheter, men på bekostnad av en 
djupare förståelse. Den kvalitativa forskningen har istället färre 
undersökningsenheter men kan ge en djupare förståelse för det specifika 

                                                        
23 Patel & Davidsson 1994, s 24 
24 Ibid. 
25 Magne Holme & Krohn Solvang 1996, s151 
26 Patel & Davidsson 1994, s 26 
27 Magne Holme & Krohn Solvang 1996, s 13 
28 Halvorsen 1992, s 81-82 
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förhållandet. Valet av metod sätter på detta sätt upp förutsättningar för urvalet i 
undersökningen29. 

 

Kvalitativ forskning karaktäriseras av att forskaren har en närhet till 
studieobjektet. Närheten gör sig ofta uttryck genom interaktion mellan forskaren 
och studieobjektet genom exempelvis intervjuer. Genom språket tar forskaren del 
av informantens livssituation och sedan göra tolkningar och beskrivningar av den 
inhämtade informationen30. Den kvalitativa forskningen är intresserad av att fånga 
olika situationers unika processer och händelser31 Kvalitativ forskning bygger, likt 
hermeneutiken, på utgångspunkten att man genom språket kan få information och 
ta del av andras inre världar. Interaktion mellan forskare och studieobjektet är 
med andra ord en förutsättning för forskningsprocessen. Då interaktion ges en 
central del i kvalitativ forskning blir forskarens värderingar och tidigare 
erfarenheter ett hjälpmedel på så sätt det underlättar tolkningen av den insamlade 
informationen. Man ska dock vara medveten om att kvalitativ forskning också 
måste präglas av objektivitet, gentemot det som studeras, för att vara trovärdig. 
De ställningstaganden och slutsatser som görs måste likväl vila på en vetenskaplig 
grund 32 . På grund av syftet för den här studien där jag söker efter en 
helhetsförståelse av de processer sker inom studieobjektet som kommer jag att 
använda mig av en kvalitativ fallstudie som metod. 

 

2.2	  Fallstudie 
 

En fallstudie kan med fördel användas när man som forskare är intresserad av att 
studera en avgränsad aspekt av ett problem eller fenomen33. En fallstudie är en 
benämning som innebär att man studerar en mindre avgränsad grupp eller enhet, 
ett ”fall”34.  I den här fallstudien är avgränsningen av geografisk karaktär och 
enheten som studeras är Östra piren i Karlshamn. Genom att studera en avgränsad 
enhet som Östra Piren i Karlshamn ser jag stora möjligheter att belysa det unika, 
samtidigt har jag även förhoppningar om att kunna uttala mig om de processer 
som utifrån påverkar platsen, men även hur förhållandena på platsen påverkar 
staden Karlshamn. Syftet med en fallstudie är att ge en djup redogörelse över ett 
händelseförlopp där man är intresserad av hur processerna fortlöper och utvecklar 
sig35. 

 

 

                                                        
29 Halvorsen 1992, s 81-82 
30 Olsson & Sörensen 2011, s 19 
31 Magne Holme & Krohn Solvang 1996, s 82 
32 Olsson & Sörensen 2011, s 23 
33 Bell 2005, s20 
34 Patel & Davidsson 1994, s 44 
35 Halvorsen 1992, s 67-68 
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Fallstudier kommer ofta till användning när man som är intresserad av 
förändringar som skett inom den studerade enheten36. Fallstudiet rör sig också i 
tiden vilket innebär att forskaren intresserar sig för vilka processer som tidigare 
(dåtid) har påverkat det som är nu (nutid) och vad det som är nu kan komma att få 
för konsekvenser på framtiden (framtid)37. En fallstudie ger också möjligheter till 
att kombinera olika metoder i empiriinsamlingen, så kallad triangulering. En 
metodkombination har fördelen att kunna belysa olika dimensioner av ett 
fenomen och på så sätt ge en bättre helhetsuppfattning. Metoderna kan skildra 
verkligheten utifrån olika perspektiv vilket gör att de komplettera varandra och 
ökar förståelsen för processerna i det studerade fallet38. Jag har i min studie av 
Östra Piren valt att använda mig av tre olika metoder för att samla in empirin. 
Detta har gjorts med förhoppning om att metoderna i kombination ska bidra till en 
ökad förståelse för utvecklingen på platsen (enheten).  

 

2.2.1 Dokumentstudier 
Jag har tidigare diskuterat vikten av det talade och skrivna språket inom kvalitativ 
metod och inom dokumentstudier är språket särskilt centralt. Att studera 
dokument kan ge forskaren tillgång till ett rikt informationsunderlag. Ett 
dokument är ett avtryck som en människa har gjort på ett föremål vilket innebär 
att forskaren kan analysera både skriftliga källor och annat som webbsidor och 
diabilder39. Min dokumentstudie rör analysen av en rad olika typer av dokument, 
exempelvis material publicerade på hemsidor, förslag till detaljplaner i form av 
arkitektritningar och radiointervjuer tills en mättnadskänsla infunnit sig. 

 

Olsson & Sörensen talar om innehållsanalys i det vetenskapliga studiet av 
dokument och de skiljer mellan manifest och latent innehållsanalys. En manifest 
innehållsanalys fokuserar på det synliga, medans det latenta studerar den 
underliggande meningen, det som går att läsa mellan raderna. Gemensamt för de 
båda ansatserna är att forskaren tolkar innebörden med det som kommuniceras 
och det är det jag har fokuserat på i min dokumentstudie40. Genom att sortera upp 
det insamlade materialet i olika kategorier och teman har jag försökt strukturerar 
upp arbetet. Insamlingen av materialet har dels skett genom sökning på bibliotek 
och hemsidor, nya informationskällor har också uppkommit genom kontakter som 
knutits under arbetets gång. Ett problem som jag stötte på under arbetets gång var 
att så kallade oavsiktliga källor var svåra att komma över. De dokument som har 
studerats är avsiktliga källor, där informationen i dokumentet från första början är 
tänkt att kommuniceras41. 

 

                                                        
36 Patel & Davidsson 1994, s 44 
37 Olsson & Sörensen 2011, s 142 
38 Olsson & Sörensen 2011, s 55 
39 Bell 2005, s125 
40 Olsson & Sörensen 2011, s 210 
41 Bell 2005, s126 
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2.2.2 Intervjustudie 
Dokumentstudien har kompletterats genom att jag har intervjuat en person som är 
djupt involverad i de processer som sker på Östra Piren i Karlshamn. Informanten 
är arkitekt och har varit involverad av utvecklingsarbetet på Östra Piren och 
intervjun utfördes på hans kontor på torget i Karlshamn. Informanten är 
kontrakterad av det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsfastigheter och 
informantens uppgift har varit att rita Netport Science Park etapp V på Östra 
Piren. Informanten är särskilt intressant i det avseendet att han har god insikt i 
utvecklingen av platsen. Målet med intervjun, som med många andra intervjuer, 
var att få en inblick i informantens värld och det arbete som utförs i fallstudiens 
enhet. 

 

Samtalet kan liknas vid en så kallad semi-strukturerad intervju där jag som 
intervjuare hade förberett några punkter som samtalet skulle kretsa kring. 
Fördelen med en semi-strukturerad intervju kan vara att informanten känner större 
samarbetsvilja och att synpunkter och reflektioner kommer upp, som annars skulle 
kunna försvinna i en alltför strukturerad intervju. Samtidigt var det viktigt för mig 
att samtalet var fokuserat kring de frågorna jag faktiskt var intresserad av. 
Kombinationen av struktur och frihet var fördelaktig och informanten tog till vara 
på friheten att spekulera och uttrycka sig om arbetet med Netport Science Park 
etapp V42. Under intervjuns gång spelade jag in samtalet och i efterhand gjorde 
jag en transkribering av intervjumaterialet. Jag har också varit i kontakt med 
informanten efter intervjun och då haft möjlighet att ställa kompletterande frågor. 

 

2.2.3 Observationsstudie 
Dokumentstudiet och intervjun kompletterades också med observationer. 
Observationerna utfördes genom att närvara under Netportdagen, då projektet 
Netport Sience Park etapp V presenterades för medlemmarna och genom att titta 
på en videoinspelning från ett seminarium där VD:n för det kommunala 
fastighetsbolaget och VD:n för Netport presenterade den upphandlade arkitekten 
för arbetet. Gemensamt för de observationerna jag gjorde var att de var så kallade 
direkta. Observationer som är direkta utspelar sig framför eller omkring forskaren 
och karaktäriseras på detta sätt av en närhet till det man studerar. Jag har alltså 
varit närvarande och med hjälp av inspelning och videomaterial kunna studera 
materialet flera gånger vilket ha hjälpt noggrannheten i arbetet. Det är viktigt att 
forskaren upprätthåller sin observerande roll och inte påverkar situationen som 
man studerar43. 

 

Observationsstudier kan bidra med sådant som dokumentstudier och intervjuer 
svårligen kan uppnå, nämligen att studera hur människor verkligen beter sig. 
Observationerna kan hjälpa forskaren när denne vill få reda på om individer gör 
det de säger sig göra eller agerar på det sätt de säger. Observationer sätter 
samtidigt press på forskaren att uppmärksamma de skeenden som är 

                                                        
42 Olsson & Sörensen 2011, s 132- 133 
43 Olsson & Sörensen 2011, s 139 
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betydelsefulla44. Under min observationsstudie på Netportdagen försökte jag vara 
passiv och följa de förväntningarna som gruppen (som jag uppfattade) hade på 
mig för att så långt som möjligt minska min påverkan på situation. Det är 
fördelaktigt men omöjligt, om man ska tro litteraturen, att inte påverka 
situationen. Själva närvaron påverkar omgivningens beteende45. Min påverkan på 
situationen var enligt min uppfattning väldigt liten då jag satt i en 
föreläsningslokal med cirka 40 andra personer och höll för övrigt låg profil. 

 

2.3	  Kritiska	  reflektioner	  
 

En vanlig kritik mot den kvalitativa ansatsen är att olika personer uppfattar och 
tolkar saker och ting på olika sätt på grund av sin för-förståelse. Man menar att 
forskaren riskerar att påverka studien så den stämmer överens med en speciell 
uppfattning46. Värderingar och tidigare erfarenheter är dock inte alltid av ondo 
utan kan även vara det som driver forskaren framåt. I den här studien har mina 
tidigare erfarenheter och relationer till platsen gjort mig intresserad vilket har varit 
en förutsättning för att genomföra arbetet. På detta sätt ser jag min för-förståelse 
som något positivt samtidigt som det är viktigt att arbetet genomsyras av ett 
vetenskapligt och kritiskt förhållningsätt. 

 

Urvalet i en kvalitativ studie har också fått utstå kritik. Exempelvis ifrågasätter de 
som kritiserar fallstudiemetoden värdet av kunskap från enstaka händelser och få 
enheter. De ser en risk med att resultatet blir förvrängt och svårt att kontrollera. 
Man menar att mycket kunskap om en liten enhet inte ökar generaliserbarheten. 
Enheternas unika situation gör det problematiskt att jämföra och generalisera till 
andra enheter. Denscombe argumenterar dock för att generaliserbarheten är 
beroende av om processerna i enheten man studerar liknar processer i andra 
enheter47. Han menar med andra ord att möjligheten att generalisera utifrån en 
studieenhet beror på om processerna i det aktuella fallet liknar processer i andra 
fall. Informationens trovärdighet kan också ifrågasättas i en kvalitativ studie då 
informanten har stora möjligheter att styra vilken information som lämnas48. Att 
enskilda individers åsikter får för stor plats i undersökningen har, med hjälp av en 
metodkombination som belyser olika infallsvinklar, försökt att undvikas. 

  

                                                        
44 Bell 2005, s 187 
45 Magne Holme & Krohn Solvang 1996, s 115 
46 Thurén 1991, s 42 
47 Denscombe 1998, s 36-37 
48 Magne Holme & Krohn Solvang 1996, s 82 
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3 Teoretisk genomgång 
 

Målet med det här avsnittet är att ge läsaren förståelse för de teoretiska ramverken 
som används i uppsatsen. Teorikapitlet ska reda ut vad som lett fram till att 
regioner, kommuner och städer nu befinner sig i en konkurrenssituation med 
andra platser och vad detta har tagit sig för uttryck på en lokal nivå. Den första 
delen av avsnittet redogör för ekonomins nya geografi och det ökade det globala 
flödet av människor och kapital. Avsnittet går vidare med att beskriva hur den 
ekonomiska strukturomvandlingen och kapitalets ökade rörlighet har kommit att 
påverka politiken och förutsättningarna på arbetsmarknaden. Sedan beskrivs 
framväxten av entreprenörstaden som konsekvens av en ökad inter-urban 
konkurrens.  Avslutnings beskrivs, och kritiskt granskas entreprenörstadens 
insatser för att dra till sig ett flöde av människor och kapital i den inter-urbana 
konkurrensen. 

 

3.1	  Ekonomins	  nya	  geografi	  
 
Att jorden är platt är sedan flera hundra år tillbaka är en avskriven myt. Men när 
Thomas Friedman talar om att jorden är platt menar han att vi idag lever i en värld 
där i stort sett all verksamhet kan genomföras överallt, delas upp på global skala 
och samtidigt ordnas på så sätt att alla aktörer i realtid kan kommunicera med 
varandra49. Vad är det då som har gjort att detta samhälle har kunnat växa fram? 
Peter Dicken argumenterar för att utvecklingen är starkt knuten till ekonomins 
förändrade geografi. Ekonomins nya geografi har förändrats på grund av tre 
sammankopplade processer; den teknologiska utvecklingen, företags ökade 
möjligheter att dra nytta av en plats specifika fördelar och uppluckringen av 
nationers regelsystem. 
 

3.1.1 Teknologisk utveckling och geografisk skalfördelning 
Dicken menar att den teknologiska utvecklingen inom infrastruktur och 
kommunikationer har varit en förutsättning för att man idag kan bedriva 
verksamheter på en internationell nivå 50 . Tekniken har överbyggt tidigare 
begränsningar som tid och rum. Förr färdades information i samma hastighet som 
människan och transport och kommunikation var innan elektronikutvecklingen 
bundna till varandra51. I dagens samhälle kan information spridas utan, vare sig 
rumsliga eller tidsliga begränsningar. Dicken lyfter också fram de multinationella 
företagens utbredning som en annan faktor bakom den förändrade ekonomiska 
geografin. Dessa företag kan styra sin produktion och omlokalisera sig till olika 
platser för att på så sett dra nytta av olika platsers specifika fördelar52. 
 
 
 

                                                        
49 Laestadius, Nuur & Ylinenpää 2007, s 13 
50 Dicken 2003, s 510 
51 Dicken 2003, s 90 
52 Dicken 2003, s 509 
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Att produktionsnätverken har fått en ökad geografisk spridning är allmänt 
vedertaget och Dicken menar att det idag har växt fram globala 
produktionsnätverk53. De platser som kan erbjuda de bästa förutsättningarna för 
produktionen, så som kostnad och kompetens kan förvänta sig en investering. 
Edling menar att kapitalet söker sig till de platserna med bäst förutsättningar54. 
Denna geografiska omfördelning av produktionen av varor och tjänster kan på 
flera sätt liknas med Taylors teorier om skalfördelning i fabriker. Taylors idé går 
ut på att man så långt som möjligt ska rationalisera industriproduktionen för att 
öka produktiviteten och minska kostnaderna 55 . Genom att på olika sätt 
omlokalisera sig till platser med bäst förutsättningar kan företagen göra 
besparingar eller höja kvaliteten för varan eller tjänsten. 
 

3.1.2 Uppluckring av regelverk 
Nationalstaters reformerade politik och uppluckring av regleringar är en annan 
process som har förändrat ekonomins geografi. Avregleringar inom handel och 
nedmonteringen av tullar har gjort att flera stater har öppnat upp sina gränser 
gentemot andra länder. Denna utveckling har på vissa platser lett till en öppnare 
marknad med ökade möjligheter för handeln och direktinvesteringar mellan 
länder. I vissa länder har lokala aktörer fått mer självständighet för att skapa 
regionala handelsavtal56. Ett närliggande exempel på detta är Öresundsregionen 
som givits ett särskilt stor mandat för att bedriva gränsöverskridande regional 
utvecklingspolitik. 
 
Castells argumenterar för att nationalstaten idag upplever en kris och att en del i 
denna kris ligger i global omstrukturering av kapital. När företagens produktions- 
och handelsnätverk verkar på en internationell skala leder detta till att staterna får 
det svårare att kontrollera det som produceras och som i sin tur ger intäkter (i 
form av skattemedel) till statskassan57. Staterna har med andra ord fått det svårare 
att trygga det kapital som de behöver för att fungera. Dicken är dock kritisk mot 
de som argumenterar för att stater helt har spelat ut sin roll. Han tycker att det 
påståendet är överdrivet och pekar på att stater idag fortfarande har ett stort 
inflytande på den globala ekonomin. Hirst och Thompson är inne på samma linje 
och menar att nationalstater, sedan 11:e september och i och med ökade problem 
inom EU, har fått en mer betydande roll som tar sig uttryck i olika 
protektionistiska drag. Det är dock svårt (vilket de också håller med om) att 
argumentera mot att stater idag har fått mer och mer sammanvävda ekonomier58. 
 
Sammanfattningsvis har den teknologiska utvecklingen, den geografiska 
skalfördelningen och uppluckringen av olika staters regelverk varit faktorer som 
har ritat om den ekonomiska kartan på så sätt att den idag verkar på en global 
skala. Den teknologiska utvecklingen har gjort att människor, varor, tjänster och 
information kan färdas på ett enklare och snabbare sätt än tidigare. Den 
geografiska skalfördelningen har ökat flexibiliteten för produktionen av varor och 
tjänster och gjort att företag kan dra nytta av specifika egenskaper för olika 
                                                        
53 Dicken 2003, s 19 
54 Edling 2010, s 51 
55 Magnusson 2006, s 81 
56 Dicken 2003, s 510 
57 Castells 1997, 
58 Magnusson 2006, s 106 
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platser. Avregleringar har ökat kapitalets rörlighet vilket har varit en förutsättning 
för denna utveckling. Flödena av människor, produktion kapital har utvecklats till 
att verka på en global skala och har på flera sätt förändrat förutsättningarna för 
nationer, städer och platser idag. 
 

3.1.3 Den lokala platsen i fokus i en global ekonomi 
Dicken menar att man ska se globaliseringen som en produkt av olika processer 
och aktiviteter som verkar på en internationell nivå snarare än ett enda enkelt 
fenomen. Han menar att de är viktigt att komma ihåg att verksamheterna 
fortfarande är beroende av, och starkt knutna till en lokal kontext59. Man ska vara 
medveten om att det finns en risk att globaliseringens påverkan på det lokala 
överdrivs. Sverige är fortfarande starkt beroende av den nationella och den 
europeiska marknaden. Hela 71 procent av exporten och 85 procent av importen 
sker inom Europa60. Det är också på lokal nivå utvecklingsarbetet måste ske. 
Jacobs menar att nationalekonomer har fokuserat för mycket på macro-
ekonomiska processer vilket har gjort att skillnader mellan regioner och 
kommuner inom samma stat har försvunnit. Enligt Jacobs är nationalstatens 
ekonomi i slutändan beroende av en positiv utveckling i landets alla städer61. Ett 
lands ekonomi är med andra ord inte mer eller mindre än den sammanlagda 
summan av städernas utveckling, vilket gör den lokala utvecklingen till ett 
intressant studieobjekt. Det är på lokal nivå möjligheterna men också problemen 
blir konkreta62. Wikström & Herlitz menar att diskussioner och studier med lokal 
utgångspunkt paradoxalt nog blir viktigare i och med en ökad globalisering. De 
betonar vikten av att utnyttja den lokala potentialen för att landet som helhet ska 
utvecklas positivt. 
 

3.2	  Full	  sysselsättning	  och	  regional	  omfördelningspolitik	  	  
 

Efter andra världskriget behövde Europa byggas upp på nytt. Flera stater var 
inspirerade av keynesianismen som gav den styrande administrationen ökade 
möjligheter att reglera ekonomin. Politikens mål var vi denna tid att bygga en 
stark välfärd som kännetecknades av en hög sysselsättningsgrad (till största delen 
inom industrin), prisstabilitet och tillväxt. Detta skulle man lyckas med 
framförallt genom omfattande regleringar63. På 1960 talet gick den svenska 
ekonomin på högvarv. Svenskt välstånd var stort och en stor majoritet av 
befolkningen hade en levnadsstandard som var bättre än någonsin tidigare. 
Klassiska svenska industrier som skogsbruk, järnverk och pappersmassafabriker 
blomstrade. Industrin sysselsatte runt 40 procent av arbetskraften och den 
ekonomiska framgången var jämt fördelad över landets befolkning. Utvecklingen 
av ekonomin från andra världskriget fram till och med 1973 var stark i Sverige64. 

 

                                                        
59 Dicken 2003, s 538 
60 Tillväxtverket 2012, s 26-27 
61 Lundquist 1996, s 68 
62 Halvarsson 2004, s 1 
63 Magnusson 2006, s 49 
64 Magnusson 2006, s 44-45 
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3.2.1 ”Hela Sverige ska leva” 
En stor del av regionalpolitikens arbete gick under denna tid ut på att fördela 
tillväxten. Genom den regionala fördelningspolitiken ville man att invånarna i 
varje kommun skulle ha tillgång till samma service oavsett om man var bosatt i 
Uppsala eller Mörbylånga65. Man ansåg att den positiva tillväxten som de här 
decennierna förde med sig skulle kunna bevaras samtidigt som man aktivt förde 
en omfördelningspolitik. Omfördelning av tillgångarna skulle också minska 
riskerna för inflation och bostadsbrist i storstäderna som vid denna tid riskerade 
att bli överhettade. Omfördelningarna skedde i form av lokaliserings- och 
sysselsättningsstöd för företag, utbildningsstöd och tillfälliga subventioneringar66. 
Det utlokaliserades också år 1972 runt 10 000 offentliga tjänster från storstäderna 
till mindre kommuner runt om i landet67. Regionernas självbestämmande var 
begränsad och politiken som fördes vid denna tid var centralt formulerad. 
Kommunernas uppgift var snarare att realisera politiken som bestämdes i 
Stockholm än att bidra med något av den själv68. Omfördelningspolitiken och 
keynesianismen som hade fått stort genomslag under denna tid kom dock att stöta 
på motstånd bland annat på grund av att förutsättningarna för en hög 
sysselsättningsgrad förändrades. 

 

3.3	  Industrikrisen	  och	  en	  regionalpolitik	  i	  förändring	  
 

Under 1970- och 80 talen genomgick västvärldens näringsliv en hastig 
strukturomvandling. Flera framgångsrika länder i väst stötte under denna tid på 
problem i form av sjunkande tillväxt och ökad arbetslöshet. Den vikande 
konjunkturen späddes på av oljekrisen 1974, vars konsekvens var ökade oljepriser 
och i slutändan ökad produktionskostnad för många industrier69. Sedan 1960 talet 
har antalet verksamma inom industrin minskat i västvärlden. Detta skedde 
samtidigt som antalet anställda inom tjänstesektorn ständigt har ökat för att idag 
utgöra 75 procent av arbetstillfällena 70 . Nya krav och efterfrågan från 
konsumenterna har kommit att förändra produktionen av varor och tjänster. De 
idéer som taylorismen representerade har idag bytts ut till att fokusera mer på 
kundanpassning. Utvecklingen har lett till ökad flexibilitet i produktionen och 
kortare produktionskedjor71. Edling menar dock att det är en myt att Svensk 
ekonomi har avindustrialiserats, istället har många arbetstillfällen rationaliserats 
bort eller förvandlats till tjänstearbeten72. 

 

 

                                                        
65 Andersson & I. Molina 2008, s 115 
66 Andersson, Ek & Molina 2008, s 14-15 
67 Andersson, Ek & Molina 2008, s 16-17 
68 Andersson & Molina 2008, s 122 
69 Magnusson 2006, s 16 
70 Dicken 2003, s 525 
71 Magnunsson, s 91 
72 Edling 2010, s 118 
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Industrikrisen kom också att drabba Sverige på 1970 talet och de industriregioner 
som sedan andra världskriget haft en positiv utveckling stötte nu på problem73. 
Trots att flera politiska försök gjordes för att hålla nere arbetslösheten, bland 
annat subventionerades krisande industribranscher, så steg den under 1975. 
Tillväxten i industrin som i 25 år i rad hade ökat minskade nu74. Den svenska 
ekonomin återhämtade sig dock något under 1980-talet för att sedan återigen stöta 
på problem i början av 1990-talet. Krisen som drabbade Sverige under 1990-talet 
berodde till stor del på en överhettning av ekonomin och på politikens bristande 
insatser för att dämpa den. Startskott för krisen inträffade när fastighetsbubblan 
sprack, krisen spred sig sedan till andra branscher och återigen drabbades 
industriproduktionen hårt75. 

 

Utvecklingen efter 1990-talskrisen fick konsekvenser på arbetsmarknaden och 
Magnusson identifierar tre tydliga strukturella förändringar som påverkat 
arbetsmarknaden till följd av 1990 tals-krisen. För det första pekar han på att de 
regionala skillnaderna i landet vad gäller andelen arbetslösa har ökat. Stockholm 
är den region som har klarat sig allra bäst medan man kan se en bred arbetslöshet i 
andra delar av landet. Magnusson talar även om en strukturell förändring med en 
minskad industri som följd. De jobb som försvann inom industrin under 1990 talet 
har inte kommit tillbaka. Slutligen pekar han på att krisen har drabbat personer 
olika, utifrån ålder och etnisk bakgrund. Denna utveckling har ökat utanförskapet 
för unga under 25 år, äldre över 55 år och för personer med utländsk bakgrund på 
arbetsmarknaden76. Det var de resursstarka med möjlighet att konkurrera på en 
tuffare arbetsmarknad som blev framgångsrika. Andersson (et al.) menar att en 
tuffare arbetsmarknad har skapa en exkluderad grupp med svårigheter att 
konkurrera77. 

 

På flera platser beskrivs den förändrade globala arbetsfördelningen som den 
största orsaken till massarbetslösheten i västvärlden. Magnusson är dock kritisk 
till dem som ger globaliseringen för stora effekter på den svenska 
arbetsmarknaden. Han menar istället att de flesta industrijobben har rationaliserat 
bort, ersatts av eller förändrats till att bli tjänstebaserade78. Hans inställning är att 
strukturomvandlingen och ekonomins nya geografi i grund och botten är positiv 
för Sverige så länge man lycka anpassa sig till tidens nya förutsättningar. Frågan 
är bara om alla håller med? Det är fortfarande lika tufft att drabbas av en 
uppsägning. Flera rapporter identifierar olika kommuner som sårbara inför 
konjunktursvängningar och nedläggningar av industrier. Städer drabbades av 
kumulativ stagnation och negativa utvecklingsspiraler79. Sårbarheten har på flera 
platser visat sig vara ett bestående fenomen där kommuner drabbas av 
näringslivskriser med jämna mellanrum80. Andersson (et al.) menar att skiftet i 
                                                        
73 Jonsson 2009, s 11 
74 Magnusson 2006, s 17 
75 Magnusson 2006, s 23-24 
76 Magnusson 2006, s 33-35 
77 Andersson, Ek, Molina 2008, s 288 
78 Magnusson 2006, s 135-136 
79 Jonsson 2009, s 11 
80 Tillväxtverket & Svenskt Näringsliv 2011, s 40 
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Sveriges regionalpolitik från kenyanismens fördelningspolitik till en mer liberalt 
präglad politik som fokuserade på tillväxt var tydlig i och med 
globaliseringsdiskursens påverkan81. 2001 utformades en ny regionalpolitik där 
fokus låg på tillväxt istället för omfördelning. Regionalpolitiken förändrades till 
en regional utvecklingspolitik med mål att skapa konkurrenskraftiga autonoma 
regioner. Regionerna skulle utvecklas till att bli: 

”…regioner som har förutsättningar att klara sig själva i konkurrensens 
med andra regioner både nationellt och internationellt” 

Andersson (et al.) 200882 

Skiftet är tydligt om man jämför idealet ”Hela Sverige ska leva” där den nya 
politiken talar om självständighet i en nationell och internationell konkurrens.  

 

3.4	  Entreprenörstaden	  och	  den	  inter-‐urban	  konkurrensen	  
 

Städer, vars ledning tidigare hade inriktat sig på att tillhandahålla (välfärds-
)tjänster till medborgarna med en hög sysselsättningsgrad som högsta prioritet, 
flyttade fokus till att försöka öka attraktiviteten för kapitalinvesteringar i staden 
och till att stärka banden mellan näringsliv och offentlig sektor. Harvey som har 
ett amerikanskt perspektiv menar att städers styrande administrationer i början av 
1970-talet ändrade attityd. Neoliberala ideal spred sig i politiken och olika städers 
administrationer, oavsett politisk tillhörighet, kom att agera till synes lika83. 
Sammanfattningsvis är det flera faktorer som tillsammans, i en integrerande 
process med varandra, har påverkat utvecklingen av västvärldens kapitalistiska 
städer och gjort att de nu har fått förhålla sig till en inter-urban konkurrens i tävlan 
om det globala kapitalflödet. Harvey summerar det som följer: 

”Whit the diminution in transport costs and the consequent reduction in 
spatial barriers to movement of goods, people, money and information, the 
significant of the qualities of place has been enhanced and the vigour of 
inter-urban competition for capitalist development (investment, jobs, 
tourism, etc.) has strengthened considerably.” 

Harvey 198984 

Betydelsen av en plats värde och kvalitéer har ökat i och med hårdare 
konkurrensen om ekonomisk utveckling och ett flöde av varor, människor, kapital 
och information. Städernas tillhandahållande av välfärdstjänster har bytts ut till att 
beskrivas som ”entreprenörstäder”. Entreprenörstadens administration är aktiv 
för att locka till sig externa investeringar och underlätta för lokal tillväxt på ett 
annat sätt än dess föregångare85. Trots att Harveys teorier om entreprenörstaden 
formulerades i slutet av 1980 talet och är hämtat ur ett amerikanskt perspektiv, där 

                                                        
81 Andersson, Ek & Molina 2008, s 20 
82 Andersson, Ek & Molina 2008, s 115 
83 Harvey 1989, s 4 
84 Harvey 1989, s 10 
85 Mukhtar Landgren 2005, s 121 
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han utgår från Baltimore som exempel, så finns det all anledning att dra paralleller 
till en svensk kontext. Utvecklingen vad gäller svenska entreprenörstäder är 
möjligtvis tidsmässigt fördröjd men kopplingen är exempelvis tydlig i och med 
den förändrade regionalpolitiken som introducerades år 2001 (se 3.3). 

 

3.4.1 Inter-urban konkurrens 
Enligt Harvey är entreprenörsstadens yttersta mål att dra till sig ett globalt 
flexibelt produktions-, finans- och konsumtionsflöde till att verka inom stadens 
geografiska område. Städer idag har hamnat i förhandlingsläge med det globala 
kapitalet som inte längre är lika beroende av en viss specifik plats86. Heldt Cassel 
menar också att den politik som förs inom Sverige och EU utgår från att platser 
och regioner konkurrerar med varandra om det globala flödet av människor och 
kapital. Målet med att öka attraktiviteten för en plats är inte alltid uttalad, men 
Heldt Cassel menar att konkurrensen är tydligt närvarande (”mellan raderna”) i 
exempelvis strategi- och utvecklingsdokument 87. Florida går vidare med Harveys 
tankar om platsens värden och konkurrens och menar att städer måste försöka 
locka till sig den rätta typen av människor, den ”kreativa klassen” som han kallar 
det. Det är den kreativa klassen som enligt Florida driver den ekonomiska 
utvecklingen framåt och det är därför viktig för staden att framstå som en attraktiv 
plats för denna klass88. Floridas teorier om den kreativa klassen har fått utstå 
mycket kritik men ändå fått stor spridning och genomslag på flera platser (se 
exempelvis profileringsstrategi för Ronneby Kommun). 

 

På flera platser i litteraturen talar man istället om vikten av stadens ”human-
kapital” och ”sociala kapital”. Till skillnad från ”hårda” infrastruktursatsningar, 
som var förknippade med den tidiga regionalpolitiken, är human-kapitalet och 
sociala kapitalet så kallade ”mjuka” utvecklingsfaktorer. Human-kapitalet 
beskriver invånarnas kompetenser, utbildningsnivåer och hälsa, det säger något 
om invånarnas och arbetskraftens konkurrenskraft89. Human-kapitalet har blivit 
allt viktigare då kunskapsinnehållet i produktionen av varor och tjänster är knutet 
till platsens individer. Konkurrenskraften ökar i takt med att kunskapsnivån 
ökar90. Stadens sociala kapital talar istället om stämningen mellan stadens olika 
aktörer, den talar om tilliten som olika aktörer känner gentemot varandra. Ju 
större förtroende det finns mellan olika aktörer i en stad ju större är möjligheten 
att de gör affärer ihop. Värdet av ett rikt kulturliv har också fått större 
uppmärksamhet och Syssner beskriver det som en tilldragande faktor för kapital 
och kvalificerad arbetskraft91. 

 

 

                                                        
86 Harvey 1989, s 11 
87 Heldt Cassels 2008, 162 
88 Florida 2002, s 9 
89 Landry 2008, s 60 
90 Magnusson 2006, s 97 
91 Syssner 2008, s 41 
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Ett väl utvecklat socialt kapital i en stad kan öka den ekonomiska effektiviteten 
genom att nätverken underlättar utvecklingen och spridningen av kunskap och 
innovationskraft92. Det sociala kapitalet är dock fast i det område där nätverken 
och de länkade individerna verkar. Detta platsberoende saknar det finansiella 
kapitalet och i viss mån också humankapitalet som på så sätt kan röra sig över 
geografiska gränser 93. Vad gör då städer och kommuner för att öka platsens värde 
och bli en mer attraktiv plats? Jo, exempelvis genom att stödja företagande och 
regionala nätverk för att på så sätt stärka det sociala kapitalet, bygga moderna 
bostäder och kontorslokaler samt attraktiva miljöer som kan locka en 
konkurrenskraftig arbetskraft och genom att marknadsföra platsen för att dra till 
sig finansiellt kapital. Kommuner samverkar ofta med det lokala näringslivet i 
projekt för att öka värdet på platsen och på så sätt öka dess attraktivitet94.  

 

3.4.2 Offentlig-Privat Partnerskap och Triple Helix-modellen 
Intresset för offentligt-privat partnerskap är stort inom EU och i Sverige. Tanken 
om ett partnerskap mellan myndigheter och näringsliv är inspirerade från 
amerikanska och brittiska exempel och det var framför allt inom byggsektor 
denna samverkan var vanlig. SKL menar att offentligt-privat partnerskap har växt 
fram genom att man tagit till sig erfarenheter från tidigare upphandlingar. De 
projekt som är mer komplexa med ett större behov av nytänkande, innovation och 
delad riskhantering gynnas av ett partnerskap95. Det har med andra ord varit svårt 
för upphandlade företag att själva genomföra sådana projekt på ett framgångsrikt 
sätt. 

 

Finansieringsfrågan har också varit en central del i partnerskapstanken. I EU:s 
attraktiva strukturfondsprogram, som (del-)finansierar många utvecklingsprojekt, 
är breda uppslutningar och koalitioner viktiga att uppvisa. Det gäller att visa en 
bild av flera aktörer som drar åt samma håll i de ansökningar som skickas till 
EU96.  Andersson & Molin menar att partnerskapstanken kom in i bilden i och 
med att Sverige decentraliserade ansvaret för välfärds- och utvecklingspolitiken 
till regionerna. Kravet på regioner och kommuner att mobilisera resurser har ökat 
och genom att engagera privata aktörer inom utvecklingsstrategier kan man trygga 
det kapitalet som behövs97. 

 

 

 

 

                                                        
92 Landry 2008, s 60 
93 Berggren & Brulin 2006, s 56 
94 Mukhtar Landgren 2005, s 121 
95 SKL 2005, s 5 
96 Nordfeldt & Stenbacka 2008, s 191 
97 Andersson &  Molina 2008, s 125 



 20 

Det kapital som krävs för att driva en god välfärds- och utvecklingspolitik saknas 
helt enkelt i den enskilda kommunen, vilka behöver stöd av privata aktörer för att 
driva den politik som de nu i högre grad har ansvar för. Partnerskap som begrepp 
och metod har under senare år fått utstå kritik för att ha alltför otydliga ramar.98 
SKL beskriver några gemensamma nämnare för offentligt-privat partnerskap99: 

            

• Offentligt–privat partnerskap sammanför ett ömsesidigt intresse och en 
nytta mellan två eller flera parter, varav minst en är offentlig och en är 
privat, i ett långsiktigt samarbete vars resultat bidrar till offentliga 
tjänster. 

• Parterna har valt samarbetet med anledning av respektive parts 
kompetens. 

• Samarbetet karaktäriseras av att det har en kontraktsliknande eller 
associations-rättslig form som i synnerhet reglerar fördelningen av risker. 

• Målet med ett partnerskap innebär dessutom oftast någon form av 
innovation, utveckling eller investering. 

• Partnerskapet innehåller oftast långa relationer. 
            

 

Partnerskapstanken är alltså ett långsiktigt samarbete mellan myndigheter och 
näringsliv med gemensamma mål och som drar nytta av de olika aktörernas 
egenskaper. Partnerskapets arbete innebär att någon form av innovation, 
utveckling eller investering är inblandad för att nå det utsatta målet. Partnerskaps-
modellen är dialogbaserad och bygger på förtroende mellan de olika aktörerna100. 
SKL poängterar också vikten av att det ska vara ett delat risktagande mellan 
partnerskapets aktörer. 

 

Triple Helix är ett begrepp som är nära sammankopplat till partnerskapstanken 
men med mer betoning på akademisk närvaro i samverkansprocessen. I denna 
samverkan är myndigheter (exempelvis regionförbund och kommuner), näringsliv 
(företag) och akademin (universitet och högskola) de tre centrala aktörerna. Tripel 
Helix-samverkan anses av många ha en väldigt stor potential att utveckla 
regionala innovationssystem101. Innovationssystems-ansatsen utgår från att det är 
företag som är motorerna i den ekonomiska utvecklingen medens Tripel Helix-
modellen ger akademins en större roll. Genom forskning och samverkan mellan 
myndigheter och näringsliv ska akademin bidra till den ekonomiska 
utvecklingen102. Tanken med Tripel Helix-samverkan är att de olika aktörerna ska 
bidra med sin speciella kompetens för att skapa synergier som i sin tur leder till 
innovationer som kan kommersialiseras och stärka platsens konkurrenskraft103. 
Denna trepartssamverkan illustreras vanligtvis som bilden nedan visar. Det är i 
                                                        
98 Nordfeldt & Stenbacka 2008, s 191 
99 SKL 2005, s 5 
100 SKL 2005, s 6 
101 Westberg, Wincent & Yllenpää 2007, s 237 
102 Johansson, Wincent & Yllenpää 2007, s 81 
103 Westberg, Wincent & Yllenpää 2007, s 238-239 



 21 

området där cirklarna går in i varandra som synergierna skapas och 
innovationskraften är som störst: 

 

Bild 3           
 

 

(Egen bearbetning) 

Långsiktighet, som också betonas i partnerskapstanken, är viktig i Triple Helix-
modellen. Edling menar att samverkan mellan myndigheter, näringsliv och 
akademin är speciellt viktig i långsiktiga satsningar som tillväxtprojekt, 
kompetensförsörjning och investeringar i infrastrukturen104. Som beskrivits ovan 
karaktäriseras entreprenörstaden av ett partnerskap mellan myndigheter och 
näringsliv vilket kan ge nya möjligheter till långsiktig utveckling som består av 
breda konstellationer på lokal nivå. Men är utvecklingen till en konkurrerande 
entreprenörstad och ett partnerskap mellan offentligheten och näringslivet helt 
oproblematiska? 

 

3.4.3 Kritiska reflektioner kring entreprenörstaden, inter-urban konkurrens 
och offentligt-privat partnerskap 
Nej, inte enligt Harvey. Han menar bland annat att entreprenörstadens fokus på 
ekonomisk utveckling istället för keynesianismen välfärdsstat har gjort livet 
problematiskt för stadens marginaliserade grupper. Dessa människor, på 
samhällets botten, har mött en omfattande arbetslöshet och en utbredd fattigdom.  

 

                                                        
104 Edling 2010, s 188 
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Enligt Harvey är entreprenörstaden inte till så stor hjälp. Han argumenterar:  

”local subsidies to capital will likely increase while local provision for the 
underprivileged will diminish, producing greater polarization in the social 
distribution of real income” 

Harvey 1989105 

Harvey menar att skillnaderna i reallönerna mellan stadens olika grupper kommer 
att öka i och med att kapitalet subventioneras. Han är inte ensam om denna 
uppfattning, Andersson & Molina menar också att en upptrissad tävlan om 
konkurrensfördelar på detta sätt kan öka polariseringen och utanförskapet i 
samhället106.  

 

Enligt Andersson & Molina tenderar städer att agera som företag i en 
konkurrenssituation med andra platser. De menar att det är problematiskt då de 
överger sin roll som en stabiliserande faktor i ekonomin, vilket innebär att 
osäkerheten kan öka på marknaden107. En ökad osäkerhet på marknaden bör 
logiskt sett motarbeta entreprenörstadens mål om en attraktiv plats att investera i. 
Det är särskilt tydligt att städer agerar mer och mer som ett företag om man tittar 
på deras kommunikation eller hur de väljer att marknadsföra sig. Genom att 
platsen på olika sätt objektifieras som en produkt som ska säljas på en marknad, 
agerar man likt ett företag som marknadsför en produkt. Exempelvis 
kommunicerar man platsens olika egenskaper för att på så sätt profilera sig 
gentemot andra platser med målet att framstå som attraktiv och tilldragande108. 
Entreprenörstaden profilerar sig exempelvis genom modern och intressant 
arkitektur. Detta leder enligt Harvey till en mer fragmenterad planering där några 
platser i staden får allt fokus på bekostnad av en heltäckande stadsplanering109. 

 

Harvey menar också att entreprenörstaden, i sitt fokus på ekonomisk utveckling, 
ofta ger sig in på spekulativa områden där osäkerheten är stor110. Problematiken 
ligger i att de spekulativa (som Harvey menar att de är) utvecklingsprojekten 
finansieras med hjälp av skattemedel. Detta är pengar som satsas i projekt (ofta i 
offentligt-privat partnerskap) där garantier för avkastning saknas. Med andra ord 
är det omöjligt att säga om ett projekt kommer att bli framgångsrikt när 
investeringen ska göras, på så sätt är det spekulativt. Harvey menar att det är 
väldigt få stora projekt i näringslivet som idag saknar offentligt stöd111. 

 

 

                                                        
105 Harvey 1989, s 12 
106 Andersson & Molina 2008, s 130 
107 Ibid. 
108 Heldt Cassel 2008, s 164 
109 Harvey 1989, s 12 
110 Harvey 1989, s 8 
111 Ibid. 
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Andersson (et al.) argumenterar för att en del demokratiska problem är inbyggda i 
partnerskapstanken. I och med att stadens administration släpper in andra aktörer, 
på grund av svårigheter att finansiera projekten själva, så läggs ansvaret att 
genomföra utvecklingspolitiken över på flera aktörer. På detta sätt minskar 
administrationens möjlighet att styra projektet och i slutändan ges privata aktörer 
större inflytande. Styrningen i ett partnerskap kan beskrivas som 
”flernivåstyrning” med ett ständigt samspel mellan partnerskapets olika aktörer. 
Offentliga-privata partnerskap är också många gånger informella vilket kan 
försvåra den demokratiska förankringen och ansvaret112. Då partnerskapen är 
dialogbaserade finns det exempel på att vissa inflytelserika och karismatiska 
personer fått stort genomslag i arbetet. Detta kan leda till att en eller några få 
personer får stor makt i styrningen av ett projekt, med risken att projekten endast 
fokuserar på att uppfylla ett fåtal av aktörernas mål113. 

 

I Sverige har man, som tidigare beskrivits (se 3.4.2), försökt att arbeta med tydliga 
regler om olika aktörer delaktighet och ansvar för att motarbeta denna utveckling i 
utvecklingsprojekt. Partnerskapstanken har också fått kritik där en del tvivlar på 
aktörernas gemensamma mål. Johansson (et al.) ifrågasätter hur ett samarbete med 
aktörer som kommer från helt skilda organisationskulturer och där människor 
kommer från olika (karriärmässiga) bakgrunder ska fungera? Samarbetet riskerar 
att drabbas av konflikter på grund av aktörernas skilda mål och tidshorisonter. De 
är tveksamma till att en kommun eller högskola kan ha gemensamma mål med ett 
privat företag114. 

 

Enligt Andersson (et al.) handlar konkurrens mellan olika platser framför allt om 
utslagningen av sina konkurrenter snarare än ett samarbete. Det gäller att visa sina 
styrkor för att inte hamna på efterkälken. Som tidigare har beskrivits har vissa 
platser klarat sig bättre än andra115. Edling förutspår att vissa städer som saknar 
förutsättningar för att konkurrera kommer att drabbas av omfattande utflyttningar 
till tillväxtcentrum och så småningom tyna bort. Han menar att tanken om att 
”hela Sverige ska leva” inte längre är genomförbar 116 . Jonsson lyfter 
problematiken som de styrande politiska organen får förhålla sig till i och med 
ökade regionala skillnader. Dels måste de satsa på ekonomisk utveckling 
samtidigt som de riskerar att försvaga sin legitimitet om de inte lyckas tillgodose 
människors krav i de svagare regionerna117. 

 

 

 

                                                        
112 Andersson, Ek & Molina 2008, s 24 
113 Harvey 1989, s 7 
114 Johansson, Wincent & Yllenpää 2007, s 78 
115 Andersson, Ek & Molina 2008, s 286 
116 Edling 2010, s 193 
117 Jonsson 2009, s 1 



 24 

Andersson (et al.) talar om att samhället idag har gått tillbaka till den 
socialekologi som var inflytelserik under 1920 talet. Socialekologin, som hämtat 
inspiration från socialdarwinismen, går ut på att konkurrens är en drivande och 
utvecklande kraft hos människor och samhällen. I denna konkurrens finns vinnare 
och förlorare. Ytterst handlar det om att den starkaste platsen med de bästa 
förutsättningarna för konkurrens också är den som överlever118. 

 

Harvey, som genomgående är kritisk mot entreprenörstadens aktiviteter, erkänner 
dock att en inter-urban konkurrens under rätt förutsättningar kan ge mer än vad 
utgångsläget hade att erbjuda. I och med detta erkänner han alltså att konkurrens i 
vissa fall kan vara utvecklande för städer119. Det är möjligt att man kan se städer 
som komplement till varandra istället för konkurrenter om samma resurser. Edling 
argumenterar exempelvis för vikten av specialisering av produktionen av varor 
och tjänster. Alla städer, varken kan eller behöver ha en modern designad 
stadsmiljö, utan kan istället fokusera på de komparativa fördelar man kan utnyttja 
genom att vara duktig inom något område där en kunskapsutveckling kan ske, 
som i sin tur kan leda till nya områden och marknader. Det gäller bara att hitta sin 
egen nisch på marknaden120. 

  

                                                        
118 Andersson, Ek & Molina 2008, s 286 
119 Harvey 1989, s 5 
120 Edling 2010, s 51 
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4 Analys 
”Välkomna till framtiden” 

 

…så uttrycker sig Netports VD och tillika projektledare för Netport Science Park 
etapp V när han avtäcker modellen över det nya huset som ska byggas på Östra 
Piren i Karlshamn. Stämningen är hög i lokalen och modellen tas emot med 
rungande applåder när Netports medlemmar för första gången bevittnar modellen. 
Det är den tionde maj 2012 och Netport har samlat sina medlemmar för den årliga 
Netportdagen och för att presentera en ny omfattande satsning på Östra Piren i 
Karlshamn. Men här tar vi en liten paus, först måste vi reda ut motiven bakom och 
behovet för en byggnation av Netport Science Park etapp V. Det här avsnittet 
kommer också att beskriva vilka tankar och förhoppningar olika aktörer har för att 
etapp V ska kunna lyckas uppfylla uppsatta mål och på vilka sätt projektet kan 
påverkar värdet på platsen, för att sedan avslutas med att diskutera möjliga 
konsekvenserna av den här satsningen. 

 

4.1	  Behovet	  av	  etapp	  V	  
 

I ett pressmeddelande som Netport skickar ut den 3 oktober 2011, inför 
presentationen av den upphandlade arkitekten, beskriver Netports VD att man i 
etapp V ska: 

”… skapa en innovativ forskningsmiljö, som främjar utvecklingen i 
regionen och genererar tillväxt”121 

 

Under presentationsträffen den 4 oktober 2011 förtydligar Netports VD hur detta 
ska gå till. Man ska nämligen göra en storskalig satsning och en nybyggnation ska 
genomföras på Östra Piren i Karlshamn. Bygget av etapp V finansieras av 
kommunen genom det kommunala fastighetsbolaget, Karlshamnsfastigheter och 
projektleds av Netports VD. Ett delat finansiellt risktagande mellan lokala 
myndigheter och näringsliv saknas alltså i projektet. Byggnaden är tänkt inhysa 
forskare och studenter som är verksamma inom Netports fokusområden, digitala 
medier och intelligent logistik/intelligenta transportsystem (ITS). Själva begreppet 
Science Park talar om en miljö som är kreativ och utvecklande för företag och en 
mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet122.  

 

För att tolka citatet ovan verkar förhoppningarna på akademins möjligheter att 
utveckla regionen och den ekonomiska tillväxten vara stora. Detta är också i linje 
med Triple Helix-modellen som menar att akademin ska bidra till ekonomisk 
utveckling genom forskning och samverkan med näringslivet och myndigheter. 

                                                        
121 Pressmedelande 
122 Netport.se 
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Forskningen ges, på samma sätt som i Triple Helix-modellen, en central roll i den 
framtida utvecklingen av regionen. På Netports hemsida kan man läsa att 
organisationens arbete går ut på att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk 
och samhällelig utveckling genom projekt i samarbete med offentliga 
myndigheter, näringsliv och akademin123. Netport Science Park etapp V är 
byggnaden som ska inhysa dessa verksamheter. 

 

Netports VD visar under presentationsträffen upp en tabell över utvecklingen av 
antalet forskare som är verksamma världen över. Bilden visar på att antalet 
forskare har fyrdubblats sedan 1975, från 3 miljoner forskare till ett beräknat antal 
på 12 miljoner 2014. Han uttrycker sig så här:  

”Det vore väl skräp om vi inte skulle få in 100 stycken av 12 
miljoner till Karlshamn. Det skulle betyda väldigt mycket i den här 
verksamheten”124 

 

Det är tydligt att man ser möjligheten att locka till sig välutbildade människor som 
forskare till platsen. Det är särskilt intressant att man presenterar utvecklingen av 
forskare på en global nivå i det här sammanhanget då det visar att den tänkta 
målgruppen som ska lockas till platsen är forskare från världens alla hörn. Målet 
är alltså att kunna konkurrerar om en stark och konkurrenskraftig arbetskraft på en 
global skala. Netport VD lyfter också fram vikten av vad ett tillskott på forskare 
skulle kunna innebära för regionen. Under presentationen av arkitekten 
presenterar VD:n målbilden som Netport har satt upp för sin verksamhet mellan 
åren 2000 och 2020. Han visar upp punkterna på projektorn: 

-‐ 2000 studenter knutna till Karlshamn 
-‐ 1100 nya arbetstillfällen (inom Netports fokusområden) 
-‐ 2200 nya Karlshamnsbor 
-‐ 125 nya företag 
-‐ 100 forskare som bedriver forskning inom Netports 

fokusområde125 
 

Målet för Netports arbete till 2020 är alltså att både locka till sig studenter, 
forskare, företag och nya invånare för att skapa nya arbetstillfällen i kommunen. 
Det är denna målbild som enligt Netports VD har skapat behovet av Netport 
Science Park etapp V. Parallellen till entreprenörstadens projekt är tydlig i och 
med det uttalade målet om att locka till sig människor som från början inte är 
verksamma på platsen. Själva grunden till utvecklingsprojektet baserar sig på ett 
mål om att locka till sig ett flöde av människor som befinner sig utanför platsen. 
Jag ser här stora likheter med hur Harvey beskriver entreprenörstadens mål om att 
locka till sig ett flexibelt flöde av människor och kapital.  

 
                                                        
123 Netport.se 
124 Netports VD 
125 Netports VD 
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Med etapp V vill man skapa en byggnad där akademin kan bedriva sin 
verksamhet. Detta gör man i tron om att akademin i samverkan med näringslivet 
och myndigheter kan utveckla regionen och generera tillväxt. Man vill öka värdet 
på platsen för att locka till sig nya människor och arbetstillfällen. En viktig del i 
satsningen är, som Netports målformulering visar, att även locka till sig nya 
karlshamnsbor som nödvändigtvis inte är forskare. I citatet nedan talar arkitekten 
om hur man i arbetsprocessen ser på tillströmningen av människor till platsen. 

”Vi ser en stor möjlighet att ge tillskott till staden. Det kommer nya 
människor hit, nya kategorier som sprider att det är positivt i 
Karlshamn. De nya människorna är ett underlag för utökat service-
utbud i Karlshamn vilket i sin tur ökar attraktiviteten för staden och 
så vidare, och så vidare.”126 

 

Arkitekten beskriver en process som till stor del liknar ett kumulativt 
tillväxtförlopp, vilket är en direkt motsats till ett kumulativ stagnation som 
beskrevs i teorikapitlet (Jonsson 2009, s 11). Genom en tillströmning av 
människor till staden växer stadens stadskassa och möjligheten till ett generöst 
service-utbud är större. Ett service-utbud som också kan öka värdet och 
attraktiviteten för platsen. Målet med att öka antalet invånare i kommunen kan ses 
som en del i att stadens administration försöker att trygga det kapital (genom 
ökade skatteintäkter) den behöver för att fungera. En ökning av antalet företag och 
ett ökat antal arbetstillfällen skulle kunna bredda stadens näringsliv vilket i sin tur 
skulle kunna bidra till att självständigheten ökar. En ökad självständighet skulle 
göra staden mindre beroende av statliga bidrag samtidigt som det skulle uppfylla 
regionalpolitikens mål om att kommuner ska bli mer självständiga. 

 

4.2	  Etapp	  V:s	  funktioner	  
 

I Karlshamnsfastigheters och Netports arbetet med att välja ut vilken arkitekt som 
om skulle få rita etapp V lade man stor vikt vid att arkitektkontoret ville 
genomföra arbetet på ett sätt som skulle göra platsen konkurrenskraftig gentemot 
andra platser. Netports VD diskuterar tankegångarna som fanns under 
upphandlingsarbetet av arkitektkontor: 

”Innan vi bestämde oss för vem som skulle få uppdraget att rita 
etapp V frågade vi arkitekterna hur de tänker, hur de skulle vilja 
utveckla det här, för vi kan inte bara bygga ett hus och säga att det 
här är ett hus och nu vill vi fylla det med massa forskare. Därför att 
vi måste konkurrera med de stora forskningsmiljöerna i Sverige och 
i norra Europa. Och då måste vi ha någonting, som litegrann, 
spetsar till det.”127 
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Återigen betonas konkurrensen som något platsen måste förhålla sig till. 
Konkurrenssituationen är här tydligt uttalad och man behöver inte, som Heldt 
Cassel beskriver det i teorikapitlet, läsa mellan raderna för att budskapet ska vara 
tydligt. I projektet söker man efter det unika just för att utskilja sig från andra 
platser och det är tydligt att man med hjälp av byggnadens arkitektur vill profilera 
platsen. Att hitta ett unikt uttryck är också viktigt enligt arkitekten, han menar att 
man kan skapa detta genom att ta till vara på de kvaliteter som sedan tidigare 
finns i omgivningen.  

”Vi försöker skapa arkitektur med särart. Inte för att det i sig ska 
vara annorlunda, men tanken är att metoden ska ge det då man 
plockar upp saker och ting som är platsspecifikt. Vi åker inte till 
Shanghai och världsutställningen för att göra en minikopia, utan 
försöker hitta essensen här och försöker skapa en egen särart.”128 

 

Det handlar alltså inte om att skapa kopior där förebilden är ett storstadsideal utan 
att särarten ska vara förankrad i och inspirerad av platsens unika förutsättningar 
och egenskaper. Man ska konkurrera med sina egna förutsättningar och utnyttja 
den lokala platsens styrkor. Sju månader efter att Karlshamnsfastigheters och 
Netports representanter presenterade arkitekten för etapp V var ritningarna klara 
och kunde den tionde maj visas upp för Netports medlemmar: 
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Bild 4 visar förslaget som arkitektkontoret har tagit fram. De detaljlösa 
byggnaderna till höger i bilden är lokaler som Blekinge tekniska högskola, 
Netport och flera företag idag är verksamma i. Etapp V är konstruerad på så sätt 
att flera kvadrater tillsammans bygger upp huskroppen. Kvadraterna man ser på 
bilden är stora fönster som ska förse byggnaden med ett rikligt ljusinsläpp. 
Väggen som ligger mot den norra kajen består av fem rundade halvcirklar och 
huset har genomgående en glasfasad med stor insyn utifrån. 

 

Cirkeln som ligger i det nordöstra hörnet av byggnaden är entrén, där besökaren 
möter ett sex meter högt torn. Byggnadens sydvästra del öppnar upp huset mot 
skärgården och kastellet som ligger några hundra meter ut i havet. Öppningen 
skapar ett grönt uterum med en terrass på andra, tredje och fjärde våningen. Det 
gröna rummet utgörs av en stor yta som kan ta emot många människor samtidigt 
och längst ut mot vattnet ligger en scen. I bildens södra del ligger också en 
småbåtshamn (se bilaga för mer detaljerade bilder). 

 

Arkitekturen har en tydlig särart och skiljer sig mycket från den övriga 
bebyggelsen runt om. Byggnaden är spektakulär på så sett att den ger uttryck för 
en framtidstro med en modern och intressant arkitektur. I och med att arkitekturen 
på etapp V skiljer sig till övriga byggnader (se framsidan) kan planeringen ge ett 
fragmenterat intryck. Det är möjligt att man kan argumentera för att en enhetlig 
stadsbild har fått stå tillbaka i och med byggnationen på etapp V. Detta trots att 
man har tagit inspiration från stadens miljöer. Exempelvis är kvadraterna som 
tillsammans bygger upp huskroppen inspirerade av Karlshamns rutnätsformade 
stadsplanering och de stora stålbalkarna som invändigt håller upp huset ska 
symbolisera platsens traditionella hamnmiljö. 

 

Man har en förhoppning om att karlshamnsborna som inte har en direkt koppling 
till platsen ändå ska komma som besökare på ett naturligt sätt. Man vill att 
byggnadens ska bli något annat än en isolerad ”ö” i södra delen av staden. VD:n 
för Karlshamnsfastigheter diskutera detta: 

”Vi tror på att bjuda in andra verksamheter. Man har inte ett hus för 
forskning och ett för något annat, utan man bygger in funktioner för 
andra verksamheter”129 
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Byggnaden ska också kunna stå värd för kulturella verksamheter som 
konstutställningar i teaterföreställningar på scenen i det stora uterummet. 
Arkitekten talar om att de här verksamheterna ska berika staden och ett det ska bli 
ett naturligt val att besöka platsen. 

”Folklig förankring är viktig. För att skapa en attraktiv forskarmiljö 
ska man lägga till sådant som restauranger, caféer och 
konstutställningar. Exempelvis i digital form som associerar med 
forskningen man håller på med. Det kan visas upp för allmänheten i 
lokalen och på så sätt bjuda in medborgarna. Ett nytt sätt istället för 
glest besökta ”öppet-hus”. Bättre att få det spontant genom att man 
intresserar sig för verksamheter i huset fast man egentligen bara 
skulle äta mat eller dricka kaffe, istället för formella 
inbjudningarna”130 

 

Arkitekten betonar att byggnaden ska vara till för stadens alla invånare och att 
platsen ska fungera som en naturlig mötesplats. De kulturella verksamheterna ska 
fungera som en tilldragande magnet för platsen. Som diskuterats i teorikapitlet 
kan ett rikt kulturutbud berika en plats och även fungera som en tilldragande 
faktor för kapital och kvalificerad arbetskraft. Ett ökat intresse för verksamheterna 
i huset skulle kunna gynna Netports mål genom att antalet student då troligtvis 
skulle lockas att av göra en ansökan. Av citatet framgår det att man anser att 
verksamheter som skulle kunna öka intresset för forskningen på platsen också kan 
bidrar till en attraktiv forskningsmiljö.  

 

4.3	  Kritiska	  röster	  
 

Det har under hela 2000- talet höjts kritiska röster för insatserna på Östra Piren i 
Karlshamn. De flesta kritiker ifrågasätter kostnader och att resultaten av projekten 
kan ge tillbaka. Netports VD får, under en radiointervju inför bygget av etapp III 
år 2008, frågan om han kan garantera att det inte kommer att bli en förlustaffär för 
kommunen: 

”Ingen kan vara säker på något. Men jag är säker på att vi har 
drivit de andra byggnaderna här sedan 2004, vi har dem uthyrda… 
När man går i borgen med 26 miljoner är det egentligen, om det 
skulle gå så illa så att man går i konkurs med det, det är då man 
måste gå in från kommunen sida”131 

 

De garantier man fick nöja sig med var att verksamheterna tidigare hade fungerat 
vilket också gäller för byggnationen av etapp V, även om denna satsning 
egentligen är något helt annat. Det finns ett inneboende problem i svårigheterna 
att mäta vad ett utvecklingsprojekt har haft för effekter i ett större sammanhang 
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och ofta saknas garantier för framgång. Det är tydligt att projektet, med stadens 
finanser, ger sig in på ett spekulativt område där garantier för resultat är små men 
det är också tydligt, som vi har sätt ovan, att förhoppningarna på projektet är 
stora. Kostnadsfrågan verkar intressera många och det är också den första frågan 
som Karlshamnsfastigheters VD får svara på vid presentationen. VD svarar något 
svävande: 

”Den ekonomiska aspekten har vi haft med som en viktig parameter 
i det hela, det ska vara ekonomiskt och det ska vara hållbart på alla 
sätt och vis”132 

 

I dagsläget är det svårt att kommentera några summor då det endast är ett 
bygglovsförslag framtaget, som både ska klara av bygglovsgranskning och som 
kommunfullmäktige och fastighetsbolaget styrelse ska klubba igenom, men man 
kan i alla fall konstatera att summan kommer att landa på ett mångmiljonbelopp. I 
den mindre etapp III borgade kommunen som sagt för 26 miljoner. Det staden 
riskerar med insatsen är att skattemedel, som skulle kunna spenderas på andra 
sätt, försvinner in i ett projekt som inte kommer slå så väl ut som man från början 
hade tänkt sig. På detta sätt är stadens insats spekulativ på ett liknade sätt som 
Harvey talar om. Som diskuterats i teoridelen tenderar städer att ge sig in på 
spekulativa områden i sin jakt på ekonomisk utveckling. Kritikerna kan 
exempelvis argumentera att man borde satsa på direkta insatser för de 10,4 
procenten av karlshamnsborna som är arbetslösa. Samtidigt har jag svårt att se en 
utvecklingsinsats som inte är spekulativ när insatsen är skattemedel. Den 
spekulativa satsningen, som insatsen på Östra Piren innebär, motiveras med en 
genuin tro på att satsningen kommer att bli framgångsrik. Så här uttrycker sig 
Bth:s representant om sin framtida arbetsplats på Netportdagen: 

”Denna fantastiska byggnad och miljö har potential för ett starkt 
inflöde utav idéer och kunskaper. Vi kan inte förvänta oss att vi 
direkt har 1000 forskare som bor permanent i Karlshamn, men vi 
ska förvänta oss att det är en ganska stor basgrupp och gästforskare 
som lockas hit. Detta ska göras i samverkan med näringslivet för att 
det blir ett gemensamt intresse att få hit ett internationellt 
idéflöde”133 

 

Med byggnaden får platsen verkligen en stark profil och något att ”visa” upp 
gentemot andra platser. Att visa upp sina styrkor är enligt Andersson (et al.) 
gentemot andra platser är en viktig del i konkurrensen och för att inte hamna på 
efterkälken134. Men när jag pratar med arkitekten om hur man ser på konkurrens 
gentemot andra platser i projektet menar han att man snarare arbetar efter en 
gemensamt bidragande till utvecklingen: 
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134 Andersson, Ek, & Molina 2008, s 286 
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”En lyckad satsning här innebär inte att det är på bekostnad av 
utvecklingen i Malmö, tvärtom ger en lyckad satsning här ger 
positiva effekter på Malmö”135 

 

Han betonar att en framgång i Karlshamn inte går ut över utvecklingen på andra 
platser. Snarare är det så att en positiv utveckling på en plats gynnar helheten. 
Konkurrensen blir på detta sätt en drivande och utvecklande kraft för samhället. 
Denna syn på konkurrens är liknande socialdarwinismens, som diskuteras i 
teorikapitlet, som ser konkurrens som en utvecklande kraft för människan och 
samhället.   

”Näringsverksamhet går inte ut på att det ligger en stor hög med 
pengar i mitten som alla ska dela på, utan det gäller ju att själv 
skapa resurserna. Det betyder ju inte att högen finns kvar om inte 
någon gör någonting”136 
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5 Avslutning 
 

Det här avslutande kapitlet har som mål, med risk för en viss upprepning, knyta 
ihop uppsatsen delar och presentera vilka insikter som studien har bidragit till. I 
detta avslutande kapitel kommer även de frågeställningarna som ställdes i 
inledningen av uppsatsen bli besvarade. 

 

I analysdelen kom syftet och motivet med byggnationen av Netport Science Park 
etapp V fram. Målet med utvecklingsstrategin var att skapa en plats som främjar 
utvecklingen i regionen. Förhoppningen är att verksamheterna som sker i 
byggnaden ska vara utvecklande för samhället och generera tillväxt. De här 
verksamheterna ska vara ett samarbete mellan offentliga myndigheter, näringsliv 
och akademin och är på detta sätt en Triple Helix-organisation. Netports 
målformulering satsar på att öka antalet studenter, forskare, företag och 
människor i kommunen och det är detta mål som ligger till grund för behovet av 
etapp V. De nya människorna ska ge grund för ett ökat serviceutbud som i sin tur 
ökar attraktiviteten för platsen. För att svara på den första frågeställningen är 
motivet bakom satsningen att öka självständighet genom att fler studenter, 
forskare, företag och i slutändan befolkningen ökar och, med utgångspunkt från 
forskningen, skapas en positiv samhällsutveckling. 

 

Projektet använder sig av arkitekturen för att öka värdet på platsen. Genom 
arkitekturen skapar man en intressant och kreativ miljö för forskning som har som 
mål att öka attraktiviteten för platsen. Arkitekturen har skapats med målet om att 
få en egen särart som man ska använda för att profilera platsen gentemot andra 
forskningsmiljöer. Människor och forskare som besöker platsen ska bli 
intresserade och förhoppningsvis stanna kvar för att bedriva sin verksamhet där. 
Även verksamheterna i byggnaden och i det gröna uterummet kan öka värdet för 
platsen. Kulturella verksamheterna som konstutställningar och 
teaterföreställningar kan bidra med ett ökat kulturutbud vilket kan vara ett 
plusvärde och en tilldragande faktor för en konkurrenskraftig arbetskraft137. 
Platsens funktion som en mötesplats för människor, idéer, kunskap och kreativitet 
kan ge en positiv effekt på stadens sociala kapital och stärka banden mellan olika 
aktörer för att på så sätt öka den ekonomiska effektiviteten och göra platsen mer 
attraktiv att investera i. 

 

Utvecklingsinsatsen har också potential att påverka stadens human-kapital på ett 
positivt sätt. Insatsen möjliggör en ökning av antalet studenter vilket 
förhoppningsvis skulle innebära att fler människor utbildar sig och att invånarna i 
staden når en högre utbildningsnivå än tidigare. Invånarnas totala utbildningsnivå 
kan också stärkas om man lyckas med målet om att få en tillströmning av 
välutbildad arbetskraft utifrån. En ökad utbildningsnivå ökar arbetskraftens 
konkurrenskraft och möjligheten till ett större kunskapsinnehåll i produktionen av 
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varor och tjänster kan öka. Sammanfattningsvis så skulle detta öka värdet för 
platsen och på så sätt göra den attraktivare att investera i. 

 

För att svara på den andra frågeställningen, som den här uppsatsen har ställt, så 
har jag, genom de teorier och den metod som använts, kommit fram till att 
insatsen har försökt att öka värdet på platsen direkt, men också indirekt. Direkt, 
genom en arkitektonisk särart som skapar en kreativ miljö och genom att platsens 
faciliteter ska användas i kulturella syften, och indirekt genom att verksamheterna 
på platsen har potential att förbättra det humana- och det sociala kapitalet. 

 

Netport Science Park etapp V har som sagt möjlighet att bidra med till positiv 
samhällsutveckling men det finns också fallgropar i projektet. De avslutande 
styckena är till för att besvara den sista frågeställningen. Det finns risk att 
projektet ökar på polariseringen mellan stadens olika grupper om platsen inte blir 
den mötesplats som man önskar. Troligtvis är det svårt att både planera för den 
konkurrenskraftiga arbetskraften, som till stor del ska utgöras av forskare, som 
inte från början befinner sig på platsen och samtidigt ta hänsyn till de behov den 
lokala invånaren har. Jag ser ett problem och menar att man har en alltför stark 
tilltro till vad de kulturella verksamheterna kan göra för att få den lokala 
invånaren att besöka platsen. Det finns en risk i att de tänkta målgruppernas 
intresse och behov ligger alldeles för långt ifrån varandra. Om man inte lyckas få 
den lokala befolkningen till platsen riskerar platsen att bli den isolerade ö man har 
försökt att motverka. Ett möjligt scenario är att vissa samhällsgrupper kommer att 
ha särskilt svårt att hitta till platsen. Det finns också en risk i att den moderna 
arkitekturen skapar en fragmenterad stadsplanering vilket skulle ha negativa 
effekter på en enhetlig stadsbild och förändra stadens tidigare identitet. 

 

Det finns också en risk i att man inte lyckas locka till sig studenter och forskare 
till platsen, eller att Bth måste genomföra organisatoriska förändringar. Bth:s hade 
tidigare campus i både Karlshamn, Ronneby och Karlskrona för att år 2010 lägga 
ner sin verksamhet i Ronneby138. En nedläggning av campus i Karlshamn, som 
har mycket mindre befolkningsunderlag än Karlskrona, skulle få stora 
konsekvenser för projektet. Det är möjligt att det i detta finns dolda motiv som 
min metod inte har lyckats hitta. Satsningen bygger på att forskningen på platsen 
ska vara framgångsrik och kunna skapa innovationer som kan kommersialiseras 
på en marknad. Netports fokusområden, digitala medier och intelligenta 
transportsystem (ITS) är förhållandevis smala och det skulle vara problematiskt 
om forskningen inte skulle visa sig vara framgångsrik. Å andra sidan finns det 
flera som förespråkar en specialisering för att skapa en spets inom ett begränsat 
område139. 
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Att Netport Science Park etapp V kommer att bli en framgång går inte att 
garantera och i potten ligger skattemedel som skulle kunna användas på andra 
sätt. Stadens administration riskerar sin stabiliserande faktor i ekonomin när den 
ger sig in på ett spekulativt område. Den politiska legitimiteten och förtroendet för 
lokala myndigheter riskerar också att påverkas negativt om satsningen inte skulle 
vara framgångsrik. I det värsta scenariot skulle staden kunna hamnar i en 
kumulativ stagnation med negativa utvecklingsspiraler och en utflyttning till 
andra orter som följd. 

 

Det finns som sagt risker med insatsen men samtidigt har jag svårt att se en 
utvecklingssatsning som inte innebär någon risk och som inte är spekulativ. I och 
med att ansvaret för utvecklingspolitiken har decentraliserats från staten så måste 
offentliga verksamheter på lokal nivå också göra satsningar. På samma sätt som 
statliga infrastruktursatsningar är bygget av Netport Sciences Park etapp V en 
spekulativ verksamhet då det positiva utfallet inte är givet från början. 
Regelsystemet så som det är utformat idag, där utvecklingspolitiken har 
decentraliserats, ställer därmed nya krav på lokala myndighetspersoner att agera 
ansvarsfullt. Man ska dock komma ihåg att de identifierade riskerna även kan bli 
platsens styrkor så som det är tänkt från början. Det är möjligt att etapp V 
verkligen kan skapa den positiva samhällsutvecklingen som den är tänkt att göra. 
De lokala myndigheterna verkar i ett system där de är tvingade att projektera olika 
utvecklingsinsatser, med skattemedel som insats, för att staden ska ha en fortsatt 
möjlighet att konkurrera och i slutändan också för att överleva.  
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