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Abstract 
The economically directed city politics in Landskrona is focused on apartment and house

strategies. In this study it is interpreted as policies and politics for gentrification. Officially

the strategies is  mentioned city development.  The purpose is  mainly to stop people with

social  welfare  to  move  to  the  city.  The  city  administration  want  a  more  economically

prosperous  city.  Strategies  are  written  in  official  documents.  In  gentrification  theory  the

mechanism in progress is mentioned commodification of space. The language is influenced

by  economic  words  and notions  that  are  common in  the  discourse  of  city  politics.  The

ideology behind the gentrification strategies is refered to as economism, heavily influenced

by neoliberalism. In analyzing the language as a form of Three-Dimensional View of power a

different kind of perspective is revealed. The method used is ideology criticism. It connects

the question of gentrification with focus on different categories of people, power and the

reality under the surface. The analyze focuses mainly on city development policies, not so

much the results of the strategies. The definition and view of the city is from a top-down

perspective and the strategies used are interpreted as the revanchist city in progress. 
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1  Inledning
Fokus på ekonomiska värden och samspelet alternativt konflikten mellan politik och ekonomi

relaterat  till  stadspolitik  är  bakgrundstemat  i  undersökningen.  “Stadspolitiken”  innebär  ett

fokus  på  ekonomi  och  tillväxt  i  samklang  med  stadens  rumsliga  dimension  medan

“kommunpolitik” ofta förknippas med demokratiarbete och välfärdspolitik. Ekonomiska idéer

och  betoningen  på  tillväxt  och  vad  som  kallas  stadsutveckling,  omvandling  med  mera

genomsyrar  den  stadspolitiska  praktiken  och  diskursen.  Städer  tävlar  och  konkurrerar  om

resurser som är menade att  förstärka ekonomin.  Just  att  det råder faktisk eller  konstruerad

konkurrens mellan städer globalt, nationellt och regionalt är centralt i stadspolitiken som teori

och diskurs. I den svenska praktiska politiken kan den kommunala budgeten ses som ett mått

på kommunens ekonomiska kapacitet. Om kommuner med relativt stort självstyre ska verka för

en budget i balans eller gå med vinst tycks delvis vara en ideologisk fråga. Kommunallagen

säger att kommuner ska drivas i icke-vinstintresse. Men trots det agerar en del städer liknande

företag i New Public Management-anda. I Landskrona har medvetenheten om stadspolitikens

villkor  medfört  att  staden fokuserar  på  bostadspolitik.  Stadsledningen avser  att  “höja”  den

socioekonomiska  standarden  befolknings-  och  arbetsmarknadsmässigt  och  konsumtionen

stadsområdesmässigt genom att prioritera en sida av bostadspolitiken, den som genererar ökade

intäkter  åt  staden  och  andra  aktörer.  Från  stadsledningens  sida  bedrivs  vad  som officiellt

benämns  en  politik  för  stadsutveckling,  men  som  även  kan  ses  som  en  målmedveten

gentrifieringspolitik. 

1.1  Syfte och disposition 

Syftet är att belysa och ifrågasätta hur “ekonomismen” inverkar på hur stadspolitik bedrivs

utifrån ett maktperspektiv genom det empiriska exemplet, det vill säga Landskrona stads policy

för omvandling av staden och den “stadsutvecklingspolitik” som utgår från och drivs av den

politiska ledningen. Mer ingående är det en studie av hur stadspolitiken kan ta form lokalt i en

kontext av den “ekonomiska tävlingen” mellan städer. Genom analysen avses att blottlägga hur

makten  verkar  och  vilka  idéer  och  vilket  politiskt  perspektiv  som  ligger  bakom  de

prioriteringar stadsledningen i Landskrona avser att genomföra och som framgår inte minst i
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framåtblickande  dokument.  En  del  av  problemet  är  att  befolkningsgrupper  hamnar  i

skymundan och drabbas av gentrifieringspolitiken. En ytterligare del av syftet är att belysa om

andra  värden  hamnar  i  skuggan  eller  undanskuffas  när  de  ekonomiska  prioriteringarna

dominerar. Syftet är även att identifiera orsakssambanden mellan ekonomismen, stadspolitiken

och gentrifieringen - som en del ser som ett naturligt opolitisk tillstånd, men som även kan ses

som en politisk initierad ordning som kan vara svår att identifiera. Denna “dolda” maktordning

kan förhoppningsvis ses klarare genom ett maktperspektiv som utgår från Steven Lukes “tredje

maktens  dimension”,  vilken  verkar  utöver  “den  första”  och  “andra  dimensionen”  som

utarbetats  av  tidigare  teoretiker.  Begreppet  “gentrifiering”  är  inte  nödvändigtvis  negativt

laddat, men jag använder det mestadels i kritiskt syfte. 

Ideologikritiken används för att  belysa den ekonomiska liberalismens effekter  kritiskt och

fungerar i samklang med “maktens tredje dimension”-perspektivet för att visa hur politik och

makt verkar även på ett mer eller mindre dolt sätt och i samband med det prioriteras vissa

kategorier av människor medan andra missgynnas. Jämförelsen med gentrifieringen i Vesterbro

(Köpenhamn) ingår för att de politiska strategierna som låg bakom har tydliga likheter med

dagens stadsomvandling i Landskrona. 

Bilagan består huvudsakligen av utdrag ur de texter som utgör det empiriska materialet. Det är

publicerade officiella dokument; årsredovisningar, rapporter från den politiska ledningen, ett

“upprop”  från  företrädare  i  det  lokala  företagslivet,  och  konsultrapporter  -  publicerade  på

Landskrona stads hemsida.

1.2  Frågeställningar  

1.  Hur  ser  gentrifieringspolitiken  ut  i  Landskrona?  (Bakomliggande  idéer,  drivkrafter,

kännetecken  och  funktion.)  2.  Är  det  ett  problem  att  grupper  (“klasser”)  eller

befolkningskategorier beskrivs positivt eller negativt i den lokala stadspolitiska diskursen? (I så

fall  på  vilket  sätt.)  3.  På  vilket  sätt  handlar  gentrifiering  och  gentrifierings-politiken  i

Landskrona  om  makt?  (Inflytande,  tolkning,  perspektiv,  politisk-ekonomisk  ordning  och

språklig manipulation.) 
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1.3  Material 

Materialet består av offentliga dokument som är producerade av kommunledningen och finns

på stadens hemsida. Det är förord, policies, strategier, utvärderingar och framtidsscenarier som

ingår i budgetar och årsrapporter. Vidare analyseras ett offentligt brev skrivet av representanter

från  det  lokala  näringslivet  med  titeln  “Något  har  gått  snett  med  Landskrona”.  Dessutom

används tidningsartiklar, litteratur och statistik från SCB och Socialstyrelsen. Undersökningen

sträcker sig från 2006 fram till idag.
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2   Maktens dimensioner   
Makt – varför behöver vi detta begrepp? 

Eftersom denna undersökning fokuserar på dold maktutövning, eller icke-utövning om man så

vill, är det viktigt att göra allmänheten, de som indirekt berörs, medborgare, “de dominerade”,

de som drabbas negativt m.fl. uppmärksammade på att makten har flera dimensioner som kan

vara svåra att identifiera. Det kan finnas dolda agendor i policies och politik som utåt sett berör

mer  tekniska  och  ekonomiska  områden  som  stadsbyggnad  och  tillväxtpolitik  och  som

framställs på ett språk som är inlindat i positivt klingande, men delvis intetsägande, budskap,

abstrakta ord och formuleringar som är öppna för tolkningar. Väljare, allmänhet, medborgare

bör veta vad och vilka de röstar på och vilka konsekvenserna kan bli.  

    Hur får man människor att frivilligt foga sig i dominans? Det är den övergripande centrala

frågan i Steven Lukes'  Maktens ansikten. “Om vardaglig dominans så konsekvent drabbar de

underordnade  grupperna  och  deras  specifika  intressen,  hur  kommer  det  sig  då  att  de

underordnade fogar sig?” (Charles Tilly, Lukes 2008:17). 

    Maktens tredje dimension innebär förmågan att “i större eller mindre utsträckning förebygga

missnöjesanledningar  genom  att  forma  människors  varseblivning,  uppfattningar  och

preferenser  på  ett  sådant  sätt  att  de  accepterar  sin  roll  i  den  rådande  ordningen”  (Lukes

2008:18). Lukes ser makt som en förmåga, inte utövandet av denna förmåga (den kanske aldrig

utövas  eller  behöver  utövas)  (Lukes  2008:20).  De  som  underkastas  makten  uppfattar  sin

situation som “naturlig” och till och med värdesätter den, utan att uppfatta ursprunget till sina

önskningar och övertygelser. Dessa och andra mekanismer bildar maktens tredje dimension,

som motverkar människors intressen genom att vilseleda dem och i förlängningen undergräva

deras omdömesförmåga (Lukes 2008:20-21). 

   Steven Lukes teori tillkom som en reaktion på maktens första dimension som förknippas med

Robert  Dahl  och  pluralisterna,  och  maktens  andra  dimension vars  upphovsmän  är  Peter

Bachrach och Morton Baratz  (Two Faces  of  Power,  1962).  “Den första  dimensionen” gör

antagandet: “A har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något som denne i

annat fall inte skulle göra” (Lukes 2008:25). Bachrachs & Baratz' makttypologi, “den andra

dimensionen”,  innefattar  även tvång,  inflytande,  auktoritet,  styrka och manipulation.  Enligt

dem betonar det endimensionella synsättet alltför kraftigt betydelsen av initiativ, beslut och

veto (inriktningen på beteende), och att det därmed exkluderar att makt ofta utövas genom att

man begränsar beslutsfattandet till relativt “säkra” frågor (Lukes 2008:30). 
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För Bachrach & Baratz är det av avgörande betydelse att identifiera potentiella frågor som

genom ickebeslutsfattande förhindras att bli faktiska frågor. Enligt dem kan “viktiga frågor”

eller  “nyckelfrågor”  vara  antingen  faktiskt  befintliga  eller  potentiella.  En  nyckelfråga

definieras  som  “en  fråga  som  innebär  en  verklig  utmaning  mot  makt-  eller

auktoritetsresurserna  hos  dem som för  närvarande  dominerar  den  process  som bestämmer

systemets politiska output” (Lukes 2008:31). En tillfredsställande tvådimensionell maktanalys

måste undersöka både beslutsfattande och ickebeslutsfattande (Lukes 2008:31).

  Den endimensionella  synen på makt  förser  forskaren  med ett  entydigt  paradigm för  det

beteendeinriktade  studiet  av  politiska  aktörers  beslutmakt,  men  övertar  utan  undantag

partiskheten  hos  det  politiska  system som studeras  och är  blind  för  de  sätt  på  vilka  dess

politiska  dagordning  kontrolleras.  Den  första  dimensionen  accepterar  alltså  rådande

strukturella arrangemang och den politiska ordning som stödjer det.

   Den tvådimensionella synen på makt pekar på hur man kan undersöka denna partiskhet och

kontroll, men uppfattar dem alltför snävt; den saknar med andra ord ett sociologiskt perspektiv

som gör det möjligt att undersöka inte bara beslutsfattande och ickebeslutsfattande, utan också

de olika sätt på vilka latenta konflikter i samhället undertrycks (Lukes 2008:67). Exempel på

tvådimensionell  makt:  kontroll  över  dagordningen,  makten  att  besluta  om  vad  som  ska

beslutas. Dess inverkan på människors intressen bedöms inte bara utifrån uttalade preferenser,

utan även utifrån missnöje som ännu inte har uttalats på den politiska arenan. Makt kan vara

anledningen till att det förhindras att bli uttalat (Lukes 2008:118)

    Den tredimensionella synen på makt kritiserar inriktningen på beteende som utmärker den

endimensionella och delvis den tvådimensionella synen på makt. Istället betonas inriktning på: 

a) beslutsfattande och kontroll över den politiska dagordningen (inte nödvändigtvis genom 

beslut)

b) frågor och potentiella frågor

c) iakttagbar (öppen eller förtäckt) och latent konflikt

d) subjektiva och verkliga intressen

(Lukes 2008:38)

    Den tredimensionella synen på makt innebär en grundlig kritik av inriktningen på beteende

hos  de  två  första  alltför  individualistiskt  orienterade  maktuppfattningarna.  Med  ett

tredimensionellt perspektiv blir det möjligt att undersöka de många sätt på vilka  potentiella

frågor hålls utanför politiken, antingen genom sociala krafter och institutionella procedurer

eller genom individers beslut (Lukes 2008:36-37). Att tala om makt i samband med sociala
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relationer är att tala om aktörer som enskilt eller samfällt, i grupper eller organisationer, genom

handlande eller ickehandlande på ett betydande sätt påverkar andras tänkesätt, varseblivning,

preferenser eller handlingar (framför allt på ett sätt som strider mot deras intressen). Genom att

tala på det sättet antar man att även om aktörerna verkar inom strukturellt betingade gränser, så

äger  de  en  viss  relativ  autonomi  som innebär  att  de  kunde ha  handlat  annorlunda (Lukes

2008:65). 

     Hur kan man undersöka “maktens tredje dimension” empiriskt (enligt Lukes)? 

1) sök efter iakttagbara mekanismer hos maktens tredje dimension

2) sök falsifiera teorin

3) identifiera maktförhållanden, maktelement och maktföreteelser som den första och den 

andra maktuppfattningen inte kan redogöra för (Lukes 2008:73). 

   Baruch Spinoza (Tractacus Politicus, 1677) skiljer mellan  potentia och  potestas.  Potentia

betecknar  makten  hos  levande  varelser  i  naturen,  däribland  människor,  att  “existera  och

handla”. Potestas används med hänvisning till  makten över andra (Lukes 2008:82) Begreppet

om asymmetrisk makt, makt i form av potestas eller “makt över”, är ett underbegrepp under

eller en variant av begreppet om makt i form av potentia: makt i form av potestas betecknar

ens förmåga att genom att begränsa andras val få dem att foga sig och därmed ha dem i sin

makt. En sådan makt betecknar förmågan att uppnå vissa sorters resultat, däribland dem som

täcks  in  av  begreppet  dominans och  sådana  närbesläktade  begrepp  som  underkastelse,

underkuvande, kontroll, konformism, lydnad och medgörlighet (Lukes 2008:82-83).  

Tematiskt omfång Kontextuell spännvidd Avsiktlighet Aktivitet

Enfrågemakt Kontextbunden Avsedda konsekvenser Aktivt utövande

Flerfrågemakt Kontextoberoende Oavsiktliga 
konsekvenser

Inaktivt åtnjutande 

Uttrycken på den övre raden beskriver en aktörs makt avseende tematiskt omfång, kontextuell

spännvidd,  avsiktlighet  och  aktivitet,  och  vilken  förstärks  ytterligare  (under  i  övrigt  lika

förhållanden) om den kan placeras i vart och ett av fälten på den nedre raden (Lukes 2008:87-

88). 

    I den danske ekonomiske geografen Bent Flyvbjergs fallstudie av politik, förvaltning och

planering ges ett exempel på hur maktens tredje dimension kan fungera; “enkäter, analyser,

dokumentation och teknisk argumentation utnyttjas för att skapa konsensus, men också för att
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söka undvika konfrontation, något som är karaktäristiskt för stabila maktförhållanden. Makten

avgör vad som räknas som kunskap och vilket slags tolkning som får överhanden och blir

dominerande” (Lukes 2008:110-111). Statsvetaren och antropologen James C. Scott belyser en

“vidare” och en “snävare” uppfattning om ett sådant “falskt medvetande”: “Enligt den vidare

uppfattningen fungerar den härskande ideologin så att den förmår de underordnade grupperna

att aktivt tro på de värden som förklarar och rättfärdigar deras egen underordning. Enligt den

snävare teorin om falskt medvetande däremot utverkar den härskande ideologin foglighet helt

enkelt  genom att  övertyga de underordnade grupperna om att  den samhällsordning som de

lever  i  är  naturlig  och  nödvändig”  (Domination  and  the  Arts  of  Resistance:  Hidden

Transcripts) (Lukes  2008:133).  Identitetsrelaterad  dominans  kan  ta  sig  ännu  komplexare

uttryck om den härskande gruppen eller nationen, som har problemformuleringsprivilegium

och förfogar över kommunikationsmedlen, framhäver sin egen erfarenhet och kultur som norm

och osynliggör perspektivet hos dem som den härskar över. De dominerade blir till stereotyper,

de  “andra”.  I  detta  sammanhang  utnyttjar  de  härskande  en  rad  maktmekanismer  (Lukes

2008:126-127). Det är inte nödvändigt att tala om Du sköna nya värld eller B.F. Skinners värld

för att inse att tankekontrollen tar sig mindre totala, mer alldagliga former, om den sker genom

informationsstyrning, massmedierna eller socialisationsprocessen” (Lukes 2008:142). Herbert

Marcuse,  Den endimensionella människan: skriver att det alltmer utbredda “endimensionella

tänkandet”  systematiskt  gynnas  “av  politikerna  och  av  dem  som  sprider  deras  budskap  i

massmedierna. Deras föreställningsvärld präglas av hypoteser som verkar för sin egen sanning

och som genom att oavlåtligen och utan konkurrens upprepas blir definitioner och diktat med

hypnotisk verkan.” (Lukes 2008:156). 
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3   Ideologikritik
Ideologikritik är en del av idé- och ideologianalys som är en analysmetod där det osynliga

görs  synligt.  Ideologin  består  av  två  delar,  en  synlig  del,  den  manifesta  ytan  och  en

underliggande latent del. “Ideologistudier inom ramen för ideologikritik tillhör en tradition

som i hög grad behandlar de gränser och möjligheter som utmärker villkoren för den enskilda

människan, eller människor i samverkan. Ett grundläggande syfte för en sådan kritisk tradition

är att ifrågasätta varje samhälles självbild, eller någon dominerande aktörs självbild genom att

ställa sådana ideologiska uttryck under prövning” (Bergström & Boreus 2012:171-172).

Hur görs det osynliga synligt? Analysen kan bestå av tre steg.  Första steget är  att  själva

texten analyseras. Andra steget är att begripliggöra den latenta delen, vilket görs genom att

ställa följande fråga: Vilken verklighet handlar texten om? Tredje steget är avsett att fullborda

begripliggörandet  genom att  kontexten  (sammanhang,  tidpunkt)  beskrivs.  En ideologi  får

ingen  innebörd  om  den  inte  relateras  till  bland  annat  samhälleliga  grupperingar  och

institutioner. Vilka säger sig ideologin representera? Vilka andra uppfattningar tar den strid

mot? (Bergström & Boréus 2012:161). 

    En  idé  kan  betraktas  som en  tankekonstruktion  som till  skillnad  från  de  flyktigare

intrycken eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet. En sådan tankekonstruktion kan

vara en föreställning om verkligheten, som en värdering av företeelser eller en föreställning

om hur man bör handla. Föreställningar om verkligheten kan röra både sociala fenomen och

naturfenomen.  Ideologier  uppfattas  ofta  som  samlingar  av  idéer  –  idésystem  -  som rör

samhället  och  politiken.  Ideologi  beskrivs  som  en  målinriktad  och  systematisk

sammanställning  av  politiska  ståndpunkter,  eller  som  utopier  (Bergström  &  Boréus

2012:150). 

    Det finns två olika sätt att se relationen mellan idéer och politik. 1. Idéer är viktiga för

politik därför att de utgör politikens och hela samhällsutvecklingens mest centrala drivkraft.

2.  Idéer  fyller  en  central  maktfunktion  och  eftersom makt  är  politikens  kärna  måste  en

politikförståelse  och  kritik  av  politik  innefatta  kritiska  studier  av  idéer  och  ideologier.

(Bergström & Boreus 2012:172). 

    Enligt Herbert Tingsten innehåller en ideologi tre element. För det första grundläggande

värdepremisser, tex. en viss syn på rättvisa eller en viss syn på människans naturfenomen.

För  det  andra  verklighetsomdömen, i  princip  möjliga  att  pröva.  För  det  tredje,  konkreta

rekommendationer, till exempel handlingsförslag när det gäller styrelseskickets utformning.
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Dessa  tre  delar  bildar  ett  någorlunda  sammanhållet  system,  en  “samhällsåskådning”

(Bergström & Boréus 2012:151). Maktaspekten har större betydelse för ideologikritiken. På

den  punkten  finns  en  likhet  med  diskursanalysen  som  ofta  inkluderar  maktfrågor  i  sitt

övergripande syfte. En ideologi kan också vara mer eller  mindre dold och uppfattas som

naturlig: “When ideology becomes common sense, it apparently ceases to be ideology; this is

itself an ideological effect, for ideology is truly effective only when it is disguised” (Norman

Fairclough 2001, Language and Power). 

      I en ideologikritisk analys relateras drag i texten till en omgivande social praktik, ofta 

dess maktaspekter. Analysverktyg kan vara att ställa till exempel följande frågor: 

1. Hur beskrivs relationen mellan olika samhällsgrupper?

2. Hur värderas dessa relationer?

3. Vad, om något, föreslås utifrån den framkomna analysen av relationen mellan grupper?

4.  Bidrar  textens  ideologi  till  att  dölja  och  upprätthålla  makt?  (Bergström  &  Boréus

2012:160).

   En av grunderna till  Bergström & Boréus anvisningar för en ideologikritisk analys är

Sven-Eric Liedmans “Medborgarkompetens och konflikter” (1984). Med “ideologi” menar

Liedman “den komplexa och ofta motsägelsefulla helhet av försanthållanden (övertygelser,

det att anse något som sant; filosofisk och teologisk term), värderingar och normer, som

direkt  eller  indirekt  kommer  till  uttryck  i  mänsklig  verksamhet  liksom  i  produkter  av

mänsklig  verksamhet”  (Liedman  1984:166).  Liedmans  analys  handlar  inte  om  att

klassificera eller identifiera politiska ideologier. Istället rör det sig om att hitta en ideologisk

aspekt  inom  ett  politikområde  (Bergström  &  Boréus  2012:161).  Det  är  Liedmans

tillvägagångssätt i den analysen som följs här.   
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4   Ekonomismen – marknadsidéer
Kärnan  i  den  ekonomiska  liberalismen  härrör  från  Adam  Smith  och  teorin  om  att

människors egenintresse även gynnar allmänintresset. Effekter och totalresultat kan uppnås

oavsiktligt.  En  osynlig  hand verkar  “som  vänder  själviska  motiv  till  samhällsnyttig

verksamhet”  (Malnes  & Midgaard  1994:165).  Den individuella  friheten  är  grunden  till

samhällsbygget. “Om det står envar fritt att driva handels- och näringsverksamhet som han

önskar  och han respekterar  andras frihet  att  göra detsamma,  blir  mängden av materiell

rikedom maximal och fördelningen optimal” (ibid). Resonemang går hand i hand med en

positiv människosyn, liksom en positiv syn på det privata initiativet och det kapitalistiska

samhällets tillväxtpotential (ibid,168). “Ekonomismen” däremot, är på flera sätt en avart av

Smiths idéer. 

    Lennart Lundquist kritiserar en slags ideologi som han benämner ekonomismen (“en ny

idéströmning”) och dess ökade betydelse i offentlig verksamhet. “Trenden är tydlig: i hela

västvärlden har man, med början för ungefär tjugofem år sedan, för den offentliga sektorn

kunnat notera en utveckling i riktning mot ökat intresse för ekonomivärdena och en parallell

negligering av demokrativärdena” (Lundquist 1998:136). Inspirationen har hämtats från den

privata sektorn. “Kärnan i denna är att det finns något som heter management som omfattar

ett antal principer som kan tillämpas på offentlig såväl som privat verksamhet” (Lundquist

1998:137). Förvaltningens verksamhet blir i det avseendet avpolitiserad, trots att den utåt

sett  är  politiskt  styrd.  “Medborgaren,  som  i  den  politiska  demokratin  ska  vara

utgångspunkten  och  drivkraften  i  politiken  med  en  särskild  uppsättning  plikter  och

rättigheter, reduceras till brukare, konsument eller kund hos en viss resultatenhet till vilkens

produkter hon har att förhålla sig på marknaden” (Lundquist 1998:146). 

    Marknadens begrepp införlivas i den offentliga sektorn. “Genom att manipulera språket

smygs förändringar in i samhället.  Det är  lätt  att  konstatera att  de marknadsekonomiska

begreppen och näringslivstermerna tränger allt längre in på politikens område” (Lundquist

2001:241-242). “Den ekonomiska terminologin gör att  demokratiska,  etiska och rättsliga

problem blir svårare att uttrycka. Samtidigt ändrar termer innebörd” (ibid). “Från samverkan

till konkurrens, från medborgare till kund och från gemenskap till individualism (egoism)”

(Lundquist 2001:242). “Kanske är just den språkliga koloniseringen av politiken ett av de

allvarligaste hoten mot demokratin. Får utvecklingen fortgå, tillåter språket oss snart inte att

diskutera  de  offentliga  problemen  i  något  annat  än  ekonomistiska  termer  och  begrepp”
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(Lundquist 2001:249). 

    Lundquist citerar företagsekonomen Hans Hasselbladhs (1994) resonemang om att idéer –

även  i  form  av  ekonomiska  mått  -  aldrig  är  neutrala:  “Ekonomiska  mått  har  en  stark

legitimitet i vårt samhälle, åtminstone inom eliterna av ägare, politiker och administratörer i

formella arbetsorganisationer. Det betyder att alla sorts intentioner måste förmedlas genom

ekonomiska  kategorier  vilket  därmed  också  kommer  att  forma  intentionerna.  De

ekonomiska  måtten  blir  därmed  centrala  för  hur  verkligheten  definieras  och  hanteras  i

organisationer” (Lundquist 1998:144). 

   Man kan dock inte bortse från ekonomins roll i förvaltningen, men invändningen är att

ekonomivärdena tagit överhanden. “Den offentliga förvaltningen måste naturligtvis fungera

rationellt,  kostnadseffektivt och produktivt enligt vårt offentliga etos”, men problemet är

“den blinda ensidighet med vilken de förts fram av sina anhängare. Under denna process har

stora delar av vårt offentliga etos bara försvunnit ur hanteringen” (Lundquist 1998:136).  

   Nyliberalismen är en del av ekonomismen (Lundquist 2001:63). I samhället är marknaden

huvudinstrumentet för värdefördelning, enligt nyliberalt tänkande. Avsikten är att stat och

kommun ska  organiseras  efter  marknadens  principer och  i  möjligaste  mån  reducera  de

offentliga  styrsystemen  (Lundquist  2001:64).  Politiska  sakområden  förs  över  till

privatsektorn,  offentliga  problem  behandlas  som  privata  och  intresset  för  de  offentliga

angelägenheterna  minskar  påtagligt  (ibid).  “Among the  main  tenets  of  neoliberalism,  in

itself  a  'contradictory  and  polymorphic'  form  of  'market  rule'  are  the  almost  exclusive

reliance  on  the  market  to  address  public  policy  issues,  economic  policies  encouraging

competitiveness, deregulation and privatization of state assets and functions, cuts to social

spending, and an emphasis placed on individual consumers instead of residents belonging to

the community. Neoliberalism has helped in positioning citizens not as bearers of rights

within the community, but as individuals responsible for their own success and well being”

(Gerometta at al., Capurri 2013:5,6). 

  Risken  med  en  ökad  betoning  av  ekonomivärden  istället  för  demokrativärden  är  att

grundläggande  frågor  om  exempelvis  makt,  demokrati  och  medborgarskap  blir

marginaliserade och hamnar utanför dagordningen (Lundquist 2001:250). 
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5   Stadspolitikens funktion och inverkan 
I  begreppet  stadspolitik  finns  normativa  föreställningar  och  idéer  om  att  staden  “bör

prioritera ekonomisk utveckling mer än tidigare”, exempelvis genom strategier (Dannestam

2009:25).  En idealtyp av  Urban Governance är  att  staden driver  en proaktiv  politik  för

ekonomisk tillväxt där tillväxten gynnar alla stadens invånare direkt eller indirekt. Risken är

dock att  banden mellan de styrande och det privata näringslivet  kan gynna särintressen,

fungera  korrupt  och inverka negativt  på transparensen och ansvarstagandet,  vilket  sätter

demokratin på spel och missgynnar de invånare som står utanför den politisk-ekonomiska

maktsfären  (Pierre  2011:67).  Ekonomisk  utveckling  stärker  den  lokala  arbetsmarknaden,

ökar efterfrågan på lokal service, höjer den lokala skattebasen och gör staden mer attraktiv

för investeringar utifrån. Även om utvecklingen gynnar den urbana medelklassen kommer

det  ökade  välståndet  att  spilla  över  (“trickle  down”)  till  “underklassen”,  hävdar  en  del

medan andra är kritiska. “Under the new imperative of attracting the ‘creative class’ in order

to succeed, cities are establishing new hierarchies between those ‘creative’ residents who are

winners in generating growth and everyone else, who is left to 'live off the spoils'“ (Capurri

2013:7).  Städerna tävlar om skatteintäkter, företagsetableringar, turister och inflyttning av

människor.  The  central  economic  imperative  is  then  to  compete  and  to  build

competitiveness” (Buck m fl 2005:10). “Politics and business are antithetical concepts, and

their  successes  and  failures  must  be  assessed  on  different  terms  (Capurri  2013:12).  I

västerländska  städer  har  stadspolitiken  blivit  mer  affärsinriktad  och  inbjudande  mot

investerare  och  fastighetsbolag.  Proaktiva  kommunpolitiker  lånar  Margaret  Thatchers

akronym TINA som säger att det inte finns något alternativ (“There Is No Alternative”) till

den globala nyliberala tillväxtens dagordning. Stadens varumärke, infrastruktursatsningar,

utveckling  av  hamnområden och andra  stadsutvecklingsprojekt  är  välkända inslag  i  den

entreprenörsmässiga grundsynen. Politiska och ekonomiska eliter vill ge bränsle åt stadens

“tillväxtmaskin”  genom  att  attrahera  globalt  kapital  till  sin  stads  kommodifierade

markresurser ( Gutzon Larsen & Lund Hansen, i Thörn & Holgersson 2014:194).
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6   Gentrifiering
Gentrifieringsstudier är “en del av analysen av städers ekonomiska och politiska roll, där städer

i allt högre grad ses som noder för den globala ekonomin och som centra för kulturell, politisk

och intellektuell utveckling. Detta har inneburit en förskjutning av den urbana ekonomin och

staden har i allt högre grad kommit att ses som en vara som ska paketeras, marknadsföras och

säljas” (Thörn & Holgersson 2014:19). Gentrifiering beskrivs ofta som “stadsförnyelse” och

har  alltså  blivit  ett  strategiskt  verktyg i  den  samtida  globala  konkurrensen städer  emellan.

Maktens språkbruk får processen att framstå som oundviklig och naturlig (ibid). Den globala

kapitalismens krav på tillväxt har medfört att stadens sociala infrastruktur, dess politiska kultur

och rumsliga organisering omvandlats till ekonomiska tillgångar. Gentrifiering har införlivats i

olika  strategier  för  att  uppgradera  och  anpassa  stadsrummet  till  denna  ekonomiskt  drivna

ordning. Större omvandlingsprojekt i staden har i flera fall använts för att skapa nya former av

styrning  som  gynnar  privata  intressen  (Swyngedouw,  Moulaert  &  Rodriguez,  2002,

“Neoliberal Urbanization in Europe: Large-Scale Urban Development Projects and the New

Urban Policy”, refereras till i Thörn & Holgersson 2014:167). Det är viktigt att analysera “hur

dessa  nyliberala  styrningsstrategier  bäddas  in  i  specifikt  lokala  kontexter och  kommer  att

präglas av de platser där de utvecklas” (Brenner, N. & Theodore, N., 2002, “Cities and the

geographies of actually existing neoliberalism”, ref. i Thörn & Holgersson 2014:167). 

    Neil Smith (2005) menar att den ojämna utvecklingen i allt högre grad uppstår i växelspelet

mellan det globala och det lokala. “Kapitalismen och det urbana styrets 'glokala' rytmer formas

i konkurrensen mellan städer och leder till ojämn utveckling – segregation, utestängning och

'rumskrig'”. Smith anser att marknadens, statens och ordningsmaktens logik skapar orättvisa

villkor  för fattiga storstadsbor  och andra socioekonomiskt  svaga grupper  samtidigt  som de

högre samhällsskikten kan “återerövra” staden: “Städer som gentrifieras är “en ny frontlinje”

som sedan 1980-talet sjuder av optimism. “Fientliga landskap” rustas upp, städas och ges en

prägel  som  bättre  tilltalar  medelklassen,  värdet  på  fastigheter  skjuter  i  höjden,  yuppies

konsumerar, elitens raffinemang demokratiseras i massproducerad distinktion” (Gutzon Larsen

& Lund Hansen 2014:191). “Kommodifiering och privatisering av olika former av egendom,

däribland  mark,  är  en  del  av  ackumulationen  inom  det  kapitalistiska  systemet  liksom

berövandet av rätten till allmänningen. Staten spelar en aktiv roll i understödjandet av dessa

processer”  (Hedin  2010:14).  Stadens styrande ser  samhällsnytta  som något  som skapas  av

marknaden själv snarare än en reglering av denna. Trenden är att fastighetsutveckling blivit
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centralt för stadens produktiva ekonomi (Smith 2014:65). 

6.1  Begrepp, orsaker och mekanismer 

Begreppet gentrifiering har sitt ursprung i gentry, ett gammaldags brittiskt ord som refererade

till den lägre adeln. Sociologen Ruth Glass myntade begreppet i mitten av 1960-talet när hon

studerade  den  process  där  arbetarkvarter  “invaderats”  av  övre  och  lägre  medelklass  i  den

centrala Londonstadsdelen Islington. “Ruffiga” hus och längor togs över när hyreskontrakten

löpt ut och gjordes om till dyra eleganta bostäder. När denna “gentrifiering” väl har börjat i ett

område dröjer det inte länge förrän samtliga ursprungliga arbetarinvånare har trängts ut och

hela  områdets  sociala  karaktär  har  förändrats  (Glass  1964,  Thörn  & Holgersson 2014:14).

Glass  beskriver  gentrifiering  som en komplex  process  av  renovering  av  äldre  bebyggelse,

förändrade upplåtelseformer från hyreslägenheter till äganderätter, ökande fastighetsvärden och

bortträngning av tidigare hyresgäster  (ibid).  Den idealtypiska gentrifieringsprocessen sker  i

centralt belägna arbetarstadsdelar med nedsliten, men estetiskt attraktiv bebyggelse, och inleds

med att  konstnärer,  arkitekter  och  akademiker  flyttar  in  och börjar  renovera  sina  bostäder

(Thörn  &  Holgersson  2014:163).  “Gentrifiering  är  en  process  som  innebär  att

sammansättningen hos en grupp markanvändare förändras så att den nya gruppen får högre

socioekonomisk ställning än den tidigare, samtidigt som den byggda miljön också förändras

genom nya investeringar  i  fast  egendom. I  en kritik  av stadspolitiken som inrymmer även

estetiska  aspekter  leder  den  till  att  städer  blir  likriktade  istället  för  särpräglade.  Geografen

David Harvey menar att den globala konkurrensen där städer marknadsförs som unika men

samtidigt igenkännbara leder till  seriell monotoni (1990), med en boom av områden världen

över  med  likartad  karaktär  (Thörn  &  Holgersson  2014:21).  “Medelklassifieringen  gör  att

städerna  planeras  sönder,  blir  tråkiga  och  likformiga.  Detta  är  den  synliga  effekten  av

gentrifieringen – den som syns på ytan” (Julia Svensson, Sydsvenskan 2009).

    Det finns två infallsvinklar till varför gentrifiering uppstår och som inriktar sig på antingen

produktion  eller  konsumtion.  Produktionsinriktade  förklaringar identifierar  strukturella

mekanismer  som  drivkrafter  bakom  gentrifieringsprocesser,  medan  konsumtionsinriktade

förklaringar fokuserar på aktörer. Den första förklaringsmodellen är ekonomiskt inriktad och

behandlar kapitalets rörelse in och ut från den byggda miljön där förutsättningen är att marken

och rummet blivit en vara med speciella egenskaper, ett “instrument för kapitalackumulation”
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(kommodifiering, efter commodity; råvara, ekonomiskt utbyte). Den andra modellen fokuserar

på strukturomvandlingen av samhället där ekonomin gått från tillverkning (industrisamhället)

till  att  bli  tjänstebaserad  (kunskapssamhället).  Det  postindustriella  samhället  har  lett  till

uppkomsten av en ny medelklass som blivit aktörer i gentrifieringsprocesser (Hedin 2010:20-

21). “Gentrification is best explained as the social and spatial manifestation of the transition

from an  industrial  to  a  post-industrial  economy  based  on  financial,  business  and  creative

services, with associated changes in the nature and location of work, in the occupational class

structure,  earnings  and incomes and the structure  of  the housing market”  (Hedin 2010:21,

refererar  till  Hamnett,  Chris  2003,  Gentrification  and  the  middle-class  remaking  of  inner

London 1961-2001).  Mark-  och fastighetsvärdena är  mått  på städers  attraktivitet.  När  folk

flyttar till en stad, leder det till ökad konkurrens om mark och bostäder med höjda hyror och

markvärden som följd.  Högre inkomster leder också till  ökade mark-  och fastighetsvärden.

Statliga och kommunala åtgärder kan påverka hur dessa värden utvecklas (Andersson, Mandell

& Wilhelmsson 2014:30).

   Gentrifieringsstrategin kläs i ord som vitalisering, modernisering, förnyelse, nyinvestering,

omvandling och ombyggnad,  och legitimeras  genom “nödvändigheten”  i  att  bli  en “global

stad”, en “kreativ stad” eller en “attraktiv stad” i konkurrens med andra städer. Det sociala

priset ses som nödvändigt och oundvikligt, om det alls erkänns (Asheim & Clark 2001; Lund

Hansen,  Andersen  & Clark  2001)  (Clark  2014:42).  Enligt  geograferna  David  Wilson  och

Dennis  Grammenos  (2005)  spelar  stigmatiserande  retorik  en  central  roll  i  samtida

gentrifieringsprocesser. För att undgå anklagelser om att förstöra fungerande lokalsamhällen i

jakt  på profit  beskriver  utvecklingsbolag och byggherrar  ofta  områdena de omvandlar  som

“nedgångna bortom räddning” (Thörn & Holgersson 2014:167).  Ett  semiotiskt övertagande

innebär en slags platsens politik där bilden av den nödvändiga och oundvikliga saneringen

genom  gradvis  stigmatisering  av  området,  bostaden  eller  kvarteret  kan  befästas.  De

verksamheter och människor som tidigare använt platsen osynliggörs (Thörn & Holgersson

2014:183).  

    I Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism (2005) menar geograferna

Rowland Atkinson och Gary Bridge att gentrifiering har flera koloniala dimensioner: processen

handlar i grunden om erövring av mark, den inbegriper en universalisering av policyer som

underlättar  gentrifiering  så  som  avreglering  och  privatisering  av  bostadsmarknaden,

entreprenörsurbanism  och  nolltoleranspolicy,  och  den  priviligerar  främst  den  vita  urbana

medelklassens kulturella preferenser för hur en stad ska se ut. Det finns en tydlig dimension av
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klasspolitik i det koloniala språkbruket där gentrifierare beskrivs som “pionjärer” vars uppgift

är  att  hitta  stadsdelar  att  “återta”  (Thörn  &  Holgersson  2014:164).  Att  undersöka  hur

maktaspekter  i  form  av  tolkningsföreträde och  inflytande fördelas  i  diskussioner  om

stadsutveckling och stadspolitik kan bidra till en ökad förståelse för de konflikter och den oro

som kan uppdagas i gentrifieringsprocesser...” (Signer 2013:39).  

   Inom gentrifieringsforskningen finns två övergripande diskurser. Den ena ser på gentrifiering

positivt,  den  andra  negativt.  Emancipatory  city-diskursen  beskriver  gentrifieringen  som en

process  som  förenar  människor  i  centrala  delar  av  städerna  och  skapar  arenor  för  social

interaktion, tolerans och kulturell mångfald. Då resursstarka grupper flyttar in i ett område ökar

dess skatteintäkter och lokal service utvecklas. Alla gynnas i den processen, fattig som rik.

Dock  utesluts  inte  bortträngning,  men  det  är  statens  och  det  lokala  styrets  uppgift  att

kompensera de grupper som är i riskzonen med billigare bostäder.  Revanchist city-diskursen

ser på gentrifieringen som en del av en omfattande nyliberal världsordning som innebär social

orättvisa. Den betonar konflikt och använder krigsmetaforer som hämnd, gränsframflyttningar

och  battle grounds.  Den nyliberalt  präglade politiken i  New York City på 1990-talet  är  ett

exempel, där hårdför brottsbekämpning och återställandet av ordningen i stadens gaturum var

det  dominerande  inslaget.  I  visionen  om  “den  attraktiva  staden”  fanns  inte  plats  för

marginaliserade  grupper  som bl.a.  hemlösa  och nyanlända  invandrare  (Hedin  2010:13-14).

David Harvey benämner utvecklingen där medelklassen strävar efter att återta stadsrummet för

the  restoration  of  class  power (ibid).  I  detta  perspektiv  är  kraften  bakom

gentrifieringsprocessers framflyttningar den globala nyliberala världsordningen (ibid).  

6.2  Exempel på gentrifiering – Vesterbro i Köpenhamn

Henrik Gutzon-Larsen och Anders Lund-Hansen menar att stadsdelen Vesterbro i Köpenhamn

gentrifierats  som ett resultat  av stadspolitiken de senaste 20 åren,  där fokus förflyttats från

omfördelning till tillväxt. Det privata näringslivet är i högre grad delaktigt i besluten samtidigt

som den offentliga sektorn införlivat  entreprenörsmässiga organisationsformer (New Public

Management) och verksamhetsmodeller. Detta innebar i början av 1990-talet en tydlig politisk

omsvängning. Politiken har förändrats från att vara “inåtvänd” till att bli “utåtvänd”, det vill

säga stadsledningen marknadsför Köpenhamn för att attrahera investeringar som ska leda till
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tillväxt. Målsättningen har varit att sätta Köpenhamn på kartan över “världsstäder” (Gutzon-

Larsen & Lund-Hansen 2014:193). Gutzon-Larsen och Lund-Hansen menar att gentrifieringen

i  inre  Vesterbro  fått  dolda  “traumatiska”  konsekvenser  för  enskilda  personer  och  på  ett

övergripande plan för staden som ett socialt rättvist rum, alltså en stad som inte är homogent

formad av den nyliberala rumsliga ekonomins logik, utan där även de marginaliserade har rätt

till staden (Gutzon-Larsen & Lund-Hansen 2014:210).

   Målen för Köpenhamns bostadspolitik sedan början av 1990-talet finns beskrivna i “Bostäder

åt alla” (Köbenhavns Kommune 2000). Där framgår att kommunen avsåg att omvandla den

byggda miljön och bostadsbeståndet för att skapa de rätta förutsättningarna för en så kallad

ekonomiskt  hållbar  befolkning.  Kommunens  dåvarande  planeringschef,  Holger  Bisgaard,

beskriver strategin: “För mig är bostadspolitiken central för Köpenhamns utveckling. Om vi

inte  kan förändra  bostadsbeståndet  kommer  vi  även fortsättningsvis  att  vara  den fattigaste

kommunen i huvudstadsregionen. Då kan vi inte förändra befolkningens sammansättning och

kommunen blir inte hållbar. En undersökning vi gjort visar att vi får allt slödder – ursäkta

uttrycket – eftersom vi har billiga bostäder. Den medelklass vi skulle vilja behålla flyttar till

Sverige”  (Gutzon-Larsen  &  Lund-Hansen  2014:194).  “Den  underliggande  revanschistiska

hållning som gör det möjligt att referera till en befolkningsgrupp som 'slödder' går igen när

Köpenhamns  kommuns  före  detta  ekonomichef  Jens  Christiansen,  ger  sin  syn  på

stadsomvandlingen  i  inre  Vesterbro  och  beskriver  samma  grupp  invånare  som

'industrisamhällets restprodukt'” (citat i  Baastrup 2008:123).  I det officiella språket undviks

naturligtvis direkta ord som “slödder” och “restprodukter”. Istället används mer tilltalande och

diffusa  termer som “hållbarhet”.  Syftet  är  att  utestänga vissa kategorier  av  människor  och

istället vurma för andra, som “den kreativa klassen”. I Köpenhamns senare bostadsstrategiska

dokument har formuleringarna dock blivit mjukare, men målet att skapa förutsättningar för en

“ekonomiskt  hållbar  befolkning”  står  fast.  De  språkliga  justeringarna  har,  enligt  Bisgaard,

gjorts för att säkra ett brett politiskt stöd (Lund Hansen 2006:109) (Gutzon-Larsen & Lund-

Hansen 2014:194). 

    Det “sociala lyft” som var en delmålsättning i omvandlingsprojektet kunde tolkas som om

det  var  tänkt  att  inkludera  de  befintliga  invånarna  i  Vesterbro.  Men  i  samklang  med

kommunens  strategi  att  locka  “de  befolkningsgrupper”  som  var  “underrepresenterade  i

stadsdelen” var det “sociala lyftet” egentligen tänkt att genomföras genom en inflyttning av

starkare socioekonomiska grupper. Det kan tolkas som ett exempel på klassisk planering för en

“social blandning”, som ofta framställs som ett av huvud-verktygen i arbetet mot segregation
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och splittrade städer. I Köpenhamn användes dock “social blandning” som ett sätt att legitimera

den sociala omvandlingen av inre Vesterbro. Resultatet blev att den sociala sammansättningen

förändrats avseende nyckelindikatorer som arbetslöshet, utbildning och inkomst, där stadsdelen

“lyfts” - gentrifierats - till en nivå nära eller klart över snittet i Köpenhamn (Gutzon Larsen &

Lund Hansen 2014:209).  

  Sedan  början  av  00-talet  har  flertalet  rapporter  om  gentrifiering  som  en  förtäckt

stadsutvecklingsstrategi  tillkommit.  Policydriven  gentrifiering  är  avsedd  att  höja  värdet  på

fastighetsmarknaden, öka den ekonomiska vitaliteten, höja skatteintäkter och skapa attraktiva

miljöer  för  fortsatta  investeringar.  Begreppet  gentrifiering  används  inte  ofta  i  dessa

sammanhang. Istället används ord som renewal,  redevelopment,  revitalization och  upgrading

(Hedin 2010:25). 

    Ett sätt att legitimera gentrifiering som stadsutvecklingsstrategi är, som nämnts, att knyta

samman  processen  med  idén  om  social  blandning.  Genom  att  bygga  bostäder  för  högre

inkomstgrupper i befintliga låginkomstområden antas denna strategi ha integrerande effekter.

Omvänd  ordning,  att  exempelvis  bygga  hyresrätter  avsedda  för  låginkomsttagare  i  rikare

områden är däremot ovanligt. En orsak kan vara “det revanchistiska begäret att rensa ut våra

innerstäder” (Hedin 2010:25). Man kan skönja olika gentrifieringsvågor sedan 1950-talet. Vi

befinner oss nu i den fjärde, fr.o.m. 00-talet och framåt. Enligt vissa pågår den endast i USA

men Karin Hedin menar att den äger rum även i Sverige i och med den bostadspolitik som förts

särskilt sedan 2006.  Den fjärde vågen kännetecknas av integrering mellan lokal gentrifiering

och nationella och globala kapitalmarknader, samt av statlig politik och lokal planering som

understödjer gentrifieringsprocesser (Hedin 2010:27-28). 
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7  Landskrona – ekonomisk-politiska kortfakta  

7.1  Den kommunalekonomiska utjämningen 

Den politiska ledningen i dagens Landskrona hänvisar ofta till stadens negativa ekonomiska

resultat och menar att det är djupt otillfredsställande. Nedanstående siffror visar att samtliga

kommuner i Skåne utom Lomma och Vellinge går med förlust. Mot bakgrund av att Sveriges

kommuner har olika förutsättningar som ger utslag i form av vinst eller förlust i årsresultatet

finns  det  en  kommunalekonomisk  utjämning,  ett  “statsbidrag”;  “storleken  på  dessa  bidrag

avser  specifikt  inkomstutjämning,  strukturbidrag,  införandebidrag,  lss-utjämning  och  den

kommunala fastighetsavgiften”.  De enda kommuner i Sverige som inte hade statsbidrag och

utjämning till kommunen år 2014 var (enligt mätning: kr per invånare) Danderyd (-12 080),

Solna  (-5  381),  Täby (-3  632),  Lidingö (-3  318),  Vellinge  (-1  515),  Lomma (-1  083)  och

Stockholm (-372). 

   Siffrorna för några skånska kommuner: Lund (+2 953), Ängelholm (+6 855), Helsingborg

(+7 834), Trelleborg (+10 207), Eslöv (+13 343), Hässleholm (+13 424), Malmö (+14 030),

samt  Landskrona  (+15  395)  kr  per  invånare.  (http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-

statistik).  Av  Sveriges  kommuner  är  alltså  283  av  290  stycken  (2014)  beroende  av

utjämningsstödet.  Medel  för  landet  är  8  178  kr  per  invånare.  Landskrona  är  följaktligen

knappast  ensamt  om  att  ta  del  av  den  ekonomiska  utjämningen.  Landskrona  kommuns

utjämningsbidrag mellan åren 2008 och 2013: 10 474 (2008), 10 775 (2009), 11 545 (2010), 12

953  (2011),  13  357  (2012),  14  143  (2013)  (http://www.scb.se/statistik/_publikationer).

Utjämningsstödet  har  alltså  ökat  i  jämn  takt  sedan  2008,  vilket  det  gjort  även  för  andra

kommuner, exempelvis Malmö.

    Att Landskrona “halkat efter” och att målsättningen är att staden ska “stå på egna ben” är

formuleringar som uttryckts av det nuvarande stadsstyret. Bakgrunden är budgetresultatet och

beroendet  av  utjämningsbidraget.  Men om siffrorna  verkligen  är  alarmerande eller  om det

handlar om en taktisk verklighetsbeskrivning för att genomföra drastiska förändringar är det

delade meningar om. I en artikel i lokalpressen vänder sig journalisten mot beskrivningen av

Landskrona  som  det  mörkaste  ekonomirelaterade  kommunexemplet  i  Skåne:

“Landskronabornas förmåga att betala skatt är inte extremt låg. Bara i nordvästra Skåne finns

fyra kommuner med lägre skattekraft. Dessutom är Landskrona långt ifrån den enda kommun

som har haft en svag utveckling sedan 1990-talet” (HD 2015-10-25). “Att beskriva och mäta
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resultat  för en kommun har en annan innebörd än resultatet  i  privat verksamhet.  Målet för

kommunen är inte att uppnå vinst. Målet är att ha en ekonomi i balans och det i sig är ett medel

för att uppnå önskvärda resultat för medborgarna” (Årsredovisning 2005, kommunstyrelsens

ordförande, socialdemokraterna). “Vad som inte nämns i Landskronas vägval är att inte endast

antalet  låginkomsttagare har  ökat,  utan även andelen höginkomsttagare,  vilket  indikerar  en

stark social  och ekonomisk polarisering av Landskrona under de senaste decennierna.  Den

dystopiska bilden av Landskronas minskade sysselsättningsgrad används således för att peka

på behovet av att ersätta den befintliga befolkningen med en ny (arbetande, skattebetalande)

population” (Listerborn & Baeten 2014). “Jämfört med andra jämförbara postindustriella städer

(till exempel Malmö) eller näraliggande mindre kommuner, så är Landskronas skattebas högst

ordinär” (ibid).

   Hur  ligger  det  till  med  utbetalningarna  av  socialbidrag/försörjningsstöd?  Nedanstående

siffror för några skånska kommuner visar att Malmö betalade ut ett betydligt högre belopp

(2824 kr) än Landskrona per invånare under år 2014. Det är heller ingen större skillnad mellan

Helsingborg (1693 kr) och Landskrona (1730 kr) i den kolumnen:

Kommun Samtliga biståndshushåll Utbetalt ek. bistånd, t.kr Flyktinghushåll Biståndsbelopp/inv. kr

Kristianstad (81 826 inv.)   2 393 107 315    473 1 318

Hässleholm (50 565 inv.)      977   35 121    149    697

Helsingborg (135 344 inv.)   4 226 227 131    345 1 693

Malmö (318 107 inv.) 15 835 891 169 1 547 2 824

Landskrona (43 574 inv.)   1 638   74 933    168 1 730

Källa: Socialstyrelsen, ekonomiskt bistånd årsstatistik 2014.
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7.2  Den politiska sammansättningen  

Landskrona beskrivs ofta som en arbetarstad som haft problem sedan varvsindustrin lades ner

på 1980-talet. Socialdemokraternas långvariga maktinnehav upphörde 2006. Förändringen från

valresultatet 2002 till 2006 är drastisk. Socialdemokraterna minskade medan Folkpartiet och

Sverigedemokraterna ökade rejält. 

Valår Social-
demokraterna

Folkpartiet 
(Liberalerna) 

Sverige-
demokraterna

Miljöpartiet Moderaterna Vänsterpartiet

1998 41,5   (8986)     5,4 (1175)           - 4,5   (969) 25,3   (5472) 6,5    (1397)

2002 39,03 (8478) 14,13 (3070)   8,74 (1898) 2,53 (549) 19,24 (4180) 6,22  (1350)

2006 31,97 (7538) 22,47 (5298) 22,26 (5250) 2,26 (534) 13,50 (3183) 3,49    (823)

2010 34,03 (8493) 29,97 (7479) 15,82 (3949) 2,92 (728) 10,84 (2705) 4,28  (1067)

2014 34,89 (9037) 25,74 (6668) 18,67 (4836) 3,74 (970)   7,16 (1854) 4,17   (1080)

Valresultat  i  kommunfullmäktigevalet  från  år  2002  till  2014  i  procent,  antal  röster  inom parantes  (källa:  www.val.se).

Valresultatet för 1998, källa: Landskrona stad årsredovisning 2007:51.  

Socialdemokraterna  regerade  till  2006  då  Folkpartiet  i  koalition  med  Moderaterna  och

Miljöpartiet övertog styret. Koalitionen har regerat sedan dess. Politiken tog en ny kurs efter

valet  2006 med ökat fokus på ekonomisk tillväxt och stadsförändringar.  Målmedvetenheten

och en delvis annan verklighetsbeskrivning kan skönjas: “Landskrona har en svår sjukdom och

den nya ledningen har presenterat en behandlingsplan för tillfrisknande” (Tidningen Fokus,

2010, intervju med kommunstyrelsens ordförande, fp). “Treklövern har lagt sina förslag inför

den valda församlingen, sedan har det varit för alla att ta ställning: inget smussel, ingen panik.

Oftast har sverigedemokraterna röstat med treklövern, ibland inte.” (ibid)
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8  De första stegen mot gentrifiering?   

8.1  Ideologikritisk analys  

För  att  återknyta  till  ideologikritiken,  en  kritik  av  ekonomismens  och  nyliberalismens

inverkan  på  stadspolitiken,  tillämpat  på  det  specifika  fallet  som  är  Landskronas

stadsutvecklingsstrategier, vilka kan tolkas som gentrifieringspolitik. 

Texterna 

Det är ett återkommande dramatiskt och alarmistiskt anslag i stadsledningens texter; “klockan

är  fem i  tolv”1,  “utmaningarna”  saknar  “historisk  motsvarighet”2 och  “alla”  har  ett  “tungt

ansvar”3 att göra något åt de “de rådande missförhållandena”4. I början av år 2010 är det “sista

chansen”5 att “rädda”6 Landskrona. Det lokala näringslivet anser att det är någonting som “har

gått snett”7 med staden och en lokal aktör uttrycker att problemen varit i “fritt fall i 25 år”8. Om

dessa bilder av staden stämmer med verkligheten eller om det är ett sätt att få ytterligare gehör

för  sin  politik  är  en  tolkningsfråga.  Man  kan  se  beskrivningarna  som ett  avstamp  för  att

legitimera sina strategier inom bostadsområdet. Staden ska “tas tillbaka”. Det kan också vara

den  korrekta  verklighetsbild  de  styrande  har  av  situationen.  Det  är  svårt  att  avgöra  hur

verkningsfull  denna  metod  att  utmåla  staden  som i  djup  kris  är  och  vilka  som eventuellt

påverkas.

   Statistik kan tolkas och siffrorna är relativa. Malmö betalar exempelvis mer per invånare i

försörjningsstöd  än  Landskrona.  Listerborn  &  Baeten  menar  att  den  affärsplanemässiga

metodiken i gentrifieringsstrategierna ger en  “pseudo-vetenskaplig inramning av problemet”

och att  “statistik  används  för  att  framställa  Landskrona i  ett  specifikt  sken –  en  djup  och

alarmerande kris” (Listerborn & Baeten 2014). Att använda ett vetenskapligt, ekonomiskt och

rationellt språk med statistiska inslag är svårare att “avkoda”.  

1 Landskrona stad, kommunalrådens kansli, “Rädda Landskrona – sista chansen”, 2010-01-13, s.3. 
2 Landskrona stad, årsredovisning 2006, s.3. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Landskrona stad, kommunalrådens kansli, “Rädda Landskrona – sista chansen”, 2010-01-13, s.1. 
6 Ibid. 
7 “Något har gått snett med Landskrona”, 2006-05-29, s.1. Se även “De sju ställer upp i nästa val om inte trenden bryts”, 

Helsingborgs Dagblad, 2006-11-06. 
8 “Vill flytta bidragstagare och riva hus”, Helsingborgs Dagblad, 2011-01-24. 

22



I ett historiskt perspektiv är det möjligt att den protestantiska etiken och dess arbetsmoral är en

av de ideologiska grundstenarna i det politiska etos som utgår från styret (jfr Max Weber: Den

protestantiska etiken och kapitalismens anda), där alla ska ha “ett jobb att gå till”, inte ligga

samhället “till last”, leva asketiskt och få kapitalet att växa. I dokumenten från stadsledningen

och  näringslivet  (som  samverkar  och  är  ideologiskt  överens)  är  det  en  stor  tilltro  till

tillväxtideologin. Världsbilden är ekonomiskt präglad. Allt som är stadsrelaterat ses och mäts i

ekonomiska termer; staden har potential, kusten ska exploateras, det ska byggas, investeras och

det ska växa. Det upprepade användandet av ord och begrepp från den ekonomiska sfären blir

till ensidiga mantran som kan liknas vid det “endimensionella tänkandet” (Marcuse, Lukes) där

makthavares hypoteser upprepas och blir “definitioner och diktat med hypnotisk verkan”. 

    Oprecisa, mångtydiga och frekventa ord och begrepp kan tolkas som manipulativa. Vanligt i

dokumenten är balans och motsatsen obalans. Målet är “balans i inflyttningen”9 och “balans i

befolkningsstrukturen”10.  Negativt  är  “sociala  obalanser”11.  Ordet stark används i  betydelsen

mer  konsumtion,  mer  ekonomiskt  utbyte,  t.ex.  “ett  starkare  centrum”12 och  “ett  starkare

Landskrona”13. Formuleringen positiv inflyttning14 innebär inflyttning av “skötsamma familjer”15

med  “ett  normalt  socialt  liv”16,  vilket  att  döma av  reklamen  för  Borstahusen  innebär  unga

familjer med  bra  ekonomi  och  yrkesmässiga  kunskaper  som är  i  paritet  med  ett  “modernt

näringsliv”. Begreppet  hållbar  social  utveckling kan  förverkligas  genom  att  påverka

inflyttningen  till  staden.17 Man  avser  att  höja  den  socioekonomiska  statusen  (för

bostadsområden)18 Det är delvis en tolkningsfråga vad som är hög social status och frågan är

varför “statusen” är viktig.  Uttrycket  välmående (stad)19 återkommer och inkluderar tillväxt,

konsumtion,  produktion  av  varor  och  tjänster.  En  högre  ekonomisk  standard  leder  till

“välmående”.   

   Språkligt sett är det ett repetitivt användande av ord med progressiva och framåtblickande

9 “Något har gått snett med Landskrona”, 2006, s.5-6. Landskrona Stadsutveckling AB, årsredovisning 2014, s.2.
10 Ibid, s.2-5. 
11 Ibid, s.9. Rapport av Fasticon AB, 2011, s.21, bilaga till “Landskronas vägval – Centrum/Öster”. 
12 Landskrona stad, “Landskronas vägval – Centrum/Öster”, 2012, förord, s.2-3. Landskrona stadsutveckling AB, 

årsredovisning 2014, s.13. 
13 Ibid. Landskrona stad, årsredovisning 2014, s.3. 
14 Landskrona stad, årsredovisning 2014, s.13., “Landskrona på väg”, 2015, s.2., “Landskronas vägval – Centrum/Öster”, 

2012, s.2.   
15 “Något har gått snett med Landskrona”, 2006, s.4. 
16 Ibid, s.10. 
17 Landskrona Stadsutveckling AB, årsredovisning 2014, s.8. 
18 Landskrona stad, “Landskronas vägval – Centrum/Öster, 2012, s.20. Konsultrapport - Fasticon AB 2011, s.13.
19 Landskrona stad, “Landskrona på väg”, 2015, s.2.
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betydelser  som  utmaning,  fart,  utveckling20,  hållbar  utveckling21 och  vision22.  Texterna

innehåller återkommande vägmetaforer. Staden behöver en nystart23, en ny färdriktning24 och är

på gång25, här gäller det att hålla kursen mot målet26, vilket uttrycks som att Landskrona ska bli

“attraktivt”, “starkt” och “välmående” (“som det var innan”). Ett förment neutralt ord i en viss

kontext får ytterligare betydelser. T.ex. “attraktiv” som används i samband med “stad”27 och

“bostäder”28. Den ekonomiska innebörden är lika med ökning av markvärdet, högre hyror och

dyrare bostäder. Det är en kommodifiering av rummet. “Varan” (staden) marknadsförs på alla

möjliga sätt genom att framhäva stadens särskildhet; kuststad, attraktiv bebyggelse, strategiskt

lokaliserad,  tillhörig  en  expansiv  region.  Positivt  klingande  och  säljande  ord  används

återkommande,  t.ex:  förnyelseprocess29,  stadsförnyelse30,  utveckling31,  möjligheter,  vision32,

mål33,  konkurrensfördelar34,  varumärke35,  masterplan36,  hållbar  social  utveckling37 (stadens

framtida)  position38,  tillväxtregion39,  expansiv  (Öresundsregion)40.  Negativt  (att  vara)  är

(naturligtvis)  “Örestadsregionens förlorare”41,  att  kommunen går baklänges42 och (att  ha) ett

“stagnerat näringsliv”43. Sammanlagt är det ett osjälvständigt historieberättande som är typiskt

för den nutida stadspolitiska diskursen. Även om politiken tar sig olika uttryck i den lokala

kontexten är denna språkliga kavalkad en del av den konforma globala trenden. Staden ska bli

mer attraktiv för en viss målgrupp och därmed marknadsförs den och “säljs” genom försöken att

öka efterfrågan på marknaden. 

20 “Något har gått snett... 2006. “Landskrona - näringslivet”, rapport, 2009, m.m. 
21 Landskrona stad, årsredovisning 2014, s.13. 
22 Konsultrapport, Fasticon AB, 2011. 
23 “Något har gått snett...” 2006. 
24 Konsultrapport, Fasticon AB, 2011, s.5.
25 Landskrona stadsutveckling AB, årsredovisning 2014:4. 
26 Landskrona stad, årsredovisning 2006, s.3. 
27 Konsultrapport – Fasticon AB, 2011. s.13. Landskrona stad, “Landskrona på väg”, 2015, s.2. “Landskrona – en attraktiv

plats att vara och bo på?”, rapport Jönköpings Internationella handelshögskola, bilaga till “Landskronas vägval”, 2010. 
28 Landskrona stad, årsredovisning 2014, s.3. 
29 Landskrona stadsutveckling AB, årsredovisning 2014, s.4.
30 Ibid. 
31 T.ex. “Landskrona - näringslivet”, 2009, s.3.
32 Konsultrapport av Fasticon AB, 2011, s.25, bilaga till “Landskronas vägval Centrum/Öster”.
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Landskrona stadsutveckling AB, årsredovisning 2014, s.4. 
38 Ibid. Landskrona stad, “Landskrona på väg”, 2015, s.2. 
39 “Något har gått snett...”, 2006, s.1.  
40 “Landskronas vägval – antingen eller...”, 2010, s.4. 
41 “Något har gått snett...” 2006, s.1. 
42 “Landskronas vägval – antingen eller...” 2010, s.4. 
43 Konsultrapport av Fasticon AB, 2011, s.2, bilaga till “Landskronas vägval Centrum/Öster”. 
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Den verklighet texterna handlar om 

Huvudproblemet utifrån stadsledningens och de lokala företagarnas synvinkel är att man inte

vill  ha  ytterligare  människor  som  kostar  pengar  för  staden.  Istället  önskas  fler  lönsamma

invånare. Inflyttningen till staden av “fel” människor ur ekonomisk synvinkel beskrivs som det

stora  problemet.44 Likheten  med  gentrifieringen  av  Vesterbro  i  Köpenhamn  är  märkbar:

Socialbidragstagare är det för många av i  staden.  Försörjningsstöd är en utgift  och belastar

kommunens  budget.  Prioritering  av  ekonomivärdena  ger  utslag  t.ex.  i  form  av  kritik  av

hyresrätten.  Denna  “strukturella  faktor”,  identifieras  som grunden  till  att  “fel”  kategori  av

människor bor i staden och flyttar till den. De belastar staden istället för att “lyfta” den: “sociala

problemfamiljer  bor  i  stort  sett  uteslutande i  hyresrätt”,  heter  det.  “Denna enkla sanning är

grundläggande om man vill förstå orsaken till Landskronas negativa utveckling” (“Något har

gått snett...”, 2006:4). Man vill “stå på egna ben”, dvs. budgeten ska vara i balans eller visa ett

positivt resultat. Dessutom identifieras problem inom andra områden, såsom lag och ordning

och  skolan.  Stadsutvecklingsbolaget  bildades  2012  och  Landskronahems  uthyrningspolicy

tillkom för att motverka att fler individer och familjer med försörjningsstöd får hyra lägenhet,

vilket regleras i policyn. Det offentliga och privata samarbetar konkret, bl.a. i form av de fem

fastighetsbolag som gemensamt bildar stadsutvecklingsbolaget. Kommunen/staden får därmed

olika roller; myndighet, aktör på fastighetsmarknaden och fastighetsägare. Detta kan innebära

en  konflikt  ifråga  om  i  vilken  grad  verksamheten  ska  bedrivas  kommersiellt.

Stadens/kommunens sociala åtaganden kan också påverkas. 

    Hur staden ska se ut, vilka funktioner som ska prioriteras, vilka som “har rätt” till staden och

vilka som “definierar” staden blir en maktfråga. De frågorna behandlas teoretiskt i avsnittet om

gentrifieringen. De resonemangen är användbara på Landskrona.  Strategierna följer den fjärde

gentrifieringsvågen som började tidigt 2000-tal. Den innebär alltså strategier “uppifrån” med

avsikt  att  styra  hur  stadens  befolkning  ska  se  ut  framöver.  Modellen  med  den  klassiska

gentrifieringen som drar  till  sig “den kreativa klassen” är  mer karakteristisk för exempelvis

Malmö, som de senaste 20 åren haft tydliga drag av “den frigörande staden”. Liksom i fallet

med gentrifieringen av Vesterbro har Landskronas stadsledning identifierat fastighetsbranschen

som “motorn” för “attraktiv inflyttning”. Bromsklossarna är främst “sociala problemfamiljer”.

   En grundsten i en ideologi är synen på människan. I urvalet av textdokument är synen på

människan mer instrumentell än humanistiskt präglad. Det kan bero på att urvalet är gjort för att

44 Se t.ex. “Landskronas vägval Centrum/Öster”, 2012, s.18-19.
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belysa det för undersökningen relevanta ämnet; alltså bostäder, stadsutveckling, gentrifiering

och ekonomism. I  dessa dokument är människan reducerad till ett objekt; en anonym kategori

som värderas ekonomiskt.45 Det är en uppdelning av folk som antingen närande eller tärande.

Det  “växande”  som  prioriteras  i  andra  sammanhang  tycks  inte  gälla  gruppen

socialbidragstagare,  som  istället  skildras  som  befinnandes  i  ett  statiskt  tillstånd  bortom

möjlighet till förändring. Istället för att underlätta för dessa individer att “lyfta” läggs kraften på

att införa “strukturer” som är avsedda att fungera repressivt.  

   Stadspolitik med en specifik lokal politisk regim är i Landskrona en koalition med Liberalerna,

Miljöpartiet och Moderaterna. Ett nära samarbete med det lokala företagslivet prioriteras, bl.a.

fastighetsägare. I media och dokument är Miljöpartiet och Moderaterna anonyma medan det

mesta  kretsar  kring  den  lokala  varianten  av  Liberalerna  med  Socialdemokraterna  och

Vänsterpartiet i opposition och Sverigedemokraterna som en ytterligare part. 

Textens sociala sammanhang, kontexten

Dokumenten som författats på stadsledningens kansli, de officiella, vänder sig till allmänhet,

väljare,  press,  potentiella  investerare  m.fl.  och  är  stadens  skyltfönster  utåt.  Media,  liksom

oppositionen, några akademiker och Hyresgästföreningen har en kritisk hållning och blir den

egentliga  motvikten  till  stadsledningens  strategiarbete.  De  anlitade  externa  konsulterna  är

påverkade  av  nationalekonomiska  teorier.  Deras  rapporter  fungerar  som  underlag  som

uppmuntrar, bekräftar och initierar ledningens strategier.46

    Gentrifiering är delvis en återspegling av hur arbetsmarknaden ser ut ur socioekonomisk

synvinkel.  Dess  effekter  syns  i  rummets  dimension,  dvs.  i  stadens  bostadsområden.  I

textdokumenen tas det ingen hänsyn till hur arbetsmarknaden fungerar. Orsaken till att folk kan

hamna i  bidragsberoende är  inte  intressant.  Eventuella  teorier  om diskriminering och andra

orättvisor utelämnas.  

     I ambitionerna att förändra staden är det ett ovanifrånperspektiv som gäller. Stadsledningen

anlitar externa konsulter och har anställt en stadsutvecklare. Signer, som undersökt gentrifiering

ur ett maktperspektiv, benämner det  tolkningsföreträde.  Denna form av “elit” och “expertis”

45 Se t.ex. “Landskronas vägval Centrum/Öster”, 2012, s.2-3.
46 “Landskrona – näringslivet” och “Landskrona – en attraktiv plats att vara och bo på?”, rapporter från 2009 av ekonomer

från Internationella handelshögskolan i Jönköping. Konsultrapport, Fasticon AB, 2011. Bilagor till “Landskronas vägval
Centrum/Öster”. 
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tolkar och bestämmer förändringen av staden. Allmänhetens makt ligger i att välja den politiska

ledningen. Det förekommer visserligen medborgardialog,  men främst gäller  det påverkan av

detaljer i stadsrummet. Beslut om detaljplaner tas i kommunfullmäktige.  

Genom  synen  på  stadens  invånare  som  främst  lönsamma  skattebetalare47 och  helst  flitiga

konsumenter riskerar de som är ekonomiskt onyttiga för staden att bortträngas. Invånare och

grupper värderas främst utifrån deras ekonomiska resurser, humankapital inkluderat, som gör

dem attraktiva på arbetsmarknaden vilket är bra för stadens ekonomi. Det finns uttryckta mål att

de ska passa in i en politiskt formulerad kategori, en social norm som beskrivs som “normal”48,

exempelvis en skötsam ung kärnfamilj med “ordnade förhållanden” (jfr “Livet i Utopia”, HD

2015-12-19).  

     Inflyttare med god ekonomi och “ordentliga” familjeförhållanden ska lockas till staden med

kustnära boende med havsutsikt. Det framgår uttalat att målgruppen är s.k. kärnfamiljer med

anknytning  till  “modern  arbetsmarknad”.  De med  socialt,  ekonomiskt  och  kunskapsmässigt

(kreativt) kapital ses som en resurs för staden. De utan godtagbar utbildning och med låga eller

obefintliga ekonomiska resurser är en belastning (se t.ex. “Landskronas vägval Centrum/Öster”

2012:2-3,18-20).  

     Vad kännetecknar alltså gentrifieringspolitiken i Landskrona? Genom redovisade strategier

och  åtgärder  är  det  tydligt  att  stadsledningen  på  olika  sätt  vill  höja  den  socioekonomiska

standarden  i  staden49;  genom  nybyggen  av  bostäder  nära  kusten50,  omvandling  till

bostadsrätter51, prioriteringar av handel och konsumtion i de centrala stadsdelarna till nackdel

för hyreslägenheter52, strängare hyrespolicy53, ökat samarbete mellan staden och hyresvärdar54,

bolagsbildning  med  de  största  fastighetsbolagen55,  visionsarbete  för  att  höja  stadens

attraktivitet56 med  avsikten  att  locka  till  sig  ekonomiskt  resursstarka  invånare  och

företagsinvesteringar.   Det  handlar  alltså  om  en  kommodifiering  av  rummet.  Det  är  den

revanchistiska staden som utkristalliseras. Idéerna är präglade av ekonomismen.

   En avvikelse från den klassiska gentrifieringen kan skönjas.  I denna ovanifrån planerade

47 Se t.ex. Landskrona stad, årsredovisning 2006, s.3. 
48 “Något har gått snett med Landskrona”, 2006, s.10. HD 2012-12-11. 
49 Landskrona stad, årsredovisning 2006, s.3, “Något har gått snett...” 2006, s.6, Konsultrapport Fasticon AB 2011, s.13, 

bilaga till “Landskronas vägval Centrum/Öster” 2012. 
50 Landskrona stad, “Landskronas vägval...” 2012, s.2-3. 
51 Ibid, s.18-19. Konsultrapport av Fasticon AB, 2011, s.13 , bilaga till “Landskronas vägval Centrum/Öster”.
52 Landskrona stad, “Landskronas vägval...” 2012, s.20. 
53 Landskrona stad, “Landskronas vägval...” 2012, s.2-3. “Minskad bidragsinflyttning glädjer Strandberg, HD 2014-03-01.
54 Landskrona stadsutveckling AB, årsredovisning 2014, s.4.
55 Landskrona stadsutveckling AB, årsredovisning 2013, s.3,8.
56 Konsultrapport Fasticon AB 2011, s.25.
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gentrifieringsstrategi faller det inledande stadiet bort, det med konstnärssjälar som flyttar till

staden där hyrorna är låga och det kulturella klimatet tillåtande. I idealtypen för gentrifiering

dras den kategorin till  ett  öppet kulturellt  klimat där olikheter bejakas,  där friheten att  vara

annorlunda  finns.  New  York  City  på  1960-  och  70-talen  hade  en  liknande  attraktion  för

“bohemer”  från  medelklassen.  Idag  är  delar  av  staden  (t.ex.  Brooklyn)  i  en  gentrifierings-

process.  Målet  att  forma befolkningens sammansättning,  i  exemplet  områdena Centrum och

Öster,  används  i  uttrycket  “motverka  segregation”  (tredje  punkten  under  “målsättningar”  i

“Landskronas vägval – Centrum/Öster”, 2012:19). Där föreslås att planeringen ska inriktas på

“att skapa möjligheter för bostadsmiljöer som kan attrahera en bredare social sammansättning i

dessa stadsdelars befolkning”. Det är alltså de “svaga” stadsdelarna som ska blandas, inte de

“starka”. Begreppet “social blandning” har tidigare tagits upp. På Vesterbro ledde omvandlingen

till införandet av bostadsrätter och ökade hyror vilket medförde att de socioekonomiskt svaga

försvann  från  stadsdelen.  Därmed  blev  det  ingen  social  blandning.  Kritik  har  riktats  mot

nybyggen i Landskrona, t.ex. Borstahusen, att det byggs för höginkomsttagare vilket kommer

att öka segregeringen.

  Den uttalade tanken med strategierna för stadsförändringen är att öka stadens skattekraft. Den

mer eller mindre dolda ideologin bakom politiken är bredare och mer diffus. Det gäller helt

enkelt att höja värdet på staden. Där finns en samsyn från de flesta politiska partierna och det

lokala  näringslivet.  Ökar  den  ekonomiska  aktiviteten  höjs  fastighets-  och  markvärdena.57

Nybyggandet attraherar vissa intressenter osv. Mekanismerna har stöd i gentrifieringsteorin om

produktionsinriktade förklaringar.

57 Se t.ex. Heimstaden årsredovisning 2015, s.13. 
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9   Sammanfattning – maktens tredje dimension 

Vilka är de dominerande och vilka är dominerade? Är makten dold eller synlig? Kan “makt över

tanken” identifieras? Rör det sig om enfrågemakt eller flerfrågemakt? Är den kontextbunden

eller kontextoberoende? Får den avsedda eller oavsedda konsekvenser? Är den aktivt utövande

eller inaktivt åtnjutande? Steven Lukes ställer frågan hur man får människor att frivilligt foga

sig  i  dominans.  Hur  man  motverkar missnöje  genom att  “forma människors  varseblivning,

uppfattningar  och  preferenser  på  ett  sådant  sätt  att  de  accepterar  sin  roll  i  den  rådande

ordningen”. 

      

9.1  Bidrar textens ideologi till att dölja och upprätthålla makt? 

Ideologin som i undersökningen kallats ekonomismen fungerar i samklang med den norm för

stad och invånare som konstrueras från stadsledningen, konsulterna och det lokala näringslivet.

Den ställer förmågan eller oförmågan till  egenförsörjning på sin spets.  Problemet är att  den

konstruerade  normen  bortser  från  strukturella  missförhållanden  på  arbetsmarknaden  som

påverkar möjligheten till  försörjning.  Den gör istället  individen ansvarig (jfr  Capurri  2013 i

avsnittet om ekonomismen). Komplexiteten i frågan utelämnas. Den tredje dimensionens makt

upprätthålls  tills  andra  “sanningar”  och  svar  på  önskemål  formuleras  genom  inflytelserika

kanaler  av  betydande auktoriteter.  Den första  dimensionens  makt  kan  ta  sig  uttryck genom

exempelvis att väljarna ger uttryck för sin vilja i val.  

  Synlig  och aktiv  maktutövning är  framförallt  besluten som tas  i  kommunfullmäktige  och

stadsutvecklingsbolagets arbete, som hittills resulterat i bl.a. tvångsförvaltning av ett hyreshus

(se bilaga; “Vi är på rätt väg men har mycket kvar att göra”, HD, 2016-01-07), köp av ett annat

(“Utvecklingsbolag köper fastighet”, HD, 2015-03-27) och att hyresgäster tvingats flytta från

sina lägenheter i centrum (se bilaga; “Landskronavärd säger upp hyresgästerna”, Hem & Hyra,

2015-10-09).  Aktiv,  påtaglig  och kontextbunden maktutövning med direkta  konsekvenser är

även följande ett  resultat  av:  “Så här långt  har vi  nått  2014:  Trenden är bruten och antalet

försörjningsstödstagare har minskat” (Landskrona stadsutveckling AB, årsredovisning 2014:8).  

   Den dolda makten - Maktens tredje dimension verkar genom framför allt språket i de officiella

dokumenten.58 Vad texterna försöker åstadkomma är att skapa en påtryckning att  göra “som

58 Tydligt i framförallt rapporterna från Fasticon AB (2011), de ekonomiskt präglade rapporterna från handelshögskolan i 
Jönköping (2009) och i “Landskronas vägval Centrum/Öster” (2012). 
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andra  gör”,  annars  kan  det  gå  illa.  I  det  här  fallet  innebär  det  en  stark  vilja  att  skapa  ett

incitament  att  “följa  med  sin  tid”,  dvs.  “utvecklingen”  och  den  samhälleliga

strukturomvandlingen. Det är alltså ett försök att måla upp bilden av att det råder konkurrens,

som redogjorts för i samband med stadspolitikens karakteristika. Det blir ett slags psykologiskt

stressmoment.  Är  man  (staden)  inte  med  på  tåget  så  väntar  undergången  bakom  hörnet.

“Experterna  hyllar  regionen  och  pekar  ut  den  som Skandinaviens  –  ja  till  och  med  norra

Europas  främsta  tillväxtregion.  Vi  känner  det  och  vi  ser  det  i  Ängelholm,  Helsingborg,

Kävlinge/Löddeköpinge,  Lomma  och  Malmö  –  men  inte  i  Landskrona”  (“Något  har  gått

snett...”, 2006). De sju lokala företagarna som författat dokumentet har samma syn på läget som

stadsledningen. I stället för att i högre grad se på stadens befintliga befolkning och den kapacitet

som redan finns på plats  så framgår det  i  texterna att  man förordar delar av gängse nutida

stadspolitiska  paketlösning,  i  det  här  fallet  med  en  önskan  om  inflyttning  av  folk  med

anknytning till  “modernt  arbetsliv”  (välutbildade inom tjänstesektorn).  Dessutom verkar  det

även som om textförfattarna vill att det ska “hända något” nästan för dess egen skull. Så det

åtminstone ser ut som om det händer något.  

     Den stadspolitiska konkurrensen leder till ett likriktat beteende. Ingen ledande aktör går emot

utvecklingen med risken för att kallas bakåtsträvare. Utvecklingsideologin sitter på djupet i ett

samhälle där modernitet, materialism och rationalitet är ledord. När samhället uppnått en relativt

hög materiell standard är det ytterst få som vill “gå bakåt”. Det finns därmed ett brett medvetet

eller outtalat samtycke till vidare förändring eller “utveckling”. Den politiker som inte svarar

mot massans grundläggande krav blir inte omvald. Därför blir ekonomin fundamental. Därför

gör man “som andra”. “There Is No Alternative”. När samtalet förs på den “ekonomiska arenan”

av  personer  med  experttitlar  -  där  frågor  om exempelvis  medborgarskap  och  demokrati  är

utelämnade  -  är  det  ytterst  svårt  att  motbevisa  auktoriteternas  teser  eftersom  de  för  en

ekonomisk  argumentation  där  de  yttre  premisserna  redan  är  fastställda  och  ingår  i  den

stadspolitiska diskursen. De stödjer och är en del av den rådande ordningen (jfr resonemanget

om “falskt medvetande” av James C. Scott återgivet i Lukes 2008). Kritiken blir en systemkritik

som exemplifieras  i  avsnittet  om gentrifiering.  Se t.ex.  Neil  Smiths  synpunkter  och teorier.

Alternativa frågor, exempelvis av ideologisk eller strukturell art, utelämnas från dagordningen.

Det är förmodligen ingen tillfällighet att Landskronas stadsledning konsulterar ekonomer och

inte exempelvis statsvetare eller socionomer. 

   Frågan är vems version och vision av staden som formuleras? I och med att formuleringarna

utgår från stadsledningen och externa specialister blir det ofrånkomligen ett ovanifrånperspektiv
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där  tolkningen  av  staden  blir  vad  gentrifieringsforskarna  menar  är  utifrån  ett

“medelklassperspektiv”.  Genom språket  upprätthålls  “makt  över tanken” enligt  Lukes'  teori.

Hur hade det låtit om “stadsutvecklingsprojektet” istället benämnts “gentrifieringsprojektet”?

Inte  så  säljande  förmodligen.  Maktens  tredje  dimension verkar  genom  att  det  ekonomiska

språket har en objektiv och rationell karaktär. Det är hämtat från och influerat av ekonomiska

teorier och får därmed en tyngd och legitimitet genom att framstå som vetenskaplig kunskap.

Privata  konsulter  och  akademiker  från  handelshögskolan  i  Jönköping  blir  auktoriteter  och

rapporterna med expertråd framstår som sanningar. Det är svårare att identifiera att det ingår i

den tredje dimensionen av makt (utövande eller passiv) eftersom rapporterna har karaktären av

affärsplan och åtgärdsprogram riktat  mot stadens infrastruktur.  Listerborn & Baerten skriver

(under  “Kritiska  röster”  i  bilagan):  “Det  är  en  förenklad,  pragmatisk,  mekanisk,  till  synes

apolitisk och huvudsakligen teknisk fastighetsbaserad lösning på ett komplext socialt problem

som  har  inspirerat  kommunen  att  etablera  detta  konsortium  mellan  fastighetsägare  för  att

implementera  dessa  idéer”  (Listerborn  &  Baerten  2014). Som  nämnts  i  avsnittet  om

ekonomismen  formas  verkligheten  genom  den  ekonomiska  terminologin.  Även  formell

avpolitisering blir politik. Marknaden saknar moral men eftersom effekterna av strategierna får

konsekvenser för människor blir de politiska. Gentrifieringspolitiken påverkar stadens framtida

utseende. Det finns olika uppfattningar om gentrifiering är något naturligt eller om det är en

följd av politik. De som vill att städer huvudsakligen ska styras efter marknadens logik anser

eventuellt  att  det  är  en icke-fråga,  medan andra är kritiska till  gentrifieringens innehåll  och

följder. Att se aktiv eller passiv förhållandevis “dold maktutövning” i stadsplanering och annan

stadspolitik är möjligt. 

    Vad som kunde ha undersökts i det här arbetet är ärenden i kommunfullmäktige och hur

väsentliga besluten och dess omfång och effekter varit. Ett exempel på beslut som är relevant

för denna undersökning är “Strukturella åtgärder inom stadsdelen Centrum/Öster” (2012-09-24)

som  är  underlag  för  stadsutvecklingsbolagets  handlingsplan  gällande  åren  2013-2014

(Landskrona  Stadsutveckling  AB,  årsredovisning  2013:2,  2014:2).  Röstresultat  i

kommunfullmäktige blev 31 ja-röster (fp, sd, mp, m) och 18 nej-röster (s), samt 2 st (v) som

avstod från att rösta (protokoll kommunfullmäktige, 2012-09-24). Detta är ett exempel på den

första  av  maktens  dimensioner.  De  tre  dimensionerna  utesluter  inte  varandra  utan  fungerar

snarare parallellt. 

   De övergripande målen för staden råder det samtycke kring mellan partier och näringsliv.
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Utvecklingstanken med jobb och tillväxt är i stort sett konfliktfri. Lokala aktörer tar intryck från

forskning,  media,  utbildningar  mm.  Problemformuleringarna  skiljer  sig  dock  åt.  I  maktens

andra dimension nämns konsten att hålla viktiga frågor borta från dagordningen. Att stoppa det

kustnära nybyggandet av bostäder med exempelvis invändningen att det förfular eller skadar

strandmiljön skulle kunna vara en nyckelfråga som allvarligt utmanar politiska och ekonomiska

intressen, liksom frågan om gentrifieringens eventuella konsekvenser för de ekonomiskt svaga

vilket inte är med i de analyserade dokumenten som utgår från stadsledningen och näringslivet.

Den  frågan  är  desto  viktigare  för  journalisterna,  Hyresgästföreningen  och  icke-ekonom-

akademikerna.  

  Genom det specifika fallet är det möjligt att belysa samhällsfrågor på andra abstraktionsnivåer.

Gentrifiering är till stor del en spegling av hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar. Den berör

mekanismer  avseende  segregation  och  integration.  Gentrifiering  ger  även  ett  perspektiv  på

diskrimineringsfrågor, bostadspolitik och stadsplanering. Man kan fundera vidare på om det är

problematiskt  för  ett  samhälles  självbild  att  individer  och  grupper  värderas  utifrån  främst

ekonomiska kriterier och också över vem eller vilka som egentligen äger staden. 
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12  Bilaga – utdrag ur textdokument
“Behandlingsplan för tillfrisknande”?

Landskrona står inför utmaningar vars bredd och djup saknar historisk motsvarighet. Det vilar ett tungt ansvar på oss alla. Både för den 

uppkomna situationen, men framförallt har vi ett gemensamt ansvar för att rätta till de rådande missförhållandena. Kravet på att vi tar 

detta ansvar på största allvar kan inte nog betonas. Bidragsberoendet ska brytas, resultaten i skolan förbättras och brottsligheten pressas 

tillbaka. Vi ska åstadkomma inflyttning genom att vi bygger attraktiva bostäder och företagsklimatet ska i grunden förbättras. Dessa 

förändringar kommer att ta tid och ibland kräva smärtsamma beslut, men de kommer också att ge resultat om vi förmår att tydligt 

identifiera målen och hålla kursen (Årsredovisning 2006:3, kommunstyrelsens ordförande, fp).

Hur kan det komma sig att vår kommun, som vi under alla år tillskrivit stora utvecklingsmöjligheter, under snart 20 år, på ett stort antal 

relevanta områden, konsekvent gått baklänges? Varför har Landskrona, med sin belägenhet mitt i den expansiva Öresundsregionen, 

utvecklats så mycket sämre än både sina förutsättningar och grannkommuner?  (“Landskronas vägval - antingen eller...” , stadsdirektörens

rapport, 2010:4).

Under de senaste femton åren har vi kunnat se hur Örestadsregionen börjat ta form. När vi åker på E:6an mellan Ängelholm och Malmö 

ser vi hur det byggs och utvecklas. Lokaler för industri och handel skjuter upp som svampar ur jorden. Spännande bostadsområden – ofta 

med utsikt över sundet – byggs för att tillgodose människornas behov och drömmar. Experterna hyllar regionen och pekar ut den som 

Skandinaviens – ja till och med norra Europas främsta tillväxtregion. Vi känner det och vi ser det i Ängelholm, Helsingborg, 

Kävlinge/Löddeköpinge, Lomma och Malmö – men inte i Landskrona. Denna stad som har det bästa läget i Örestadsregionen och bästa 

tänkbara förutsättningar. Denna stad som ibland, med all rätt, kallas möjligheternas stad – har istället förvandlats till Örestadsregionens 

förlorare. En stad med växande sociala problem, stagnerat näringsliv och ett centrum präglat av butiksdöd och kriminalitet. Hur har det 

kunnat bli så? Vad är orsaken?

Kommunpolitikerna har under hela resan från 1990 inte vid ett enda tillfälle givit Landskronaborna en samlad och korrekt bild av läget. Ej

heller har man presenterat någon analys (redogörelse av orsakerna) eller strategi, d v s hur Landskronas grundläggande problem skall 

lösas. I stället har vardagsfrågor som trådbussarnas vara eller icke vara, huruvida koloniägare skall få sova i sina kolonier under 

vinterhalvåret etc dominerat debatten. Om man frågar vad som är viktigast i ett fotbollslag – är det rimliga svaret: fotbollsspelarna. Frågar 

man vad som är ett företags viktigaste resurs blir svaret: medarbetarna. Samma gäller för en kommun – d v s dess invånare är den 

viktigaste resursen. Ålder, utbildningsnivå, yrkestillhörighet, inkomstförhållanden etc. är faktorer som avgör situationen och framtiden i 

en kommun. Landskrona har sedan 1990 utvecklats på ett otillfredsställande sätt i dessa avseenden. 

ATT VÄNDA UTVECKLINGEN 

Nedanstående tre målsättningar måste bli vägledande: 

• Ge Landskrona en befolkningssammansättning som motsvarar riksgenomsnittet 

• Skapa förutsättningar för etablering och utveckling av ett modernt näringsliv 

• Tillföra kundunderlag och köpkraft till centrum för att detta skall överleva som stadens kärna med en rimlig servicenivå”

Resultatet av den förda bostadspolitiken har blivit att Landskrona har en stor överrepresentation av hyresrätt i flerfamiljshus jämfört med 

riksgenomsnittet. Denna obalans är huvudorsaken till de övriga obalanserna såsom andelen socialhjälpsbidragstagare, medelinkomst, 

andel förvärvsarbetande, utbildningsnivå etc. Så länge denna obalans består, så länge kommer Landskrona att vara belastat med sociala 

problem långt över riksgenomsnittet. Och den rådande obalansen på bostadsmarknaden kommer genom den ständigt pågående in- och 
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utflyttningen att öka de rådande obalanserna i socialt hänseende. Landskrona måste få en nystart, där vi sätter punkt för det som varit och 

blickar framåt. En nystart baserad på insikten om nödvändigheten av en långsiktig strategi för att rätta upp stadens sociala obalanser. En 

strategi som tar tillvara våra unika möjligheter till attraktivt boende nära sundet med Vesterstadsprojektet i spetsen. Som ser det positivt 

och nödvändigt med inflyttning av familjer som kan ge centrum och näringslivet en chans, och inte minst ge Landskrona ett normalt 

socialt liv (“Något har gått snett med Landskrona”, 2006:1,4-6,10).

Målsättningar 

1. Balansera inflyttningen - Det redan existerande samarbetet mellan Landskrona stad och fastighetsägare inom projektet ”Bostaden” ska 

intensifieras. Gemensam uthyrningspolicy där speciellt fokus riktas mot inflyttning som kan antas medföra ytterligare sociala problem för 

staden som kommunala individinsatser inte kan påverka på sikt. Att bromsa upp denna inflyttning till Centrum/Öster är ett viktigt och 

omedelbart mål. Uthyrningspolicy och kontinuerlig uppföljning av kontroll av densamma samt aktivt agerande och samarbete med 

stadens socialförvaltning är centrala instrument för att nå resultat i detta sammanhang.

2. Balans mellan upplåtelseformer - Åtgärder måste vidtas för att successivt nå en rimlig balans mellan olika upplåtelseformer på 

bostadsmarknaden. Inslaget av bostadsrätt, och om möjligt äganderätt bör öka. Detta bör ur en strukturell synpunkt vara en avgörande 

faktor för att på lång sikt kunna påverka befolkningssammansättningen i Centrum/Öster mot mer balanserade förhållanden.

3. Motverka segregation - Vid upprättande av översiktsplaner, detaljplaner etc, ska planeringen inriktas mot åtgärder som motverkar 

segregation. För Centrum/Öster betyder detta att skapa möjligheter för bostadsmiljöer som kan attrahera en bredare social sammansättning

i dessa stadsdelars befolkning (“Landskronas vägval – Centrum/Öster”, 2012:18,19).

Klockan är fem i tolv för Landskrona. Nu vilar ett stort och historiskt ansvar på Landskronas politiker. Om vi inte lyckas samla oss denna 

gång heller - då går Landskrona en dyster framtid till mötes. Då kommer kräftgången att fortsätta och Landskrona kommer, lite tillspetsat, 

att bli en grå, kraftlös stad utan framtidshopp. Det är i detta läge som våra barn kommer att fråga oss: Varför gjorde ni ingenting? 

Vi vill att den frågan aldrig ska behöva ställas. Och den kommer inte att behöva ställas om vi bygger, sanerar och skapar förutsättningar 

för ett modernt näringsliv (“Rädda Landskrona – sista chansen”, kommunstyrelsens ordf. fp, 2010:3).

“Den övergripande målsättningen med Landskrona Stadsutveckling AB är att med riktade insatser förbättra såväl den fysiska som den 

socioekonomiska statusen, i framförallt, Landskronas centrala och östra delar, i enlighet med tidigare angivna huvudmålsättningar. 

Landskrona Stadsutveckling AB får sålunda en bred målsättning där det finns tydliga incitament både för Landskrona stad och för 

fastighetsbranschen. För staden är nyttan uppenbar. Centrum i en stad har en avgörande roll för helhetens utveckling. Om Landskrona 

Stadsutveckling AB:s verksamhet skulle minska bidragsberoendet med 10 % blir den direkta ekonomiska effekten för staden 8-9 mkr/år. 

För fastighetsbranschen är det likaledes ett känt faktum att fastighetsvärdena i hög grad är beroende av områdets sociala situation, balans i

upplåtelseformer och allmän trevnad. Fastighetsmarknaden, som helhet betraktat, gynnas av att upprustning i vissa kvarter samordnas 

samt att punktinsatser på enskilda fastigheter kan genomföras med kraft” (“Landskronas vägval – Centrum/Öster”, 2012:20).

ETT STARKARE CENTRUM / ÖSTER. ETT STARKARE LANDSKRONA.

Det är en stor paradox att Landskrona som har fantastiska möjligheter, har haft en negativ utveckling under många år. Vi är belägna mitt i 

den expansiva Öresundsregionen, med goda kommunikationer, vacker stadskärna, unika utbildningsmöjligheter inom räckhåll och smått 

unika markresurser för både attraktivt boende och företagsetableringar. Ändå har utvecklingen inte vänt. Med styrdokumentet 

“Landskronas vägval” aktualiserade vi Landskronas struktur och utveckling. Stadens åtgärder för att förbättra den negativa trenden hade 

ditintills främst inriktats på individnivå. Detta har inte förmått förändra den negativa strukturen och utvecklingen i stort. Nu tar vi ansvar 

för stadens framtid och fortsätter arbetet i enlighet med Landskronas vägval och genomför strukturella åtgärder. Landskronas vägvals 

första mål, att bygga 1500 kustnära bostäder i bland annat Norra Borstahusen är i full gång då arbetet med detaljplaner har påbörjats. 

Projektets syfte är att skapa en positiv inflyttning och lägga grunden för en infrastruktur som attraherar ett modernt näringsliv. 
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Landskronas vägvals andra målsättning är att förbättra förhållandena i stadens centrala och östra delar. I Centrum/Öster är två saker 

påtagliga och grundläggande; dels en ständigt pågående inflyttning av människor med starkt bidragsberoende, dels att såväl centrum som 

öster domineras helt av privatägda hyreshus. 

I Centrum/Öster finns en stor andel lediga hyreslägenheter vilket har lett till en stor inflyttning av människor som inte kan betala sin egen 

hyra. En hög omflyttningstakt i kombination med en hög arbetslöshet försvårar självklart möjligheterna för de boende att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Det försvårar även socialtjänstens insatser för de boende. Ju fler som flyttar in med samma stora behov, ju större blir 

trycket på resurserna som måste räcka till fler. Detta är en ohållbar situation både för individen och för kommunen. Alla städer, inte bara 

Landskrona, mår dåligt när en allt för stor andel inte har ett jobb att gå till. Hög omflyttningstakt ökar även anonymiteten och otryggheten 

för de boende. Barnen i området får en otrygg uppväxt när de tvingas byta skola och uppväxtmiljö när deras föräldrar flyttar. Målet, att 

bromsa upp den ohållbara omflyttningen, kan inte uppnås utan ett nära och förtroendefullt samarbete mellan de privata fastighetsägarna 

och Landskrona stad. Av denna anledning föreslås bildandet av ett gemensamt ägt utvecklingsbolag, Landskrona Stadsutveckling AB, 

mellan fem privata fastighetsbolag och staden. Genom att nu satsa på strukturella boendeåtgärder i våra centrala delar, kommer vi skapa 

ett starkare Centrum/Öster och ett starkare Landskrona (“Landskronas vägval – Centrum/Öster”, 2012:2,3). 

...Landskrona blir bostadsreserv för resurssvaga hushåll från hela Skåne - en utveckling som inte kan tillåtas fortsätta (Landskrona 

Stadsutveckling AB, årsredovisning 2013:3). 

“Balans på bostadsmarknaden”

Vad det i grunden handlar om är således att skapa balans på bostadsmarknaden genom att öka bostadsrättens/äganderättens andel av 

bostadsmassan och successivt anpassa den till riksgenomsnittet. Sådan byggnation måste med nödvändighet förläggas till attraktiva lägen 

– helst med sundsutsikt – för att skapa inflyttning av familjer som eftertraktar och har möjligheter till sådana boendemiljöer. Landskrona 

behöver inflyttning av familjer som har jobb och en rimlig ekonomi för att skapa balans i befolkningsstrukturen. Dessa människor har 

valfrihet. För att få dessa att välja Landskrona framför alla andra alternativ, måste man ha något attraktivt att erbjuda. Något som alla 

andra kommuner inte har i samma utsträckning (“Något har gått snett med Landskrona”, 2006:6).

Bostadspolitiken är i detta sammanhang ett kraftfullt och verksamt instrument för att åstadkomma inflyttning av invånare som bidrar med 

skattekraft och endast i begränsad omfattning är beroende av samhällets stödinsatser. För att detta ska kunna åstadkommas är målet att 

producera bostäder av regional och nationell attraktionskraft (Årsredovisning 2006:3, kommunstyrelsens ordförande, fp).

Det finns ett överskott av bostadslägenheter, som har sin bakgrund i krisen i näringslivet efter varvets nedläggning och i en inte tillräckligt

lyhörd bostadspolitik. Detta anges som själva roten till den negativa process som Landskrona lidit av sedan dess. Ett ökat utbud av 

bostadsrättslägenheter kan sannolikt vara ett bidrag att öka attraktivitet för Landskrona som bostadsort och att höja statusen både för de 

norra stadsdelarna och för stadskärnan. Därför föreslås aktiva åtgärder för att skapa förutsättningar att omvandla hyreslägenhet till 

bostadsrätter (ur rapport sammanställd av Fasticon AB, 2011:13, bilaga till “Landskronas vägval – Centrum/Öster”, 2012).

Det antas finnas en brist på bostäder i attraktiva områden. Detta har medfört att de som efterfrågat dessa och har ekonomiska 

förutsättningar att köpa villor och dyrare bostadsrätter i många fall flyttat ut från Landskorna och bosatt sig i angränsande kommuner, som

dessutom kunnat erbjuda en attraktivare arbetsmarknad för denna kategori. Det har också lett till att det finns överskott/vakanser i Gamla 

staden på större och dyrare lägenheter, som också berott på att området saknat attraktionskraft för denna kategori. Däremot kan antas att 

det krävs andra åtgärder för att locka till nyinflyttning till hyreslägenheter i centrum (ur rapport sammanställd av Fasticon AB, 2011, 

bilaga till “Landskronas vägval – Centrum/Öster”, 2012:21).

Landskrona ska föra en offensiv bostadspolitik i syfte att åstadkomma en positiv inflyttning till staden och därmed utveckla både handeln 

och näringslivet. För att uppnå detta krävs fler bostäder varför produktionen av ägande- och bostadsrätter ska prioriteras. Vidare måste fler
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hyresrätter skapas i Landskronas ytterområden. Bostadsbyggandet ska stärka Landskronas centrum och vara ett föredöme när det gäller 

energianvändning och miljöpåverkan. En offensiv bostadspolitik är, i kombination med övriga prioriterade områden, ett av stadens främsta

instrument för att säkerställa en långsiktig och hållbar utveckling av staden (Landskrona stad årsredovisning 2014:13).

Flertalet byggprojekt har regional attraktionskraft med sin närhet till Öresund och kommer att ge staden positiv inflyttning. Med detta 

skapas också förutsättningar för nya företagsetableringar vilket sammantaget ger ökad skattekraft och ökad ekonomisk aktivitet 

(“Landskrona på väg”, 2015:2).

Nu kan vi se att det har vänt, säger Torkild Strandberg. Förklaringen är enligt honom den nya uthyrningspolicyn som ska förhindra 

bidragstagare att skaffa lägenhet. I nuläget har 14 bostadsbolag skrivit under och Christian Alexandersson uppskattar att 80 procent av 

lägenhetsbeståndet i Centrum och Öster därmed är stängt för de med skral ekonomi. Före den nya uthyrningspolicyn flyttade mellan 10 

och 15 personer som lever på försörjningsstöd till Landskrona varje månad. Den siffran har minskat. I december flyttade en sådan person 

hit, i januari fem och i februari hittills ingen alls (Helsingborgs Dagblad, “Minskad bidragsinflyttning glädjer Strandberg”, 2014-03-01).

“Vi är först i landet med att driva en process mot en oseriös fastighetsägare, en man som har gjort till sin primära intäktskälla att hyra ut 

lägenheter som varken du eller jag skulle kunna drömma om att bo i. Hans främsta hyresintäkt kommer från socialtjänsten i Landskrona 

och stillatigande har vi accepterat detta. De människorna som bor i de här miljöerna, med bland annat svartmögel på väggarna och 

livsfarlig el, har samma rätt som du och jag att bo på ett anständigt och tryggt sätt” (Helsingborgs Dagblad, ”Vi är på rätt väg men har 

mycket kvar att göra”, 2016-01-07).

Inför varje nytt förvärv väger vi noga fördelar mot eventuellt nackdelar. Det är också viktigt att regionen präglas av tillväxt, låga vakanstal

och framtidstro. Den ekonomiska utvecklingen på såväl global som nationell nivå, påverkar fastighetsmarknaden och hyresnivåerna. 

Högre BNP per capita ger möjlighet till löneökningar och därmed ökad betalningsförmåga. En starkare ekonomi har historiskt sett medfört

högre hyror för bostäder i de länder och primärt i de städer där den ekonomiska tillväxten är centrerad. Attraktiva arbetsmarknader har lett 

till arbetskraftsinvandring vilket skapat ett ökat behov av bostäder (Heimstaden årsredovisning, 2015:13).

Kritiska röster

Jan Olof Sandén, regionchef på Hyresgästföreningen Norra Skåne, ser också de stora problem staden har och som Strandberg och 

Andersson försöker åtgärda. Men han tycker att politikerna i Landskrona valt en märklig tågordning.

– Man skulle önska att det här verkligen kombinerades med något socialt program. Alltså man kan ju ställa frågan så här: Är det här ett 

upplåtelse- eller fastighetsproblem? Eller är problemet att man inte åtgärdat de sociala problemen först – att få människor i försörjning till 

exempel? (Faktum 2013-05-22).

Strategin är att sätta in insatserna i Centrum för att motverka den urbana dystopin. Konsulternas första och viktigaste slutsats är att 

bostadsmarknaden måste ändras. Genom att skifta om från hyresrätter till bostadsrätter följer positiva konsekvenser i inflyttningen till 

staden, skattebasen, nedgång av kriminalitet, socialbidragsberoende, skolresultat och sysselsättning. Det är en förenklad, pragmatisk, 

mekanisk, till synes apolitisk och huvudsakligen teknisk fastighetsbaserad lösning på ett komplext socialt problem som har inspirerat 

kommunen att etablera detta konsortium mellan fastighetsägare för att implementera dessa idéer (Listerborn & Baeten 2014).

– Stadens insats på 95 miljoner kronor borde kanske finansieras på annat sätt än att låna av pensionskapitalet. Det kan vara ett mycket 

riskfyllt projekt. Vilka alternativ har man funderat på? Säger oppositionsrådet Niklas Karlsson (s) (Lokaltidningen.se, 2012-08-24).

När man bestämmer sig för att medvetet ändra en stads befolkningsstruktur är det inte bara en oförskämd människosyn, det skvallrar även 

om en djup okunskap och brist på insikt i hur städer fungerar, hur städer får näring av en heterogen sammansättning (“Livet i Utopia”, 

Helsingborgs Dagblad, 2015-12-19).
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– Det är uppenbart att de säger nej till fler socialbidragstagare. Känns nästan som att man akut vill bygga en mur kring kommungränsen. 

Hela projektet andas gentrifiering, upprustning, och förmodligen höjda hyror. Det man kan fundera på är vart de, som uppfattas som 

problemet, ska ta vägen. Jag hoppas att de på något sätt tar med sig den sociala biten, säger Hyresgästföreningen regionchef Jan Olof 

Sandén” (Hem & Hyra.se, 2012-09-21).

Tanken är att slå en järnring runt kommunen och hindra bidragstagare som har svårt att få bostad på annat håll att flytta till Landskrona, 

men policyn gör ingen skillnad på folk och riskerar att slå lika hårt mot de som redan bor innanför kommungränsen (“Strandberg: Vi 

måste få vara i fred”, Helsingborgs Dagblad, 2013-09-17).

Avsaknad av identitet är ofta komplicerat att förhålla sig till, och det är där kärnan till problematiken ligger, i sin iver att uppmuntra till 

gentrifiering och i sin kompromisslösa vilja framåt missar man att varumärkesbyggen måste vila på en trovärdig grund. Det som nu görs i 

Landskrona är inte gentrifiering. Det är sanering (“Livet i Utopia”, Helsingborgs Dagblad, 2015-12-19).

“Det finns inget alternativ” - den lokala stadspolitiken

Är Landskrona med i matchen? (“Landskrona näringslivet”, rapport 2009:5).

Landskrona kommun är lokaliserad strax norr om en av Sveriges tre växande storstäder och ingår i Malmös lokala arbetsmarknadsregion 

(LA-region). Kommunen är därmed en del av en av Sveriges mest expansiva storstadsregioner, vars utveckling under 1990-talet fått en 

extra skjuts genom Öresundsbron. Utöver metropolen Malmö innefattar regionen exempelvis Lund, en av Sveriges största 

universitetsorter, och Helsingborg som kan karaktäriseras som ett större regionalt centra inom regionen. Den generella närheten till 

expansiva områden ger Landskrona en potential för en stark utveckling. Detta kapitel ställer frågan om Landskrona hänger med i den 

generella utvecklingen i Sverige som helhet och i övriga Malmö-regionen (“Landskrona - näringslivet”, rapport, 2009:3).

Landskronas näringsliv har inte utvecklats i takt med omvärldens förändringar och en fortsatt inriktning mot och beroende av den 

traditionella industristrukturen har inneburit en högre arbetslöshet än regionen i övrigt. Det har saknats en sammanhållen och kraftfull 

vision och färdriktning för Landskrona. Samtidigt som den omgivande regionen har utvecklats kraftfullt och positivt har Landskronas 

utveckling i stort varit negativ (ur rapport sammanställd av Fasticon AB, 2011:5, bilaga till “Landskronas vägval – Centrum/Öster”).

Strukturförändringen bland företag i landet medför även en geografisk omfördelning. Kunskapsintensiva företag såsom konsulter, IT-

företag och andra tjänsteföretag med hög lönsamhet koncentreras till större städer och marknader. Där är markpriserna höga såväl för 

företag som för bostäder. Företag med lägre lönsamhet, större markbehov och lägre lönenivåer etablerar sig hellre i kommuner med lägre 

kostnader. Antalet sysselsatta till följd av dessa rörelser har i Landskrona tydligt gått i riktning mot fler sysselsatta i varuproducerande 

verksamhet i Landskrona och färre i tjästeproducerande. Företagens rörlighet bidrar således till att befästa Landskrona som 

varuproducerande stad (Landskrona stad årsredovisning 2007:6).

Grunden för den offentliga sektorn är ett välmående näringsliv. Politiken ska därför syfta till att förmå nya företag att etablera sig i 

Landskrona, stödja entreprenörskap och nyföretagande och på alla sätt förbättra relationen mellan befintligt näringsliv och kommunen 

(Årsredovisning 2006:3, kommunstyrelsens ordförande, fp).

De förändringar som pågår är nödvändiga och kommer att ta tid. Men det kommer också att ge resultat. Vårt gemensamma mål är ett 

starkt Landskrona. Vårt unika läge mitt i Öresundsregionen, med storstäder och universitet på pendlingsavstånd, gör oss väl lämpade för 

attraktiva bostäder och företag (Årsredovisning 2014:3, inledande text av kommunstyrelsens ord. folkpartiet).

Uppdraget: Landskrona skall vara en attraktiv stad i Öresundsregionen (Landskrona Stadsutveckling AB, årsredovisning 2013). 

Landskrona stads politiker har givit oss tjänstemän ett tydligt uppdrag: Landskrona skall återta sin position som en välmående stad i södra 
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Sverige (Landskrona stad, “Landskrona på väg”, 2015:2).

Detta kapitel ställer frågan om Landskrona hänger med i den generella utvecklingen i Sverige som helhet och i övriga Malmö-regionen. 

Den lokala marknaden är normalt avsevärt mer betydelsefull för tjänsteföretag än för tillverkande företag. Bland tillverkande företag är 

ofta sysselsättningsutvecklingen kopplad till utvecklingen på fjärrmarknader. Tjänsteföretagen expanderar i större utsträckning som 

respons på lokala förhållanden, och spelar en viktig roll för en regions attraktivitet och kumulativa tillväxt. Konsumenttjänstenäringar är 

en attraktor för konsumenter. På samma sätt är företagstjänster en attraktor för företag. I stort sett samtliga avancerade ekonomier i 

världen uppvisar en fallande sysselsättningsandel i tillverkningsindustri och en ökande andel i tjänstebranscher, primärt kunskapsintensiva

sådana. För Sveriges del gäller att i princip hela sysselsättningstillväxten sedan början 1990-talet skett i tjänstesektorer. Detta mönster 

gäller även generellt för svenska kommuner. Dock uppvisar tjänstesektorer i allmänhet, och kunskapsintensiva tjänstesektorer i synnerhet, 

en stark tendens att koncentreras till humankapitalintensiva storstadsregioner med stora lokala marknader och hög tillgänglighet till 

modern transportinfrastruktur. Kommuner som Landskrona med geografisk närhet till storstadsområden har ur denna vinkel en fördel när 

det gäller potentialen att attrahera branscher inom det växande segmentet av ekonomin, dvs. kunskapsintensiva tjänstenäringar 

(“Landskrona – näringslivet”, 2009-12-16, s.3,12, rapport, Martin Andersson, Internationella handelshögskolan i Jönköping, bilaga till 

“Landskronas vägval”, 2010-03-02).

“Stoppa inflyttningen av socialbidragstagare”

Befolkningsstrukturen är viktig för hur väl en region klarar sig. Vi vet från tidigare studier att en högutbildad befolkning bidrar mer till 

den regionalekonomiska utvecklingen än en lågutbildad befolkning. Vi vet också att en stor relativ andel barn och gamla innebär en 

ekonomisk påfrestning på den sysselsatta befolkningen. Samma ekonomiska konsekvenser får en hög procentuell befolkningsandel av 

arbetslösa flyktingar. Att integrera alla delar av stadens befolkning är alltså väsentligt för att Landskrona skall uppfattas som en attraktiv 

plats att befinna sig på. Den överrepresentation av utrikes födda som finns i Landskrona måste få sysselsättning på stadens eller regionens 

arbetsmarknad och i stadens sociala och kulturella liv för att kunna få en positiv påverkan på Landskronas attraktivitet. Om det inte sker 

kommer denna grupp, liksom Landskrona som stad, att allt mera uppfattas som en ekonomisk och social belastning för regionen. 

(“Landskrona – en attraktiv plats att vara och bo på?”, s.6,10, Charlotta Mellander , Jönköpings Internationella Handelshögskola, bilaga 

till “Landskronas vägval”, 2010-03-02).

Skötsamma familjer med goda arbetsmarknadsförhållanden och rimlig ekonomi kan mycket väl bo i hyresrätt – men väljer påfallande ofta

att bo i bostadsrätt eller villa. Men sociala problemfamiljer bor, i stort sett, uteslutande i hyresrätt. Denna enkla sanning är grundläggande 

om man vill förstå orsaken till Landskronas negativa utveckling (“Något har gått snett med Landskrona”, 2006:4).

“Det är inte så att det bara ska finnas plats för höginkomsttagare och allt är inte problem på Centrum Öster, jag hoppas att många ska bo 

kvar. Men att rusta upp kostar och visst kommer det att ske en förändring, hyrorna kommer att gå upp. Det i sin tur kommer att leda till en 

mer normal befolkningssammansättning och det mår alla bra av” (Kenneth Håkansson, styrelseledamot i stadsutvecklingsbolaget och 

tidigare vd för HSB Landskrona, tillika ordförande i Landskrona Bois) (“Tidigare HSB-vd:n har blivit senior advisor”, Helsingborgs 

Dagblad, 2012-12-11).

Detta tyder på att det skett en successiv försvagning av den ekonomiska strukturen i kommunen och särskilt tydligt har detta varit under 

perioden 2006-2009”. Förklaringen till den negativa utvecklingen finns i hushållens härkomst/födelseland. Från omkring 1995 och under 

varje år från 2005 har hushåll från länder utanför Sverige och övriga Norden kraftigt dominerat inflyttningen till Landskrona. 2006 och 

2007 utgjorde denna grupp 70-80 procent av inflyttningsnettot och åren 2007-2009 representerade denna grupp mer än 100 procent av det 

totala inflyttningsnettot. Eftersom de utomnordiska inflyttade samtidigt utgör hela eller merparten av inflyttningsnettot får 

inkomstskillnaderna kraftig effekt på medelinkomsten i kommunen i ett längre tidsperspektiv. Omvänt skulle en ökad inflyttning av 

hushåll med svensk härkomst på sikt höja medelinkomsten i kommunen. Denna grupp hade dock ett negativt flyttningsnetto både 2008 

och 2009 (ur rapport sammanställd av Industrifakta AB, 2011/bilaga till “Landskronas vägval – Centrum/Öster”).
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Inte oväntat tycker Börje Andersson också att en kommun ska drivas som ett företag. “Absolut. Det finns fortfarande problem inom 

demokratin, att den blivit en ursäkt för ineffektivitet, säger han. Vi måste vara konkurrenskraftiga. Vårt handikapp är att varumärket 

Landskrona inte är det bästa. Problemet är att det tillåtits flytta in en kategori människor vi inte vill ha.” Området – och människorna som 

bor där – som Börje Andersson pekar ut som det stora problemområdet är Öster. “Ett sätt att minska problemen är att riva hus på Öster. 

Men problemen är inte lätta att lösa. De har varit i fritt fall i 25 år. Vi har 300-500 lägenheter för många av den här karaktären och vi 

måste sänka nivån, annars får vi inte stopp på inflyttningen” (“Vill flytta bidragstagare och riva hus”, Helsingborgs Dagblad, 2011-01-24, 

Andersson är ordförande i stadsbyggnadsnämnden, som i artikeln beskrivs som “mål- och resultatinriktad företagsledare”).

Landskrona har från mitten av 80-talet haft en negativ nettomigration som täckts upp av växande immigration från utlandet. Bostads- och 

fastighetsmarknadens verkningssätt och den hyrespolicy som tillämpas av de ledande fastighetsföretagen har lett till att nyanlända 

invandrare och grupper med svag ekonomi har kunnat få bostad på Öster. Detta har varit ett effektivt sätt att fylla tomma lägenheter, men 

det har samtidigt gett upphov till sociala obalanser, som i sin tur lett till den segregation och dåliga image som förknippas med Öster. 

Samtidigt är det angeläget att ta tillvara den resurs och de möjligheter som ligger i den mångkulturella miljö som finns på Öster och i ett 

förändringsarbete skapa förutsättningar för att utveckla detta (ur rapport sammanställd av Fasticon AB, 2011:21, bilaga till “Landskronas 

vägval – Centrum/Öster”).

Landskrona stadsutveckling, aktiebolag och ny uthyrningspolicy

Bolaget har ett speciellt uppdrag och är unikt i sitt slag i Sverige: att både offentliga och privata aktörer samverkar för att vända den 

sociala situationen i innerstaden och utveckla Landskrona till en attraktiv och levande stad. Bolagets roll är att vara en drivande kraft för 

stadsförnyelse och hållbar social utveckling i Landskrona. Det handlar om att vara en katalysator för stadens förnyelseprocess och för fler 

investeringar och etableringar i innerstaden. (Landskrona Stadsutveckling AB, årsredovisning 2014:4).

Landskrona Stadsutveckling AB ska vara en sammanhållande och samordnande instans mellan Landskrona stad och de privata 

fastighetsägarna. Bolaget ska initiera stadsutvecklingsprojekt av den art som kräver helhetsgrepp med såväl privata som kommunala 

aktörer. Bolaget ska, i de fall ingen privat aktör har möjlighet, aktivt förädla fastigheter genom upprustning, konvertering till bostadsrätter 

eller annat ändamål än boende. När så sker ska gängse företagsekonomiska mål gälla. Beträffande Landskrona stads ekonomiska åtagande

om 95,5 mkr i detta avseende förutsätts att detta finansieras via nettointäkterna från de mark- och exploateringsavtal som kommer att 

tecknas i norra Borstahusen vid byggnation av den gamla campingplatsen och närliggande områden. De privata fastighetsägarna som 

kommer att ingå i ägarkretsen tillskjuter 4,5 mkr i egenkapital till nämnda bolag (“Landskronas vägval Centrum/Öster”, 2012:20).

Landskrona Stadsutveckling AB ägs av Landskrona stad (95,5 %) och fem privata fastighetsägare som aktivt vill delta i detta arbete, för 

närvarande Fastighets AB Tornet (1 %), HSB Landskrona (1 %), Heimstaden AB (1 %), Lindström Fastighets AB (0,5 %) och Svenska 

Hus i Skåne AB (1 %) (Landskrona Stadsutveckling AB, årsredovisning 2013:3,8).

Ett alternativ med omedelbar effekt är att ta objekt ur marknaden genom tillfällig avställning eller genom rivning av objekt som har en 

dålig standard. Ett sådant projekt är det sannolikt realistiskt att kunna genomföra med en signifikant volym bara inom Landskronahems 

bestånd och då i den norra stadsdelen. Fördelen med detta alternativ är – förutom en snabb påverkan på utbudssituationen - är att det kan 

vara ett led i upprustningen av området för att skapa en attraktivare bostadsmiljö och samtidigt minska kapitalbehovet för åtgärdande av 

eftersatt underhåll och andra upprustningsbehov. Motsvarande åtgärder i stadskärnan kan aktualiseras för objekt som det inte finns 

ekonomiska förutsättningar för att rusta upp till godtagbar standard eller av andra skäl förhindrar stadsutvecklingen (ur rapport 

sammanställd av Fasticon AB, 2011:28, bilaga till “Landskronas vägval – Centrum/Öster”).

Den tilltänkta effekten av de ovan beskrivna åtgärderna är att bidra till en mindre segregerad stad. Dessa insatser påverkar områdets yttre 

miljö och är åtgärder som kan komma att leda till en förändring av stadens befolkningssammansättning på sikt. För att stärka ett område 
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räcker det inte att uteslutande fokusera på yttre faktor utan att se till hela stadens utveckling (Landskrona Stadsutveckling AB, 

årsredovisning 2014:13).

Fastighetsägaren Tornet ska göra om ett stort antal lägenheter på Borgmästargatan och Järnvägsgatan i Landskrona till affärslokaler. Ett 

tjugotal av hyresgästerna sa nej till att flytta och Tornet ansökte till hyresnämnden i Malmö om att få säga upp dem. Ombyggnaden ska 

påbörjas i början av november och in i det sista motsatte sig tre hyresgäster en flytt, men även de blir nu uppsagda. Hyresgästerna har 

erbjudits ersättningslägenheter i samma storlek och prisklass som deras tidigare lägenheter och hyresnämnden menar att alternativen är 

godtagbara. Därmed ser nämnden inga skäl att säga nej (Hem & Hyra, “Landskronavärd säger upp hyresgästerna”, 2015-10-09).

Med en uthyrningspolicy vill fastighetsägaren “skapa trygga och trivsamma bostadsområden”. Ur hyresgästernas perspektiv kan policyn 

skapa större trygghet och trivsel i fastigheten och i bostadsområdet men också skapa färre valmöjligheter på bostadsmarknaden. Ur 

samhällets perspektiv kan policyn bidra till minskad jämlikhet på grund av inga eller färre valmöjligheter för vissa grupper samt 

ekonomisk och indirekt diskriminering (Annadotter & Blomé 2014:14).

Framåt

Landskrona är på gång. På riktigt. Det satsas mycket i staden inom flera områden och av flera aktörer samtidigt: staden, näringslivet, 

kultur, idrott och ideellt. Det ger effekt. En enskild aktör eller person kan inte förändra allt, men vi är många som vill se att Landskrona 

utvecklas och växer. Just nu ser vi många positiva tecken efter flera års hårt arbete med stadens utmaningar, som oseriösa fastighetsägare 

som utnyttjar resurssvaga människor, hög arbetslöshet och låg skattekraft (Landskrona Stadsutveckling AB, årsredovisning 2014:4).

För att få en tydlig utgångspunkt för de förbättrings- och utvecklingsinsatser som föreslås bör Staden formulera en övergripande vision för

Landskrona. Vad är målet för Landskronas framtida position och vad ska förknippas med Landskrona – Stadens varumärke. En 

masterplan, som stakar ut färdvägen till de mål som ska uppnås bör upprättas. Det behövs också - och kanske ännu starkare – en 

framtidsbeskrivning som tar utgångspunkt i de möjligheter och konkurrensfördelar som finns i Landskrona och som kan skapa en positiv 

bild av Staden (ur rapport sammanställd av Fasticon AB, 2011:25, bilaga till “Landskronas vägval – Centrum/Öster”).
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