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Abstract 

Stadsdelen Söder i Halmstad har under 1900-talet varit en stadsdel kännetecknad av industrier 

och fiskerinäring. På 1980-talet ansågs stadsdelen vara så förslummad att en utvecklingsplan 

för området arbetades fram men den realiserades aldrig. Runt millennieskiftet 2000 arbetades 

det fram en ny utvecklingsplan med byggstart 2007. Idag har arbetet på Söder nått halvvägs. 

Syftet med uppsatsen är att studera 1980-talets och 2000-talets utvecklingsplaner för Söder ur 

ett gentrifieringsperspektiv och jämföra de signifikativa dragen med allmän 

gentrifieringsteori. Syftet har renderat i följande frågeställningar:  

Hur gestaltar sig gentrifieringsprocessen på Söder och vilka är dess pådrivande mekanismer?  

Vad kännetecknar utvecklingsplanerna från 1980-talet samt 2000-talet, vad skiljer dem åt och 

vilka likheter finns? 

Vi har gjort en komparativ studie som består av tre delar; 1980-talets planer, 2000-talets 

planer samt gentrifieringsteori, som vi genom uppsatsen kontinuerligt försökt jämföra mot 

varandra. Vårt huvudresultat är att 1980-talets och 2000-talets utvecklingsplaner skiljer sig åt 

på så vis att 1980-talets utvecklingsplaner riktar sig mot en bredare målgrupp medan 2000-

talets utvecklingsplaner riktar sig mot en smalare målgrupp. Resultat visar även att 

utvecklingsarbetet på Söder är präglat av olika planeringstraditioner. Kommunens agerande 

under de båda årtiondena stämmer väl överens med teoribildningar såsom Revanchist city-

diskursen samt en produktionsinriktad förklaringsmodell.  
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1. Inledning 
 

Jag tycker inte det är rätt att de ska riva gamla grejer bara för att bygga nya 

bostadsrätter och få in fint folk. Den delen av stan har en stor mysfaktor. Jag tror 

folk tycker det är något att kämpa för, säger Johannes Nyqvist.
1
 

På hösten 2009 skulle de första spadtagen tas för det planerade, elva våningar höga 

lägenhetshuset på Söderkaj i Halmstad. Bygget hindrades dock av en gammal sjöbod som 

stod på området för lägenhetshuset. Kommunen ansåg sig ha rätt att riva huset, något som en 

del invånare på Söder var emot. De ansåg att kommunen, genom att riva sjöboden, rev en del 

av det gamla och genuina Söder.  På Facebook startade de en protestgrupp som på kort tid 

engagerade några hundra människor. Protesterna var i detta fall fruktlösa och bygget av 

lägenhetshuset var snart igång. Det uppstår alltid reaktioner då gamla historiska byggnader 

rivs för att ge plats åt nya, och det var inte annorlunda när det revs och byggdes nytt i 

stadsdelen Söder i Halmstad. En sådan process innebär inte enbart en arkitektonisk förändring 

utan även ett utbyte av människorna som bebor området, extra tydligt blir detta i en gammal 

arbetarstadsdel som förvandlas till ett högstatusområde.  

Stadsdelen Söder i Halmstad har en lång historia. Ända in på mitten av 1900-talet var det hem 

och utgångspunkt för flertalet av Halmstads fiskare. Under 1900-talet fanns det även en 

levande varvsindustri och annan tillverkningsindustri, till de mer kända räknas 

Matadorverken. Verksamheterna gav arbetstillfällen åt människor från hela Halmstad och inte 

bara åt de relativt få som bodde på Söder. 1983 uppgick antalet invånare på Söder till 130 

personer samtidigt som verksamheterna sysselsatte ca 600-700 personer. På 1970- och 1980-

talen skedde stora förändringar på Söder då industri på industri försvann från området. Trots 

detta var Söder starkt präglat av verksamheter snarare än boende vilket ansågs vara 

förklaringen till förslumningen av området. Förslumningen gjorde att kommunen 1983 

arbetade fram en utvecklingsplan för Söder.  

Stadskontoret genomförde 1983 en inventering av varje kvarter där de behandlade vilka 

byggnader som skulle renoveras och vilket värde byggnaderna hade rent historiskt. De gjorde 

även en bedömning av hur lokalerna skulle användas i framtiden. Signifikativt för 

stadskontorets planer var en stor ökning av bostäder och minskning av antalet verksamheter. 

                                                           
1
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Utvecklingsplanerna från 1983 stannade dock kvar på pappret och knappt ett spadtag togs för 

att förverkliga planerna. 2002 gjordes en ny inventering av området där stadskontoret på 

samma vis gick igenom vilka byggnader som skulle kunna renoveras och vilka som skulle 

rivas och ge plats åt nybyggnation. Utvecklingsplanen diskuterades med olika hinder och 

förbättringsförslag, men till sist accepterades planen. I mitten av 2000-talet togs de första 

spadtagen som skulle komma att förvandla Söder till en attraktiv stadsdel med tilltalande 

arkitektur, närhet till vattnet, grönområden och centrum. 

Söders sena historia, från 1980-talet och fram till idag är ännu ett outforskat kapitel i 

litteraturen. Detta trots att området genomgått en exteriör förändring men också befolkats av 

en annan grupp människor. Vi anser därför att det är av intresse att närmare undersöka Söders 

förändring ur ett gentrifieringsperspektiv. Först och främst är vi nyfikna på huruvida det 

funnits en önskan eller medvetenhet bland stadsplanerare och politiker kring vilka människor 

som är tänkta att bebo stadsdelen. Vidare är vi intresserade av att definiera den grupp 

människor som bor på Söder idag och hur de förändrar samhället genom krav på samhällelig 

service och så vidare. Häri ligger en del av vår didaktiska koppling då antalet barn på Söder 

samt de förändrade hemvillkor som hör till gentrifieringsprocessen påverkar lärare och 

rektorer i deras arbete.  

Vi har under de senaste tio åren sett hur den traditionella arbetarstadsdelen Söder i Halmstad 

har förändrats till att idag vara en av Halmstads mest eftertraktade stadsdelar, med moderna 

lägenheter. Halmstad kommun har ständigt lyft fram förändringarna som något positivt för 

staden och dess invånare. Under förändringsarbetets gång har vi dock läst ett stort antal 

insändare i Hallandsposten från människor som är negativa till förändringarna. Det är 

meningsskiljaktigheten mellan kommunen och invånarna som ligger till grund för vår uppsats.   

1964 beskrev sociologen Ruth Glass begreppet gentrifiering för första gången i sin studie av 

brittiska städer.
2
 Glass skrev att ett efter ett hade arbetarkvarteren i London blivit invaderade 

av medelklassen och att en gentrifieringsprocess hade startat i kvarteren i och med detta. När 

gentrifieringsprocessen väl hade startat pågick den i rask takt tills dess att den ursprungliga 

arbetarklassen hade blivit omlokaliserad och kvarteren helt tagits över av den nya 

medelklassen. Medelklassens övertagande ledde även till att området gjordes om efter deras 

preferenser.
3
 Glass studie från 1964 blev till ett startskott för forskarsamhällets ökade intresse 
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för denna socioekonomiska omvandlingsprocess.
4
 Forskare har sedan dess försökt förklara 

hur gentrifiering uppstår och dess effekter på samhället. I vår studie har vi valt att applicera 

två gentrifieringsdiskurser, Revanchist city och Emancipatory city, samt produktions- och 

konsumtionsinriktade förklaringsmodeller i analysen av vårt empiriska material. 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Vi har intresserat oss för gentrifieringsprocessen på Söder då den är en betydelsefull del av 

Halmstads nutida historia och stadens samtida och framtida utveckling. Söders nutida historia, 

som varit minst sagt dramatisk, har hittills inte blivit skriven. Denna uppsats bidrar således till 

att fylla en lucka i Halmstads nutida historie- och samhällsskrivning. Utvecklingen på Söder 

berättar även en historia om hur en stadsdels karaktär kan förändras på mycket kort tid och 

vilka mekanismer som driver på en sådan utveckling. Den ger även en inblick i hur en sådan 

förändring påverkar människorna som spenderade eller spenderar sina liv på Söder. 

Undersökningen ger en ökad förståelse kring de flyttströmningar som sker inom staden och 

vad det är som driver människor att bosätta sig i ett visst område. Dessa flyttströmningar 

skapar i sin tur nya behov på bland annat samhällelig service, vilket påverkar hela Halmstad. 

En analys av gentrifieringsprocessen på Söder kan således bidra till debatten kring skolors och 

äldreboendens placering i staden. Studien kan även hjälpa oss se mönster och förstå hur 

framtida flyttströmningar inom staden kan te sig. 

Vi kommer att jämföra 1980-talets utvecklingsplan för Söder med 2000-talets utvecklingsplan 

för att belysa skillnader och likheter samt hur inställningen till gentrifieringsprocessen 

förändrats under åren. En ökad kunskap kring dessa punkter är viktig då vi försöker förstå 

Halmstads utveckling under perioden 1983 till idag men hjälper oss även förstå likheter och 

samband med gentrifieringsprocesser i andra städer. Syftet med uppsatsen blir således att 

studera 1980-talets och 2000-talets gentrifieringsprocess utifrån utvecklingsplanernas 

signifikativa tankegångar samt kommunens agerande och se hur dessa kan kopplas till olika 

teorier om gentrifiering.  
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Ovanstående resulterar därför i följande frågeställning: 

Hur gestaltar sig gentrifieringsprocessen på Söder och vilka är dess pådrivande mekanismer?  

Vad kännetecknar utvecklingsplanerna från 1980-talet samt 2000-talet, vad skiljer dem åt och 

vilka likheter finns? 

1.2 Disposition och Didaktisk koppling 
 

Uppsatsen är traditionellt uppbyggd med en presentation av syfte, frågeställning, metod och 

material samt en teoripresentation. Syftet med att presentera metod samt material tidigt i 

uppsatsen är att det skapar en struktur samt att den röda tråden blir tydlig för läsaren. Det ger 

även läsaren kunskap om vilken betydelse de teorier och material vi använder har för 

uppsatsen, detta anser vi vara viktigt. I teoripresentationen behandlar vi dels två 

gentrifieringsdiskurser, Revanchist city samt Emancipatory city, som innefattar två synsätt på 

gentrifiering. I teoridelen presenterar vi även två orsaker till gentrifiering, nämligen 

produktionsinriktade förklaringar samt konsumtionsinriktade förklaringar. Därefter följer den 

empiriska delen av uppsatsen vilken är indelad i tre avsnitt. Det första avsnittet behandlar 

Söders historia fram till 1980-talet, det andra behandlar 1980-talets utvecklingsplaner och det 

tredje avsnittet behandlar 2000-talets utvecklingsplaner. I slutet av varje avsnitt följer en del 

där vi lyfter fram insändare ur Hallandsposten. Dessa ger information om hur allmänheten 

upplever Söder samt människors reaktion på utvecklingsplanerna. I uppsatsens sista del gör vi 

en analys av det empiriska materialet utifrån våra valda teorier. Här besvarar vi även vår 

frågeställning. 

Gentrifieringsprocessen på Söder och vår uppsats är intressant för skolan ur flera olika 

aspekter. I syftesbeskrivningen ur Gy11 för ämnet Samhällskunskap står bland annat att 

undervisningen ska ge eleverna kunskaper om människors förändrade livsvillkor, demokrati 

och makt och nyttjandet av gemensamma resurser. Eleverna ska vidare ges kunskaper om hur 

historiska förutsättningar samt ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden förändrar 

samhällets och dess medborgare.
5
 Förändringsprocessen på Söder, som pågått från 1980-talets 

början, utgör ett utmärkt exempel på ovanstående punkter. Förändringarna bottnar i 

samhällets övergång från en tillverkningsbaserad ekonomi till en kunskaps- och 

tjänstebaserad ekonomi vilket ställer nya krav på hur stadens markområden utnyttjas. Detta i 
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samband med en kapitalistisk marknadssyn på bostadsbyggande samt en ökad efterfrågan från 

medelklassen på stadsnära bostäder skapade och skapar en ny stadsbild. Samhällsgrupper med 

låg status har tvingats flytta för att ge utrymme åt samhällsgrupper med hög status vilket 

påverkat människors livsvillkor. Uppsatsen behandlar även den demokratiska processen i 

gentrifieringsprocessen. Dels visar exemplet Söder på hur kommunen och olika byggbolag 

brukar sin makt genom att systematiskt köpa byggnader och tomter på Söder och låta dessa 

förfalla för att på så sätt göra området mindre attraktivt för boende. Insändare ur 

Hallandsposten visar samtidigt att det fanns ett stort missnöje mot kommunens och 

byggbolagens agerande samt ett missnöje mot förändringsplanerna i sin helhet. Detta 

missnöje tar kommunen och byggbolagen sällan i beaktning.  

Utifrån att studera och ta del av förändringarna i sin närmiljö kan eleverna öka sin förståelse 

för dessa processer. I ett undervisningsområde kan eleverna med fördel själva gå ut och 

studera förändringarna som sker och har skett i staden. På Söder är gentrifieringsprocessen 

pågående och därmed också mycket lämplig att studera. Mycket av den metod och de 

tillvägagångssätt som denna uppsats bygger på kan med andra ord appliceras i 

gymnasieundervisningen. En undervisning utformad på dessa grunder lever även upp till 

Gy11:as krav på att eleverna ska ges möjlighet att arbeta med olika teorier och metoder samt 

att kunna söka, värdera och tolka olika källor.
6
 

När samhällsgrupper med lägre status byts ut mot samhällsgrupper med högre status innebär 

detta stora förändringar för rektorer och lärare. På Söder har invånarnas utbildningsnivå ökat 

och är idag högre än genomsnittet för Halmstad. Dagens Söderbor kan därmed förväntas ställa 

större krav på hur undervisningen är utformad. De kan också antas vara mer aktiva i olika 

föräldragrupper samt ha ett större inflytande på skolans verksamhet överlag. De sociala 

problem som återfinns i hemmiljön kan även de förväntas ha en annan karaktär. Problem som 

bottnar i fattigdom är rimligtvis färre medan andra problem kan ha ökat. Uppsatsen kan 

därmed vara till hjälp för rektorer och lärare i att hjälpa dem förstå samhällsutvecklingen samt 

de nya arbetsvillkor den medför. 
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1.3 Avgränsningar i Tid och Rum 
 

Vi har valt att fokusera vår studie på åren 1983-1990 samt 2002-2007. Det är under de här 

tidsperioderna som en rad utvecklingsplaner presenterats för Söder. De utvecklingsplaner som 

togs fram under 1980-talet blev aldrig till verklighet, men planerna i sig avslöjar helt andra 

idéer än de som presenterades och blev till verklighet under 2000-talet. Vi finner det därför 

intressant att i vår studie jämföra vilka likheter och skillnader som finns i 

utvecklingsplanerna, därav vårt fokus på dessa två tidsperioder. Ytterligare en anledning att 

studera utvecklingsplanerna från 1980-talet samt 2000-talet är att de representerar två olika 

gentrifieringsvågor. 

Vad gäller de rumsliga avgränsningarna är det stadsdelen Söder i Halmstad vi har valt att 

studera. Anledningen till detta är dels att Söder historiskt sett är en arbetarstadsdel där det 

idag står exklusiva lägenhetshus men också på grund av att gentrifieringsprocessen på Söder 

är pågående. Det finns således en aktualitet i att studera området.  

Söder är en stadsdel som är och har varit uppdelad i två delar. Längs med Nissan, öster om 

Södra vägen och Fiskaregatan, har det historiskt sett främst legat industrier och verksamheter. 

Idag är flertalet industrier rivna och exklusiva lägenhetshus har byggts i deras ställe. Det är 

här som gentrifieringsprocessen varit och är som tydligast. De utvecklingsplaner vi studerat 

behandlar detta område. Området väster om Södra vägen och Flygaregatan är bebyggt med 

villor vilket det även varit historiskt sett. Denna del av Söder behandlas inte i stadskontorets 

utvecklingsplaner och är således mindre intressant för vår studie. När vi behandlar Söders 

karaktär är dock området aktuellt. 
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1.4 Metod och Material 
 

Vår förförståelse av begreppet gentrifiering var att processen innebär en förändring av en 

stadsdel på så vis att området förändras från exempelvis ett arbetarklassområde till ett 

medelklassområde. Vi kände också till att en gentrifieringsprocess hade skett i flera större 

städer i närområdet såsom Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Begreppet gentrifikation kom 

vi i kontakt med under ett par kurser på Högskolan men ingen av oss hade vid uppsatsens start 

en djupare kunskap kring gentrifikation.  

Huvudmaterialet till vår uppsats utgörs av tre pärmar från stadskontoret som vi funnit på 

Kommunarkivet. Det finns inga fler pärmar som rör stadsutveckling på Söder under den 

tidsperiod vi studerar och därför inget annat material att tillgå. Pärmarna innehåller material 

såsom detaljplaner och utvecklingsplaner från 1980-talet samt 2000-talet. Materialet från 

1980-talet innehåller främst utvecklingsplaner och detaljplaner från ett tidigt stadium i 

planeringsprocessen och är ej särskilt detaljerat gällande statistik. Materialet från 2000-talet är 

rikare i omfång och innehållet är fyllt med detaljerad statistik och detaljplaner. Att materialet 

från 1980-talet inte har haft samma kvalitet som materialet från 2000-talet har inneburit vissa 

begränsningar i arbetsprocessen. Dels har vi fått fokusera uppsatsens syfte och frågeställning 

så de inte begränsas av materialet och dels har vi kompletterat arkivmaterialet med artiklar ur 

Hallandsposten. 

Vi har granskat Hallandspostens arkiv från 1950 fram till idag för att få en uppfattning om 

allmänhetens inställning till gentrifieringsprocessen på Söder. Under hela denna period har 

Hallandsposten givits ut alla dagar i veckan med undantag för söndagar. Det har därför varit 

en omöjlighet, ur ett tidsperspektiv, att gå igenom varje nummer av tidningen under denna 

period. Att göra ett representativt urval har därför varit ett måste. Hallandsposten har de 

senaste åren själva arbetat med att digitalisera tidigare årgångar av tidningen, ett arbete som i 

skrivande stund pågår. Fördelen med att arbeta med digitaliserade årgångar jämfört med att 

bläddra i papperstidningen är att vi har kunnat använda sökord. I vår jakt på artiklar har vi 

använt oss av följande sökord: Dragvägen, Södra vägen Matadorverken, Söderkaj, 

Hattfabriken samt andra typiska platser förknippade med Söder. Anledningen till att vi inte 

använt oss av Söder som sökord är att det hade gett ett allt för brett resultat. I och med att vi 

har kunnat använda oss av sökord har vi också kunnat studera ett större antal tidningar än vad 

som annars hade varit möjligt. Hallandspostens arkiv har givit oss en bred och tidseffektiv 
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inblick i vad opinionen ansett om förändringsarbetet på Söder på ett sätt som exempelvis 

intervjuer inte hade kunnat göra. 

Uppsatsen utgår från en textanalys av helhetsmodell. I början av arbetsprocessen studerade vi 

detaljplaner om utvecklingsprocessen på Söder samt allmän gentrifieringsteori och jämförde 

dessa med den utveckling vi själva bevittnat gällande nybyggnation och flyttmönster i 

stadsdelen. Denna jämförelse låg till grund för vår formulering av frågeställningar. I 

frågeställningen konkretiserade vi de problem som vi fann i jämförelsen av teori och empiri. I 

nästa steg återgick vi till att studera detaljplanerna om utvecklingsprocessen på Söder samt 

gentrifieringsteorier. Då vi studerade dessa framträdde två tydliga huvudteman till 

gentrifieringsprocessen på Söder, nämligen ekonomiska och sociala faktorer, vilka kom att 

ligga till grund för vårt fortsatta arbete samt val av teorier.  

Efter att vi sammanställt materialet samt läst in oss på ämnesområdet tog vi beslut om vilka 

teoretiska perspektiv på gentrifiering vi ville arbeta med i uppsatsen. Vi valde två diskurser, 

Revanchist city och Emancipatory city, då dessa ger goda möjligheter att besvara uppsatsens 

syfte och frågeställning. Diskurserna förklarar främst specifika drag som är signifikativa för 

gentrifieringsprocessen. Som komplement till de två diskurserna har vi även valt att arbeta 

med produktionsinriktade och konsumtionsinriktade förklaringsmodeller till gentrifikation. 

Till skillnad mot diskurserna fokuserar förklaringsmodellerna på orsaker till gentrifikation 

snarare än processen i sig.  

Uppsatsen är komparativ i den mening att vi jämför två tidsperioder med varandra för att på 

så sätt belysa hur gentrifieringsidealen har förändrats över tiden. Fördelarna med att arbeta 

komparativt på detta sätt är att vi får ett längre tidsperspektiv än om vi enbart hade studerat 

den senaste handlingsplanen, detta har i sin tur berikat uppsatsen med en bredare inblick i 

gentrifieringsprocessen. Genom att jämföra 1980-talets utvecklingsplaner för Söder med 

2000-talets framgår tydliga skillnader som vi kopplar till olika gentrifieringsteorier och ideal. 

Vår uppsats består således av tre delar; 1980-talets planer, 2000-talets planer samt 

gentrifieringsteori, som vi genom uppsatsen kontinuerligt försökt ställa mot varandra. Denna 

arbetsgång har skapat struktur under uppsatsprocessen. Att jämföra två kategorier med ett 

tredje begrepp som innefattar den ”knutna koden” är grunden inom komparativ metod och 

vanligt förekommande inom samhällsstudier.
7
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1.5 Tidigare forskning 

 

Gentrifieringsprocesser är ett världsomspännande fenomen och har länge varit en betydande 

del i städers utveckling. I gentrifieringsprocessen förändras och ersätts människorna som bor i 

ett område mot andra. Området genomgår även en arkitektonisk ansiktslyftning där gamla 

byggnader antingen restaureras eller rivs och ersätts av nya. På Söder har en del av denna 

process beskrivits av Karlsjö. I boken Söder en havsnära del av Halmstad, beskriver Karlsjö 

stadsdelens historia och därmed också hur stadsdelens byggnader har brukats genom åren.
8
 

Boken har därmed varit en utgångspunkt då vi beskrivit Söders 1900-tals historia. 

Det finns olika sätt att beskriva varför gentrifieringen och dess processer äger rum. Därför har 

vi valt att dela upp detta avsnitt utifrån olika teoribildningar.  

Revanchist city 

Revanchist city är en diskurs som Hedin använt i sin avhandlingen Gentrifiering, 

socialgeografisk polarisering och bostadspolitiskt skifte. Hedin använder teorin för att 

undersöka hur gentrifieringsprocessen har förändrats i städerna mellan åren 1986-2001.
9
 

Revanchist city undersöker de negativa effekterna av gentrifiering. Smith som skrivit boken 

The new urban frontier har även han skrivit om Revanchist city och menar att det ligger ett 

kapitalistiskt tänk bakom gentrifieringsprocesserna. Smith menar att medelklassen vill ta 

tillbaka områden efter exempelvis en ekonomisk kris och pekar även han på de negativa 

effekterna av en gentrifieringsprocess.
10

 Harvey är i mångt och mycket lik Smith i sina 

undersökningar av gentrifieringsprocessen. Harvey menar att det har skett en ny imperialism 

av städerna där medelklassen använder olika metoder för att "ta tillbaka" områden i städerna. 

Det beskriver titeln på hans bok The new imperialism som behandlar de negativa aspekterna 

av gentrifieringsprocessen.
11

  

Emancipatory city 

Hedin använde även Emancipatory city-diskursen i sin undersökning och menar att diskursen 

ska ses som en motpol till Revanchist city då den lyfter fram de positiva sidorna av en 

gentrifieringsprocess. Just positiva effekter av gentrifieringsprocessen är något som Lees 
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behandlar i artikeln A reappraisal of gentrification: Towards a "geography of gentrification". 

Lees menar att gentrifieringsprocessen kan få frigörande effekter på en stadsdel, där grupper 

som tidigare upplevt platsen som styrd av normer och regler nu upplever platsen som mindre 

styrd och mer fri och därmed ges en chans att skapa något nytt.
 12

 

Produktions- och konsumtionsmönster 

Gällande produktions- och konsumtionsmönster skriver Hedin om hur dessa kan fungera som 

en igångsättande kraft för gentrifieringsprocessen. Hon menar att aktörer kan använda 

produktionsargument för att starta en gentrifieringsprocess. En aktör kan köpa upp områden 

och låta dem förfalla och på så vis sänka både värde och status på området. Området blir i och 

med detta mer attraktivt för investerarare vilka har ett intresse av att höja områdets status  

genom nybyggnation. Hedin skriver även om konsumtionsinriktade förklaringar till 

gentrifieringsprocessen vars fokus främst ligger på sociologiska förklaringar. En ny och större 

medelklass har skapat förändrade krav på boende vilket har föranlett de 

gentrifieringsprocesser vi ser idag. Idag är det allt vanligare att den nya medelklassen vill 

frigöra sig från gamla normer och därför söker sig till stadsnära bostadsområden snarare än 

villaförorter.
13
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2. Teoretisk ram 

2.1 Gentrifieringens vågor 
 

Gentrifieringens historia har beskrivts i form av fyra olika vågor som avlöst varandra. Den 

första varade från 1950-talet till det tidiga 1970-talets oljekris. Gentrifieringen fungerade 

under denna tid som en sporadisk rörelse som mest berörde nedgångna innerdelar av de större 

städerna i Nordamerika, Västeuropa och Australien och finansierades främst med statliga 

medel. På slutet av 1970-talet och under 1980-talet skedde en intensifiering av 

gentrifieringsprocessen vilket föranledde en andra gentrifieringsvåg. Under denna tid 

diversifierades också gentrifieringsområdena. Sociala rörelser gjorde under den här perioden 

motstånd mot processen.
14

  

I samband med 1990-talets ekonomiska kris hävdade många att samhället sett det sista av 

gentrifieringsprocesser. Det visade sig vara ett felaktigt antagande vilket avslöjades då det 

ekonomiska läget vände. En tredje gentrifieringsvåg skapades vilken kom att beröra en 

samling än mer heterogena områden än tidigare och dessutom mötte processen mindre socialt 

motstånd. Den tredje vågen var i högre grad pådriven utav fastighetsexploratörer och staten än 

tidigare vågor då pionjärerna spelade en större roll.
15

 Den fjärde vågen som vi befinner oss i 

idag är en påbyggnad av den tredje vågen som delvis också existerar idag. Den stora 

skillnaden mellan våg tre och fyra är att den fjärde vågen ser ägandeformer som en nyckel till 

frihet och ett aktivt boende samtidigt som social housing ses som en social åkomma.
16

 

2.2 Revanchist city och Emancipatory city 
 

Revanchist city och Emancipatory city är två diskurser som ses som varandras motpoler 

samtidigt som de befinner sig i en symbios med varandra. Den stora skillnaden är att 

Revanchist city ser gentrifiering ur ett negativt perspektiv och Emancipatory city ser 

gentrifiering ur ett positivt perspektiv. De båda perspektiven ger därmed olika uttryck för hur  

gentrifieringen tolkas. Revanchist city bygger på ett perspektiv som utgår från tanken om det 

kapitalistiska systemets förtryck av marginaliserade grupper genom att sträva efter att locka 
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kapital till vissa platser av staden genom exempelvis nybyggnation. Perspektivet i 

Emancipatory city bygger på tanken om en postindustriell frigörelseprocess från äldre normer 

utav boende och livsstil.
17

  

Nedanstående tabell ger en överblick av de två diskursernas olika syn på 

gentrifieringsprocessen utifrån positiva och negativa områdeseffekter.
18

  

Positiva Negativa 

 Bortträngning genom hyreshöjning/prisstegring 

 Sekundära psykologiska skador relaterade till 

bortträngning 

Stabilisering av nedgångna områden Ilska, upprörda känslor och konflikter inom 

lokalsamhället 

Ökade fastighetsvärden Förlust av prisvärt boende för lägre inkomstklasser  

 Ohållbar och spekulativ prisstegring på  

fastighetsmarknaden 

Minskat antal vakanser Hemlöshet 

Ökade lokala skatteintäkter Större andel av lokala medel till lobbying 

Förbättrade villkor för fortsatt 

utveckling 

Bortträngning av kommersiell och industriell  

verksamhet 

Minskning av ‘suburban sprawl’ Ökade kostnader och förändrade förutsättningar för 

lokal service 

 Ökat efterfråganstryck på omgivande låginkomst-

områden från de grupper som trängs ut 

Ökad social blandning i 

bostadsområden 

Förlust av social mångfald (från heterogenitet till 

rikemansghetton) 

Upprustning av fastigheter både med 

privata och statliga medel 

I icke-gentrifieringsområden: befolkningsförlust 

och under- utnyttjande av bostadsstocken 

 

Tydligt i tabellen är att de negativa effekterna är betydligt fler än de positiva effekterna, 

förändringarna området utsätts för är dock desamma. Tabellen tydligör dock skillnad mellan 

de två diskursernas syn på gentrifiering samt ger en tydlig bild av vilka positiva och negativa 

effekter som kan tänkas uppstå i en gentrifieringsprocess.
19

  

Revanchist city 

Revanchist city-diskursen har sitt ursprung i USA och behandlar gentrifieringsprocessen 

utifrån kontexter som hämndlystnad, gränsförflyttningar, space wars och battle grounds.
20

 De 
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innebär i korthet att de som kontrollerar marken genom olika aktioner tvingar de boende i ett 

område att flytta för att ge plats åt nya bostäder riktade mot en annan kundgrupp.  

Smith skriver i sin bok The new urban frontier om Revanchist city där han menar att 

diskursen var som mest aktiv under 1990-talet då den "vita medelklassen" i USA försökte ta 

tillbaka områden i städerna i efterdyningarna av de ekonomiska kriserna vilka gjort att 

områden tappat i status. Smith skriver vidare att detta skulle uppnås genom att flytta gränserna 

för områden och genom att "städa upp" områden från droger, kriminalitet, våld och 

arbetslöshet för att på så vis återge området dess forna status.
21

En annan metod för att ändra 

uppfattningen av ett område var att sprida bilder av dess förfall via media. Genom tv-program 

som Cops
22

 och Rescue 911
23

 spreds bilder av de kriminella områdena för att segregera dem 

och skapa en rädsla hos den "vita medelklassen". Det ledde till en upprustning av områden 

vilket förde med sig höjda hyror på lägenheterna. Låginkomstagare kunde därmed inte bo 

kvar vilket gav plats åt samhällsgrupper med bättre ekonomiska möjligheter. Medelklassen 

flyttade in och statusen på området höjdes igen, en form av revansch. Låginkomstagarna 

tvingades i sin tur att flytta till de delar av staden där hyrorna var låga vilket skapade 

segregerade stadsdelar.
24

 

Hedin skriver att den nyliberala politikens världsordningen som framträdde på 1990-talet har 

en stor del i gentrifieringsprocessen som skett. Områden och städer har använts för att 

generera pengar till ekonomiskt starka grupper.
25

 Smith skriver att den nya idéen som en stads 

områden som en form av marknad har skapat en ekonomisk tillväxt för de som har råd att 

köpa och rusta upp områden. Detta menar Smith har blivit ett världsomspännande fenomen. 

Det gäller att med hjälp av ekonomiskt starka grupper sälja områden till ett så högt pris som 

möjligt för att på så sätt få in kapital för nybyggnation.
26

 De negativa effekterna som skapas 

av detta blir att människor tvingas flytta från områden för att de inte har råd att bo kvar, alltså 

en form av indirekt bortforsling.
27

 Detta skapar konflikter på bostadsmarknaden då vissa 

grupper utesluts från vissa bostädsområden. Gentrifieringsprocessen har idag gått så långt att 
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det är de som menar att det förekommer en initierad planeringsstrategi i områden som 

gentrifieras.
28

 

Emancipatory city 

Emancipatory city-diskursen handlar om att se gentrifieringsprocessen ur en motsatt 

synvinkel. Istället för att se till de negativa effekterna utav gentrifiering är det de positiva 

effekterna som ligger i fokus. En sådan positiv effekt är att gentrifiering skakar om och bryter 

mönster och normer. Lees skriver om hur potentiella frigörande krafter sätts i rörelse som en 

effekt av att ett område gentrifieras. Hon menar att det i städerna finns grupper med 

människor som försöker bryta sig ur givna strukturer och normer. När ett område gentrifieras 

flyttar en stor grupp människor från området. Det skapar nya möjligheter för de människor 

som bor kvar och de som flyttar in att skapa sina egna strukturer och normer.
29

 Exempelvis 

kan konstnärer som bor i ett område med givna normer bli hämmade av dessa. De kan då 

välja att flytta till ett område vars normer inte är lika starkt bunda för att på så vis bli mindre 

hämmade i sitt konstnärliga skapande.
30

  

Hedin skriver vidare att enligt Emancipatory city kan gentrifiering ses som en frigörelse från 

efterkrigstidens ideal om boende i villaförorten. Det har skett en viss social blandning då den 

nya medelklassen sökt sig till innerstadskvarter av bohemisk karaktär.
31

 Den nya 

medelklassens önskan att lämna villakvarteren för innestaden har också varit en faktor i 

kvinnors frigörelse från hemmafrurollen då  ett stadsnära boende har gett kvinnor en närhet 

till stadens serviceutbud och dess arbetsmarknad.
32

 

2.3 Produktions- och Konsumtionsinriktade förklaringar 
 

I försöken att förklara hur gentrifiering uppstår har två olika perspektiv växt fram, det 

produktionsinriktade synsättet och det konsumtionsinriktade synsättet. Inom det  

produktionsinriktade synsättet ligger strukturella mekanismer till grund för att förklara hur 

och varför gentrifiering uppstår. Inom det konsumtionsinriktade synsättet ligger fokus istället 
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på aktörers inverkan på processen. De båda synsätten anses bidra till varför gentrifiering 

uppstår.
33

 

Produktionsinriktade förklaringar 

Centralt inom det produktionsinriktade synsättet är räntegapsteorin. Räntegapsteorin fokuserar 

på flödet av kapital in och ut ur ett område. Kapitalet utgörs oftast av markvärdet samt 

byggnadsvärdet och teorin ser till hur dessa används. Utifrån en kapitalistisk samhällssyn 

finns det en önskan om att i det långa loppet få så höga intäkter från mark och byggnader som 

möjligt.
34

 

Marken som utgör en plats eller en stadsdel kan användas på flera olika sätt. Beroende på vad 

samhället har för behov kan marken också användas mer eller mindre effektivt. Mark som en 

gång i tiden var mest värdefull som industrimark kan till följd av samhällets förändrade behov 

bli mer värdefull som mark åt bostadshus. Även byggnaders ekonomiska värde förändras med 

tiden på grund av bland annat slitage och förändrade behov.
35

 Samhällets förändrade behov på 

mark och byggnader utgör därmed ett ekonomiskt citament till att förändra markens 

användningsområden. För markägare och fastighetsägare finns det därmed ett intresse av att 

se till att mark och byggnader används på bästa sätt för att maximera avkastningen. Det är när 

den faktiska avkastningen från mark och byggnader är markant lägre än en potentiell framtida 

avkastning, då marken nyttjas på bästa sätt, som gentrifieringsprocessen uppstår. Räntegap är 

med andra ord skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den potentiella 

avkastningen.
36

   

Räntegapsteorin ser alltså till den avkastning som mark och byggnader ger då den brukas på 

olika sätt. Kapital flödar in och ut ur ett område i cykler i form av investeringar och 

disinvesteringar. När markägare och fastighetsägare väl investerar gör de så med målet att nå 

bästa användning och skapa en avkastning som motsvarar områdets potentiella avkastning. Då 

investeringarna lett till att mark och byggnader utnyttjas på bästa sätt följer en period då 

faktiskt avkastning och potentiell avkastning  är likvärdiga. Efterhand sjunker dock den 

faktiska avkastningen till följd av exempelvis slitage och förändrade samhälliga preferenser. 
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När den faktiska avkastningen är alltför låg sett till den potentiella avkastningen börjar 

processen om från början.
37

  

För markägare och fastighetsägare kan det dock vara en strategi att låta räntegapet öka kraftigt 

genom disinvestering, en sådan strategi kallas filtrering. Ibland kan denna strategi vara 

ofrivillig då markägaren eller fastighetsägaren saknar kapital för att investera. Genom 

uteblivna investeringar förfaller området vilket gör att områdets mer bemedlade personer och 

företag väljer att flytta från området. I takt med denna utflyttning och områdets förfall 

minskar områdets status och hyresnivå vilket gör området tillgängligt för mindre bemedlade 

grupper. Samtidigt blir området mer attraktivt även för investerare och byggföretag som kan 

köpa byggnader och mark till ett lägre pris. Förr eller senare kommer dock stora investeringar 

ske för att minimera räntegapet. Det är i samband med dessa investeringar som 

gentrifieringsprocessen tar fart.
38

  

Konsumtionsinriktade förklaringar 

Konsumtionsinriktade förklaringar av gentrifiering grundar sig på förutsättningar som 

uppkommit i det postindustriella samhället. Främst är det två av huvuddragen för det 

postindustriella samhället som ligger till grund för teorin. Det första av huvuddragen är 

övergången från en tillverkningsekonomi till en kunskaps- och tjänstebaserad ekonomi. Det 

andra av huvuddragen är ökning av betydelsefulla och prestigefyllda positioner i näringslivet. 

Mer specifikt fokuserar konsumtionsinriktade förklaringar till hur den nya och växande 

medelklassen, som uppkommit på grund av förusättningar skapade i det postindustriella 

samhället, påverkat gentrifieringsprocessen.
39

  

Det som utmärker den nya medelklassen är dess önskan att byta förortsboende mot 

innerstadsboende vilket skapat nya förflyttningsmönster. Det som driver dem är jakten på det 

autentiska, med andra ord en längtan efter det som upplevs som äkta. Häri ligger således en 

önskan om att flytta från de nybyggda och välordnade villaförorterna till en kulturell och 

historisk innerstadsmiljö. Men jakten på det autentiska handlar även om ett sökande efter en 

trendig och särskiljande livsstil.
40

 Detta tar sitt utryck genom estetik såsom klädval, arkitektur 

och inredning. Men när dessa uttryck anammas av de lägre samhällsgrupperna tvingas den 
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nya medelklassen att finna nya estetiska val att uttrycka sin status genom. Jakten på nya 

estetiska uttryck är ständigt pågående.
41

 

Den nya medelklassen är sällan pionjärer i flyttprocessen utan inspireras av andra grupper, 

exempelvis förutseende arkitekter, kulturmänniskor och studenter som tidigt sett potential i ett 

av samhället glömt område. Det är grupper som ofta anses som trendsättande och därmed 

existerar en eftersträvan bland den nya medelklassen att anamma deras livsstil. Den nya 

medelklassen följer således de trendsättande gruppernas flyttmönster. I takt med att den nya 

medelklassen flyttar in ökar samtidigt flödet av kapital till området. Området blir mer 

attraktivt för investerare och byggherrar vilket leder till renoverings- och nybyggnadsprojekt. 

Ironiskt nog flyttar pionjärerna och trendsättarna från området när det blir alltför gentrifierat.
42

 

2.4 Planeringstraditioner 
 

De tankar som styrt planeringen av en stadsdel eller ett område har skiljt sig åt genom 

historien. Under 1930-talet och ända fram till mitten på 1960-talet, bestämde staten hur saker 

och ting skulle byggas. Exempelvis byggdes bostäder efter en statligt bestämd ritning eller 

modell. Byggnader som uppfördes under denna period är tydligt präglade av social reform, ett 

efterkrigsprogram.
43

 Under 1960-talet och 1970-talet genomgick staten en fysisk 

riksplanering, där de på grund av en ekonomisk kris i den offentliga sektorn, fick söka sig till 

marknaden och dess rationalitet. Samtidigt startade en social mobilisation, där olika grupper 

gemensamt arbetade för att förändra synen på nybyggnation. Ett exempel på detta är 

Almstriden i Stockholm där en grupp människor praktiskt taget bosatte sig i almarna för att de 

inte skulle avverkas. I början av 1970-talet fick även medborgardeltagandet ett mindre 

genombrott, vilket så småningom skapade Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och 

Sjukvårdslagen (HSL) samt Plan- och Bygglagen (PBL). Lagarna innebar att privatpersoners 

intressen gällande exempelvis byggnation, togs i beaktning på ett annat sätt än tidigare. Det 

blev i och med den offentliga sektorns ekonomiska kris också slutet för det statligt styrda 

efterkrigsprogrammet och från 1980-talet kom planeringens grunder vara starkt dominerade 
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av marknadens rationalitet med inslag av medborgardeltagande och sociala 

mobilisationsgrupper.
44

  

Nedanstående tabell visar de olika planeringstraditionerna:
45

 

 

År 

Planeringstraditioner 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Social reform        

Policy analysis        

Social learning        

Social mobilzation        
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3. Empiriskt material 
 

För att fullt ut förstå gentrifieringsprocessen som ägt rum och äger rum på Söder är det viktigt 

att ha kunskap om stadsdelens historia. En historisk bakgrund som behandlar Söders karaktär 

är nödvändig för att förstå skillnaden i vad som kännetecknade stadsdelen då och nu. 

Framförallt ger en sådan beskrivning viktig information kring vad som kännetecknar 

människorna som bor i stadsdelen samt hur Söder uppfattats och uppfattas av övriga 

Halmstad. 

3.1 Historisk Bakgrund 
 

Stadsdelen Söder i Halmstad har sedan början av 2000-talet genomgått en dramatisk 

förändring vilket gjort att stora delar av den gamla arbetarstadsdelen ersatts med nybyggda, 

dyra bostadsrätter.  

Söder bildades genom en ganska slumpartad bebyggelse av hus under 1800-talets slut, där 

människor med låg status flyttade in. Marken var på den tiden arrendemark och tillhörde 

kronan som gestaltades av Patrikhillsgården på Söder.
46

 Det pågick hela tiden diskussioner 

om marken och om Halmstads stad skulle få tillåtelse att köpa marken. Halmstads stad fick 

slutligen lov att köpa marken från kronan, ett köp som genomfördes 1927. De husägare som 

hade ett arrendekontrakt med Patrikhills arrendator fick nu ett nytt arrendeavtal med 

Halmstads stad, som till slut sålde marken till husägarna 1937. I och med detta bildades den 

södra förstaden, alltså Söder.
47

 

Bredvid den arrenderade marken låg länscellsfängelset vilket togs i bruk 1858. Det flyttades 

inte från Söder förrän det byggdes ett nytt fängelse i stadsdelen Söndrum 1990.  

Fängelset inhyste 30 celler samt en isoleringscell, vilka stod relativt tomma under en stor del 

av året. Under vinterhalvåret var det dock inte ovanligt att människor i Halmstad begick ringa 

brott för att på så sätt få tak över huvudet och mat. Fängelsebyggnaden är idag restaurerad i 

ursprunglig stil och används som konferenshotell.
48
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Söder om fängelset låg den Stockenbergska villan som på slutet av 1800-talet var bostad åt 

den dåvarande borgmästaren och ansågs vara ett av de finaste hemmen i Halmstad. Villan 

brann ner till grunden 1968 och på dess plats återfinns idag tingsrätten och länsrätten. Fortsatt 

söderut, mellan Södra vägen och Dragvägen som löper längs Nissans kaj låg lasarettet. 1915 

flyttade lasarettet sin verksamhet till lokaler vid Galgberget.
49

 Under första världskriget 

uppstod bostadsbrist i Halmstad och den gamla lasarettsbyggnaden fick nytt 

användningsområde som så kallade "nödbostäder" under 15 års tid.
50

 Från mitten av 1950-

talet och fram till början av 1970-talet inhyste lokalerna den centrala verkstadsskolan. I början 

av 1980-talet genomgick byggnaden omfattande förändringar där vissa delar revs medan 

andra restaurerades. Sedan dess har byggnaden använts av landstinget.
51

 

Längre ner längs Dragvägen låg det gamla Kronobränneriet och dess spannmålsmagasin. 

Under 1920-talet användes lokalerna av en spikfabrik som försåg 50-talet Söderbor med en 

arbetsplats.  Efter att fabriken eldhärjades tog Halmstad kommun över byggnaden och 

restaurerade den. Hit flyttade efter restaureringen en trikåfabrik som brukade lokalerna mellan 

1938-50. Sedan 1950 har olika kulturella verksamheter, bland annat den fria målarskolan, 

använt lokalerna.
52

 

Söder om Kronobränneriet låg den gamla hattfabriken där det tillverkades hattar i början av 

1900-talet. Efter att hattillverkningen lades ner blev byggnaden hem åt en borrfabrik som på 

1940-talet hade upp emot 150 anställda. 1949 flyttade borrfabriken sin verksamhet till 

Larsfrid men lokalerna på Söder stod kvar och hade redan innan borrfabriken flyttat ut ordnat 

med annan verksamhet i lokalerna. Hattfabriken blev nu hem åt Halmstads kristallglassliperi. 

Sliperiet hade totalt tio anställda och fanns kvar på Söder ända fram till 1973 då tillverkningen 

upphörde. På mitten av 1990-talet revs fabriken och ersattes med flerbostadshus.
53

  

Nästan längst söderut längs Dragvägen fanns Söders kanske mest betydelsefulla industri, 

nämligen rakbladstillverkaren AB Matadorverken som startade sin verksamhet 1927. Till en 

början var det bara 19 anställda på Matadorverken men år 1941 hade antalet anställda ökat till 

73 stycken varav 42 kvinnor. 1959 avled företagets dåvarande VD Carl Åslund och samma år 

såldes Matadorverken till den amerikanska koncernen Eversharp. Eversharp expanderade 

produktionen och som mest arbetade 200 personer i fabriken. 1977 beslutades att all 
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tillverkning av rakblad på Söder skulle upphöra till följd av att produktionen flyttades till 

Nederländerna.
54

 

Söder om Matadorverken låg det gamla spannmålsmagasinet som användes på 1950-talet av 

Halmstads Valskvarn, men verksamheten upphörde,  även bilfirman Harald Jönsson hade 

förvaring av bilar här. Men på senare delen av 1900-talet hade Halmstads kommun Prylboden 

som hyresgäst.
55

 

Lotskolonin som började byggas under 1900-talets början utvidgades och sista huset byggdes 

1949. Det var lotspersonalen som fick möjligheten att bygga sina bostäder vid hamnområdet. 

Flera av dessa hus står kvar idag. Det fanns alltså inte bara verkstadsindustrier på Söder utan 

även en hamn där fartyg lastades av och på med gods. Hamnen ansågs vara Halmstads 

livsnerv och var den främsta anledningen till Söders bebyggelse av både industrier och 

bostäder. Hamnen var som mest aktiv under första halvan av 1900-talet för att så småningom 

tappa i betydelse under 1900-talets andra hälft.
56

  

Åsikter från Allmänheten 

Söder har kännetecknats av hamnarbete och industriarbete vilket satte sin prägel på 

Halmstadbornas uppfattning av stadsdelen. Området upplevdes som slitet, förslummat och 

osäkert vilket framgår av insändare och artiklar i Hallandsposten. En kvinna som i sin 

barndom brukade leka på vägarna på Söder beskriver 1958 just detta.  

"Jag hade kommit in i en främmande värld fjärran från det vackra, välvårdade 

Halmstad. Men de druckna herrarna på bänken uppförde sig rörande väl."
57

  

Dragvägen, som är en av de mer kända vägarna på Söder, var trots förstörelse och 

nedskräpning ett promenadstråk för Halmstadborna.  

"Ty Dragvägen är en fin promenadplats som dock kunde bli bättre. Gamla 

hattfabriken med sina trasiga fönsterrutor - de hela är mycket få - är inte grann att 

se på och det är för all del inte gamla lasarettet heller. På tomten ut mot vägen 
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ligger oljefat och andra nyttigheter och här och var ser man uthusbebyggelse som 

inte är särdeles idyllisk att vila ögonen på."
58

 

Sjömän hade sitt tillhåll på Söder under 1900-talets första hälft och de skapade en del 

oroligheter. För att stävja oroligheterna fanns en Dragvägspolis som patrullerade området om 

nätterna. Under den senare delen av 1900-talet så har Dragvägen fortsatt bringa delvis 

oroligheter men främst nedskräpning till sig.
59

  

Även på 1970 var stadsdelens förfall påtagligt vilket en kvinna beskrev i en artikel från 1970. 

"Roligt att se alla båtar som ligger på östra sidan, och än finns det träd och grönska 

där jag går. Jag passerar den villa som en gång skulle blivit ett lugnt hem för en 

utarbetad lasarettsläkare, men ödet ville annorlunda. Där har vi gamla hattfabriken, 

som förr gav många Halmstadbor deras utkomst. Den är inte vacker, men så länge 

glasrutorna får vara hela, går det an. En liten byggnad, som nog gömmer på 

åtskilliga minnen, är det gamla tullhuset, vilket Flottans män tagit hand om, och 

ännu fyller sladderbänken sin uppgift."
60

  

Artikeln som är lång och detaljrik ger en god beskrivning av Söder och hur stadsdelen såg ut 

1970. I hennes beskrivning finns också kärnan i debatten om nybyggnation på Söder. För trots 

stadsdelens förfall har Söder varit älskat av många på grund av sin egensinniga karaktär. 

Utvecklingsplanerna som enligt många gav för lite utrymme åt bevarandet av gamla 

fiskebodar och förfallna industrilokaler har ständigt gett näring till debatten om Söders 

framtid. En debatt som alltså är djupt rotad i Halmstadbornas känslomässiga kopplingar till 

Stadsdelen. 

3.2 1980-talets detaljplaner 
 

I början av 1980-talet hade stadsdelen Söder förfallit vilket fick stadens politiker att reagera. I 

stadskontorets inventering av området skriver de att förslumningen av området berodde på att 

verksamheterna trängt ut boendet i området. Även den reserverade marken för den så kallade 

hamnleden sågs som en faktor till förslumningen (se Bilaga 1). 1983 genomförde 
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stadskontoret en grundlig inventering av varje kvarter på Söder där de bedömde byggnadernas 

skick samt användningsområden.
61

  

Inventeringen från 1983 visar att det fanns cirka 60 bostadslägenheter på Söder och att det 

bodde cirka 130 invånare i stadsdelen. Att området var starkt dominerat av verksamheter blir 

tydligt då verksamheterna sysselsatte mellan 600-700 människor.
62

 Söders verksamheter var 

alltså inte bara viktiga för stadsdelens invånare utan utgjorde även arbetsplatser för många 

människor runt om i Halmstad. De planer stadskontoret lade fram i sin utvecklingsplan för 

området kom därför att beröra långt fler än de cirka 130 människor som bodde på Söder i 

mitten av 1980-talet. 

Flertalet av byggnaderna på Söder var uppförda under 1800-talet samt runt sekelskiftet 1900 

och betecknas i stadskontorets inventering som saneringsmogna. Signifikativt för 

inventeringsplanerna från 1983 är att hänsyn tas till byggnadernas kulturhistoriska arv. Bland 

annat står det skrivet om sekelskiftesbostadshusen vid Lotsvägen och Propellergatan som vara 

väl värda att bevara då de utgör ”ett värdefullt inslag i stadsbilden”. Ett annat bostadshus i 

grannkvarteret hade landsantikvarien betecknat som värt att bevara trots att det var 

saneringsmoget.
63

 Även gällande verksamhetslokalerna i området sattes byggnadernas 

kulturhistoriska arv i fokus. Byggnaderna beskrivs som en tillgång för miljön på Söder och 

det fanns en vilja att konvertera fabrikslokalerna till bostäder.
64

 Restaureringsarbetet av det 

gamla lasarettet, som betecknas som en värdeful kulturhistorisk byggnad, hade redan börjat. 

Även det gamla kronobränneriet och Läkarvillan (Villa Riverside) skulle bevaras.
65

 

En viktig punkt i utvecklingsplanerna för Söder är området runt den planerade hamnleden. I 

och med att leden var tänkt att ta emot tung trafik ansågs de närliggande områdena mindre 

lämpliga för bostadsbyggnation.
66

 Trots detta planeras det för bostäder direkt norr om den 

tilltänkta hamnleden. Söder om hamnleden planeras inga bostadshus på grund av närheten till 

hamnleden och reningsverket, området anses därmed bättre lämpat för industrier.
67

 I 
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Utvecklingsplanerna tar även i beaktning den tunga trafik som går till och från områdets stora 

företag och hur denna kommer att påverka de boende.
68

 

I den föreslagna etappindelningen för utvecklingsarbetet är det området mellan det gamla 

lasarettet och ner mot den tilltänkta hamnleden som ingår i etapp 1. Området är tänkt att 

utnyttjas till bostäder. I etapp 2 till 5 ska utvecklingen ske från Halmstads centrum och ner 

mot Västra stranden. Kvarteren norr om den tilltänkta hamnleden är nästan uteslutande tänkt 

att användas till bostäder.
69

 

1985 presenterades det första byggnadsförslaget för kvarteret Blåsklockan (se Bilaga 2), 

området som utgör etapp 1 i utvecklingsplanerna. Planerna har tagits fram i samarbete med 

Riksbyggen. Ritningarna visar att det planeras byggas 39 stycken 2:or med kokvrå, 54 stycken 

2½:or och 3:or med kök, 24 stycken 4:or och 4½:or samt sex stycken 5:or. Lägenheterna 

kommer delvis rymmas i Wallbergs Fabriks ABs gamla lokaler. På området planeras en rad 

lekplatser som är utspridda mellan husen.
70

 Från 1987 finns dokument som visar att 500 

lägenheter planeras att byggas på Söder. Samtidigt ska flera byggnader bevaras, däribland 

spikfabriken, sockerbruket, marinstugan och fem bostadshus. Vidare planeras en park på 4000 

kvadratmeter utmed Nissan.
71

 Ekonomikontoret beräknar att när kvarteret Blåsklockan samt 

resten av ombyggnationerna på Söder är klara kommer cirka 100 barn i förskoleåldern bo i 

stadsdelen.
72

 Dokument från stadskontoret daterade till 1988 och 1989 visar att de inblandade 

byggföretagen och även fastighetskontoret förvärvar områden från markägare, däribland 

Wallbergs Fabriks AB och familjen Rautenberg. De förhandlar även med olika föreningar i 

syfte att få dem att flytta från sina lokaler.
73

 Byggnationen är tänkt att pågå mellan 1990-1994 

med byggstart vid årsskiftet 1989-1990.
74

 

I en artikel i Hallandsposten från 1986 går att läsa att kommunstyrelsen vill sätta fart på det 

planerade bostadsbyggandet på Söder. Riksbyggen var det första av byggbolagen att skaffa 

sig inflytande över Söder då de tidigt hade skaffat sig option på att köpa och bygga om den 

gamla hattfabriken till bostäder och även tagit fram en skiss på planerna. Hattfabriken skulle 

delvis bevaras och byggas om men skulle även byggas ut. Planerna krävde dock att 

Riksbyggen tilläts köpa 5000 kvadratmeter av kommunens mark. På marken stod dock ett 
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nästintill färdigt ombebyggt kvarter. Fastighetsutskottet nekade Riksbyggen köpet av marken. 

De krävde först att planer togs fram för hela området mellan Fiskaregatan och Nissan, norr 

om den tilltänkta hamnleden, samt ett för området utarbetat stadsförnyelseavtal.
75

 

1987 annonserade Riksbyggen om ett förslag på ett kollektivhusprojekt på Söder, ett projekt 

som hela 500 personer i olika åldrar anmälde sitt intresse till. I en artikel i Hallandsposten går 

att läsa att Halmstad kommun gett Riksbyggen i uppgift att ta fram ett förslag på ett 

kollektivhus på Norr i Halmstad. Riksbyggen ansåg dock att Söder var ett mer lämpligt 

område på grund av dess närhet till centrum och affärer. Den tilltänkta tomten låg mellan 

Dragvägen och Fiskaregatan. Kollektivet var tänkt att bestå av 120-125 relativt små 

lägenheter plus gemensamma utrymmen och skulle husera allt från barnfamiljer till 

pensionärer. Fördelarna som lyftes fram med den här typen av boende var bland annat den 

ökade gemenskapen men också att det skapade en bättre kontakt mellan generationerna.
76

 

1990 gav kommunen anslag på 2,5 miljoner kronor för att rusta upp och snygga till 

Dragvägen. Arbetet skulle genomföras inom de närmsta åren.
77

 

Åsikter från Allmänheten 

Insändare ur Hallandsposten visar att Halmstads invånare har en vitt skild uppfattning av 

Söder. Insändarna kommer som kommentarer till utvecklingsplanerna på Söder samt till 

hamnleden och ger en intressant inblick i hur olika ett område uppfattas av olika människor. 

Av somliga beskrivs Söder som förfallet och av andra som en idyllisk del av staden. I en 

insändare, skriven av Karl Aili går att läsa: 

”En stor och mäktig å som flyter rätt igenom en stad brukar väl i allmänhet 

uppfattas som en fin resurs. Så icke Nissan. Som inflyttad till Halmstad såg jag på 

den totala Halmstadmiljön med litet av turistögon. Jag måste konstatera att Nissan 

fungerar som stans avloppsdike. Det fulaste stan har att erbjuda är vänt mot nissan. 

Inget försök att ordna promenadstråk längs stränderna kan spåras. Dragvägen 

nedanför slottet lär en gång ha fungerat som promenadstråk.”
78

  

Ailis uppfattning om Söder som förfallet delas av Stig Hamfors, som i en insändare beskriver 

uppleverserna under en promenad längs Dragvägen: 
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”När jag nått ett stycke bortom slottet slår det mig, att nu har jag kommit in i ett av 

Halmstads slumområden, negligerat och vanvårdat under årtionden. Anskrämliga 

och rivningsmogna gamla byggnader, föga tilltalande lagerlokaler, nerskräpade 

industritomter och annat för öga och sinne svårt att fördraga. Och detta på ett 

område, som kunde och borde vara ett av de vackraste och angenämaste som staden 

hade att uppvisa.”
79

 

Det är ingen postitiv bild av Söder som skribenterna ger. Men den stämmer mycket väl 

överens med Stadskontorets beskrivning av Söder som förslummat. 

Men andra insändare ger en helt omvänd bild av Söder. Elsa Nilsson, en Söderbo som 

kommer att bo bredvid den tilltänkta hamnleden, skriver:  

”Jag som skriver detta är en gräsrot som är född, uppvuxen och fortfarande bor på 

Söder. Vad är det då som är så fint och bra med Söder och dess strandskog, - 

strandäng och Alet? Jo, det är att detta fina strövområde ligger på gångavstånd från 

centrum. Söder är en lugn och fin stadsdel och det har gjort att det flyttat hit många 

fina barnfamiljer och de har gjort så att Söder har blivit en levande stadsdel igen. 

Varför tror ni att de flyttat ner till Söder? Inte tror jag att det var för att de skulle 

tjäna tre-fyra minuter på vägen till arbetet eller för att de skulle få bo nära den 

planerade Hamnleden som ingen vill ha! Jag tror istället att det var för att deras 

barn skulle få växa upp i en lugn och fin miljö.”
80

  

Det finns ingenting i Elsa Nilssons beskrivning av Söder som stämmer överens med historier 

om förslumning och förfall. Även Lasse Olsson från Uppsala, som skrivit en insändare där 

han argumenterar emot den planerade hamnleden, beskriver Söder i goda ordalag. 

”Än värre kan det bli om hamnleden genom Alets friluftsområde och Söders idylliska 

villakvarter förverkligas. […] Betalar ni med vett och vilja lön till dem som vill sarga 

och demolera denna sköna del av er vackra stad? Var stolta över ert ströv- och 

grönområde i centrum. Dragvägen – småbåtshamnen – Västra stranden – Aleskogen. 

Vakna politiker – besinna ert ansvar och slopa hamnleden!”
81
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Brita-Lena och Kennarth Calebson, medlemmar i aktionsgruppen mot hamnleden, lyfter även 

de fram Söders attraktiva läge men också det kulturhistoriska arv som finns i stadsdelen och 

som de anser är värt att bevara: 

”En stadsdel som kanske inte fullt ut är så känd av alla är den södra. Den har ofta 

skuffats undan som något som inte är riktigt rumsrent. På Söder finns inte de stora 

moderna villorna, inte något stort köpcentrum eller den täta trafiken. Men Söder har 

viktigare värden än sådana ting – Söder har sitt centrala läge i första hand. Nu har 

det upptäckts och kommunen har sagt ja till uppförande av bostäder i området. 

Undrar vem som lyckas komma över så attraktiva lägenheter i en framtid? Förutom 

läget har Söder en relativt intakt gammal miljö, en idyll som inte finns någon 

annanstans i Halmstad. I gamla lotskolonier bor människor som älskar och 

uppskattar sin stadsdel. På dragvägen nedanför gamla Matadorfabriken ligger 

fiskebodar vägg i vägg. På någon meter avstånd guppar båtar i Nissan. Detta är 

kultur som inte kan värdesättas i pengar!”
82

 

Förutom att tala sig varma för Söders attraktiva läge lyfter paret Calebson fram 

kulturhistoriska argument mot utvecklingsplanerna för Söder. 

3.3 2000-talets detaljplaner 
 

I en utställningshandling från 2007 presenterades den tänkta nybyggnationen på Söder.  I 

stadsbyggnadskontorets handlingar behandlades ett antal punkter som var viktiga i processen 

såsom miljöpåverkan, verksamheter, kultur, befolkning, vägar, kollektivtrafik, stadsmiljö och 

skola. Förändringsarbetet av Söder uppgavs komma att bli en inspirerande uppgift för att få 

Söder att bibehålla sin karaktär och kultur även efter en nybyggnation.
83

  

I handlingarna går att läsa att Söder under en längre period genomgått ett tryck på förändring 

som de senaste åren växt sig starkare. Vidare ansåg stadsbyggnadskontoret att en förändring 

av området var nödvändig för stadsmiljön som skulle få ett kraftigt uppsving då området 

Söder skulle bli än mer attraktivt. Söder hade helt enkelt fått en ökad betydelse för staden.
84
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Av kartor i handlingarna (se Bilaga 3) framgår att lägenhetshusen placerades på marken längs 

med Nissan och Dragvägen mellan Kronbränneriet och varvet. Den del av Söder som inte 

påverkades av utvecklingsplanerna var slottet, fängelset, det gamla lasarettet och 

Kronobränneriet då de ansågs ha ett kulturhistoriskt värde.
 85

 Noterbart är att 

utbildningsplatser såsom förskolor och skolor inte fanns markerade på de första kartorna med 

undantag för Kattegattgymnasiet som räknades som en kulturbyggnad. Kartorna visar även 

markeringar för den tilltänkta tunneln eller broförbindelsen över Nissan som var under 

utredning.
86

  

I handlingarna presenteras även befolkningsstatistik över bland annat invånarnas ålder, 

utbildning och områdets befolkningsmängd. 2005 var medelåldern på Söder 50,2 år, där de 

yngre i befolkningen bodde i villaområdena medan de äldre bodde i de nya lägenhetshusen.  

"Av de 450 personer som bor i de nya husen är fyra femtedelar äldre än 45 år, 

nästan hälften. 45% är ålderspensionärer och endast 2,4% under 16 år."
87

 

Denna statistik ger information om vilka de nya lägenhetshusen planerades för. Det framgår 

vidare att utbildningsnivån på Söder var högre än snittet i Halmstads kommun. 30 procent av 

befolkningen på Söder hade en eftergymnasial utbildning medan snittet för Halmstad 

kommun var  24 procent. De vanligaste yrkena bland Söders invånare var arbeten inom 

byggverksamhet, finansiell verksamhet och företagstjänster, utbildning, forskning, kultur och 

offentlig förvaltning.
88

 . Stadsbyggnadskontoret skriver själva i sin analys av området: 

"Medelålder och utbildningsnivå för befolkningen på Söder är högre än i kommunen 

i övrigt, antal utlandsfödda är däremot något lägre. Detta tyder på att området har 

högre status."
89

 

Detta tillsammans med områdets höga utbildningsnivå samt invånarnas yrken förstärker 

uppfattningen om det nya Söder som ett högstatusområde. 

I stadsbyggnadskontorets handlingar finns även information om vilka de förväntade sig skulle 

flytta in i de planerade lägenheterna. Den uppskattade befolkningsökningen väntades ligga på 

mellan 500-800 personer, vilka skulle fördelas på 450 nybyggda bostäder. Alltså beräknade 

stadsbyggnadskontoret med att det skulle bo 1,5 till 1,8 personer per lägenhet vilket visar att 
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de förväntade sig en fortsatt inflyttning av äldre människor.
90

 Det är därför inte konstigt att 

Söder beskrivs som en attraktiv stadsdel för äldre, med sin sköna natur och närhet till centrum 

blandat med fina äldreboenden.
91

 

Vidare uppskattades det att de planerade bostäderna skulle inhysa ett tillskott på cirka 10-15 

barn i skolåldern vilket inte skulle innebära några större problem för Slottsjordsskolan. Därför 

har inga planer på en ny skola i området varit aktuella. För att nästan helt dementera alla 

spekulationer på att bygga fler skolor och förskolor på Söder menade stadsbyggnadskontoret 

att familjer inte är attraherade av Söder. Anledningen till detta uppgavs vara områdets fokus 

på lägenhetshus samt få skolor och att familjer oftast söker sig till områden som kan erbjuda 

hela konceptet.  

"Kännetecknande för den nytillkomna bebyggelsen på Söder har hitintills varit ett 

marginellt tillskott av barnfamiljer och framtidsbedömningen av behovet av förskolor 

och skolor är osäker."
92

 

Det fördes även diskussioner om att flytta Kattegattgymnasiet till högskoleområdet för att 

frigöra större marker för tillbyggnad av bostäder.
93

 

Åsikter från Allmänheten 

Ett stort antal insändare sändes till Hallandsposten där människor menade att delar av Söder 

borde bevaras och inte förstöras med nya stora byggnader. Insändarna pekade på att Söders 

karaktär borde bevaras.  

”- Söder i Halmstad är på väg att förstöras, tycker Marita Eliasson. Hon är ledsen 

och arg över att se området exploateras mer och mer. – Jag är född och uppvuxen på 

Söder som varit ett av de sista andningshålen nära centrum. Nu håller det på att 

förändras helt och hållet. – Söder exploateras för hårt och alltihop bygger bara på 

snöd vinning. [...] Vem har råd att bo i de nya husen? Lägenheterna är ju inte till för 

Söders befolkning. De som flyttar in hamnar på en plats där det snart inte går att 

promenera.”
94
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Insändaren är nedskriven via ett telefonsamtal som Hallandsposten mottog den sjunde mars 

2002. Marita är besviken över de stora förändringar som äger rum på Söder och menar att det 

inte finns många som lever på Söder idag som har råd att köpa en lägenhet i de planerade 

bostadshusen. 

 

Året efter hölls möten kring hur de styrande skulle gå vidare med byggnationerna på Söder. 

En av de som medverkade och planerade var Bengt Ekberg som var verksam som 

kommunstyrelsens ordförande under denna tid.  

”Bengt Ekberg tog slutligen åhörarna med på en personlig vandring längs Nissan 

med start vid Dragvägen, vars miljö ska bevaras, Prins Bertils stig som fortlöpande 

utvecklas, småbåtshamnen som bör byggas ut till flera marinor och båthamnen vid 

Slottsbron som bör erbjudas turisterna som gästhamn.”
95

 

Ekberg talar om en utveckling av området Söder där de vill förstärka den marina kulturen i 

området samtidigt som de vill bygga en modernare stadsdel. Ekberg talar även om att det ska 

finnas en gästhamn för turister vilket kan tyda på Söder planeras som ett "ansikte" utåt för 

staden. Även utvecklingen av Prins Bertils stig skulle fortsätta.  

Prins Bertils stig ska ses som en del av det "gröna rummet" på Söder vilket innefattar de 

miljöfrågor som diskuteras i Natura 2000. Lena Elmlund diskuterar i sin artikel kring fördelar 

och brister med den nya stadsplanen rörande miljön.  

”[…] nuvarande stadsplan har stora kvaliteter. Nybyggande kan medföra att 

kvarterens gröna rum förstörs. Under de 15 år jag arbetat i Halmstad har Söder 

ständigt hotats av nya trafikleder eller bostäder. Nu finns bevarandeprogrammet som 

trygghet för småhusägarna i området. [...] Söderkåkstaden har blivit ett boende i 

tiden, området har fått hög status. Hamnledens sträckning är inte längre ett 

uppenbart hot mot denna säregna stadsdel.”
96

  

Elmlund vill bevara de villaområden som det tidigare tvistats om i diskussionen om 

hamnleden och bostadsrätter. På 2000-talet presenterades ett bevarandeprogram i vilket 

många hus placerades för att bevara Söders kulturhistoriska arv. Men somliga villaägare ägde 
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trots detta hus som inte inbegreps i bevarandeprogrammet, där kommunen köpte upp 

kringliggande tomter vilket tvingade människor att flytta.  

”Huset har de ägt i 28 år och där har även Ann-Louise farföräldrar bott och där är 

hennes far född. –Vi har inte hört ett ljud från kommunen. Däremot fick vi veta av 

Bygg-Sjögren att det var saker på gång, säger Ann-Louise Nilsson. –Vi älskar ju 

Söder så det blir inte lätt att flytta. Men å andra sidan måste det göras något. Resten 

av det här kvarteret har ju köpts in av kommunen och tomterna bara står och 

förfaller. [...] Man kan väl tinga en takvåning längst ut mot Nissan, så får jag nu 

ännu närmare till jobbet, säger Stig som har sin båt liggande norr om slipen vid 

Dragvägen och äger tre av fiskebodarna.”
97

  

Paret Nilsson flyttade så småningom in i de nybyggda lägenheterna på Söder då deras hus 

revs för att ge plats åt lägenhetshus. Innan kommunen kunde bygga nya bostäder köpte de 

tomter och lät dem förfalla vilket är något flera insändare reagerat på. Signaturen Olof skriver: 

”På fastighetstomter efter Södra vägen finns sedan cirka fyra år tillbaka upplagda 

gamla båtvrak, för dessa har väl inte något byggnadslov givits? Det finns också strax 

intill på Södra vägen en hörntomt med en mycket förfallen villa och misskött tomt. 

[...] Inte långt därifrån finns genomgående tomtmark från Södra vägen mot Väster. 

Detta område är också ovårdat sedan många år. Nog ser man att det är en stad som 

går mot sitt förfall när man inom cirka 1000 m avstånd från rådhuset ej kan vårda 

det man äger. Det finns många fler brister här på Söder, men det finns väl ingen vilja 

att åtgärda dem heller?”
98

 

Att tomter och hus blev förfallna var inte speciellt märkligt då de lämnades obebodda i 

kommunens väntan på att starta med nybyggnadsprojekten. Ett av företagen som fick 

uppdraget att bygga de nya bostäderna var företaget Bygg-Sjögren, vars egen byggmästare 

Kenneth Sjögren så småningom skulle komma att bosätta sig i en av lägenheterna.   

”- Jag är Söderfrälst och det kommer att bli jättefint det doftar gott här. Jag ska 

själv bo högst upp i tiovåningshuset, säger han när vi tar en promenad på 

Dragvägen längs med Nissan.”
99
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4. Analys  
 

Gentrifieringsprocesser skapar så kallade space wars, battle grounds och 

gränsförflyttningar.
100

  Men vare sig på 1980-talet eller på 2000-talet framgår detta i 

detaljplaner eller kartor, däremot framkommer det i olika tidningsartiklar vi funnit i 

Hallandsposten. Som i insändaren av paret Calebson från 1986 där de ställer sig frågande till 

vem de nya lägenheterna byggs för. Paret Calebson ställer sig tveksamma till att lägenheterna 

kommer bebos av Söders fiskare och industriarbetare. Istället misstänker de att fiskarna och 

industriarbetarna kommer tvingas bort till förmån för en mer välbärgad grupp av 

människor.
101

 Ett kanske än tydligare exempel på space wars, battle grounds och 

gränsförflyttningar går att finna i en artikel från 2005. I artikeln står det om paret Ann-Louise 

och Stig Nilsson som efter 28 år tvingas flytta eftersom deras hus låg i vägen för ett av de nya 

bostadshusen som skulle byggas. I artikeln beskriver Ann-Louise Nilsson att hela deras 

kvarter köpts upp av kommunen och att tomter och hus står och förfaller.
102

 

I insändare och artiklar blir kommunens tankegångar för Söder tydlig. Ända sedan 1980-talet 

har kommunen förvärvat tomter och byggnader på Söder för att sedan låta dem förfalla. 

Genom att låta byggnader förfalla samt genom att bygga exklusiva lägenheter tvingar de 

Söders ursprungliga invånare att flytta. Strategin avslöjar kommunens planer och tankar för 

området. 

Strategin passar väl in på Revanchist city-diskursen och dess tanke om att gränsförflyttningar 

genomförs för att ge plats åt nya byggnader och nya samhällsgrupper. Inom teoridiskursen 

talas det även om att ”städa upp” områden som anses ha blivit förslummade. Söder har ända 

sedan 1980-talet ansetts som just förslummat. I den inventering av området som genomfördes 

1983 angavs förslumning som huvudargument till utvecklingsarbetet av stadsdelen. Även i 

2000-talets detaljplaner anges förfallet som ett huvudargument till förändring. I detaljplanen 

går att läsa att det var nödvändigt för stadsdelen att genomgå en förändring och att trycket på 

förändring funnits under en längre tid. Kommunen vill gärna förstärka bilden av området som 

förslummat. Vidare står att läsa att Söder, som är beläget på en attraktiv plats, borde byggas 

om till en stadsdel med högre status, vilket är en tydlig koppling till Revanchist city-

diskursen. Intressant är de insändare i Hallandsposten som är skrivna av Söderbor och som 
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beskriver området som idylliskt, familjevänligt och ett av stadens sista andningshål. Detta 

fenomen går att finna både på 1980-talet och 2000-talet och visar på att det inte är Söders 

befolkning som efterfrågar förändring utan snarare att de blir påtvingade den. Återigen blir 

kommunens strategi och tankar för området applicerbara. 

Stora delar Revanchist city-diskursen går att koppla till produktionsinriktade förklaringar. 

Smith skriver att en gentrifieringsprocess uppstår då marken inte utnyttjas till dess fulla 

potentiella värde. Mark som en gång i tiden varit värdefull industrimark kan till följd av 

samhällets förändrade behov bli mer värdefull som mark åt bostadshus.
103

 Enligt både 

detaljplanen från 1980-talet och från 2000-talet byggs Söder om för en ny grupp människor. 

Under 1970-talet och början av 1980-talet hade behovet för marken Söder ligger på 

förändrats. Verksamheternas betydelse hade minskat och behovet av stadsnära 

bostadsområden hade ökat. Att då använda marken till verksamheter ses ur ett 

produktionsinriktat synsätt som att inte utnyttja dess fulla potentiella värde. Detta faktum, 

tillsammans med de exploateringsidéer som hör till den tredje och fjärde gentrifieringsvågen, 

gör att marken Söder ligger på i allt högre grad ska förstås som föremål för en kapitalistisk 

marknad. Smith skriver vidare att det även för mark- och fastighetsägare, ofta kommunen, blir 

viktigt att marken används på bästa möjliga sätt för att maximera avkastningen enligt 

räntegapsteorin.
104

 Det finns således en lönsamhet i att bygga bostäder på Söder, både för 

kommunen och för olika byggherrar. En strategi som mark- och fastighetsägare kan använda 

för att maximera avkastningen är att låta byggnader och tomter förfalla för att på så vis 

minska områdets status. Detta leder till att området blir mindre attraktivt för boende och 

verksamheter men mer attraktivt för byggherrar som kan köpa fastigheter till en lägre 

kostnad.
105

 Denna process som kallas filtrering, finns det tydliga spår av på Söder. Stadsdelen 

utgör ett tydligt exempel på den tredje och den fjärde gentrifieringsvågen vilka kan kopplas 

till en alltmer kapitalistisk marknadssyn med vinstmaximering som största mål. 

Några av de insändare vi funnit i Hallandsposten, både från 1980-talet och 2000-talet, utgör 

tydliga exempel på räntegapsteorin och filtrering. 1986 beskriver Stig Hamfors hur Söder 

varit vanvårdat under årtionden. Han skriver vidare om förfallna rivningsmogna byggnader 

och nerskräpade industritomter. Det är rimligt att tro att Halmstad kommun ägde en del av 

dessa tomter då de under 1980-talet köpte just förfallna byggnader och dess tomter på 
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Söder.
106

 Kommunen genomförde inga större renoveringsarbeten på Söder under 1980-talet 

vilket tydligt märks i de beskrivningar som finns av Söder från början av 2000-talet. 2004 

skriver signaturen Olof en insändare där han behandlar områdets låga status och förfall. Olof 

menar att det sedan fyra år tillbaka legat båtar på fastighetstomter och att det finns tomter och 

hus som är mycket misskötta. Detta, skriver Olof, är troligtvis tomter som ägs av 

kommunen.
107

  

Några andra som reagerat är paret Ann-Louise och Stig Nilsson när de i en artikeln från 2005 

säger att de har starka känslor för sin stadsdel, men att det snart måste hända något eftersom 

alla tomterna blivit uppköpta av kommunen och de bara står och förfaller.
108

  

Likheterna i kommunens agerande under 1980-talet och 2000-talet är tydliga. Genom att låta 

byggnader och tomter förfalla driver de människor att flytta samtidigt som de lockar 

investerare till området. Gemensamt för de båda årtiondena är också att utvecklingsplanerna 

skapade stora möjligheter för byggherrar. Hedin skriver om denna nyliberala politik som satt 

sin prägel på gentrifieringsprocessen.
109

 Det har i den tredje och fjärde vågen visat sig att 

byggherrar som har råd att köpa upp fastigheter som är i behov av renovering i attraktiva 

områden har goda möjligheter till ekonomisk vinning. Smith skriver att det är tanken om 

staden som en ekonomisk marknad som skapat detta. För byggherrar handlar det kort och gott 

om att köpa rivningsfärdiga byggnader, alternativt anskaffa sig byggnadsrättigheter, för att 

sedan bygga nya lägenheter som de kan sälja eller hyra ut till höga priser.
110

 Denna 

exploatering är något som de ursprungliga invånarna reagerat på, både under 1980-talet och 

under 2000-talet. Marita Eliasson reagerar mot just detta i sin insändare i Hallandsposten där 

hon menar att området exploateras för hårt och att det enbart bygger på ”snöd vinning”. Hon 

skriver vidare att hon undrar vilka som kommer ha råd att bo i de nya lägenheterna.
111

 Paret 

Calebson hade liknande invändningar redan 1986 då de ifrågasatte vilka de planerade 

lägenheterna var till för.
112

 Att det blir dyrare att bo och leva leder så småningom till att 

grupper väljer att flytta från området när de anser att de inte längre har råd att bo kvar.  

Revanchist city-diskursen beskriver ett synsätt på när en befolkningsgrupp tvingas flytta för 

att ge plats åt en annan i syfte att höja områdets status. Oftast innebär detta att det är 
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låginkomsttagare som tvingas flytta och att medelklassen flyttar in. I 2000-talets 

utvecklingsplaner är detta tydligt medan det i 1980-talets utvecklingsplaner är något svårare 

att sia om. I utvecklingsplanerna från 1980-talet är det främsta målet att minska antalet 

verksamheter och öka antalet bostäder på Söder. Lägenhetsfördelningen för kvarteret 

Blåsklockan visar att det främst är lägenheter i storleken 2½ som är planerade men även ett 

stort antal 4-4½ vilket tyder på att kvarteret byggs för ensamstående och par men även för 

barnfamiljer. Det är dock oklart hur höga hyrorna kommer att vara i området. De förslagna 

planritningarna för Blåsklockan visar också att det ges utrymme för flertalet lekplatser i 

kvarteret vilket även det tyder på att kvarteret är tänkt för bland annat barnfamiljer. Efter 

bostadsbyggnationerna beräknar ekonomikontoret att cirka 100 barn i förskoleålder kommer 

att bo i berörda kvarter. I Hallandsposten framgår även att det fanns planer på att bygga ett 

stort kollektiv för alla åldrar, däribland barnfamiljer och pensionärer. Sammantaget går att 

konstatera att de planerade bostadsbyggnationerna på 1980-talet riktar sig mot en något 

bredare grupp människor än 2000-talets byggplaner.  

I 2000-talets detaljplaner beskrivs Söder fortfarande som ett arbetarkvarter, dock skrivs det 

inte uttryckligen att det är bebos av låginkomstagare. I detaljplanerna skriver stadskontoret 

tydligt att de räknar med att det är i huvudsak äldre personer som kommer att flytta in i de 

planerade bostadshusen. Därmed beräknas lägenheterna inte behöva vara större än att i 

genomsnitt 1,8 personer kan bo i dem. Vidare står att läsa att utbildningsnivån på Söder, efter 

att de första lägenhetshusen blev färdiga, var högre än genomsnittet för Halmstad. Kanske 

mest intressant för 2000-talets planer är att det i detaljplaneringen står att en högre medelålder 

och utbildningsnivå är avgörande för att Söder ska kunna ses som ett område med högre 

status. Det är just detta som skiljer 2000-talet utvecklingplaner från 1980-talets. 2000-talets 

planer är utformade för en specifik samhällsgrupp i avsikt att höja områdets status medan 

1980-talets planer tycks vara utformade för flera olika samhällsgrupper. 

Revanchist city-diskursen ser negativa effekter av ett område som gentrifieras. Det sker en 

form av mild imperialism där invånare tillhörande en samhällsgrupp tvingas ge plats åt nya 

invånare tillhörande en samhällsgrupp med högre status. Men en gentrifieringsprocess kan 

även verka som en frigörande kraft vilket behandlas i Emancipatory city-diskursen. Caufield 

skriver att det skapas en frigörelseprocess från regler och normer då en dominerande 

samhällsgrupp försvinner från ett område. En ny grupp människor flyttar in och tillåts skapa 

sina egna normer och regler som i sin tur kommer att prägla områdets karaktär.
113

 På Söder 
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gestaltas detta av då de normer och regler som hörde till arbetarklassen, alltså den 

samhällsgrupp som var dominerande på Söder fram till 2000-talets mitt, försvann och ersattes 

med de nya invånarnas normer och regler. I detaljplanerna står det att Söder 2005 hade en 

medelålder på 50,2 år, där den yngre delen av befolkningen bodde i villaområdena väster om 

Södra vägen och Fiskaregatan, och den äldre delen bodde i lägenhetshusen. Fyra femtedelar 

av de som bodde i lägenhetshusen var äldre än 45 år och 45 % var ålderspensionärer, endast 

2,4% var under 16 år. Det finns därmed anledning att tro att Söders karaktär i och med 

gentrifieringsprocessen har förändrats. Det har också skapat ett ökat behov av samhällelig 

service speciellt inriktad på denna åldersgrupp, exempelvis ålderdomshem och anpassade 

gemensamma ytor. Hur områdets karaktär hade sett ut om 1980-talets utvecklingsplaner hade 

genomförts kan vi endast spekulera i. Men rimligtvis bör det ha ställt helt andra krav på 

samhällig service och gemensamma ytor då andelen barnfamiljer varit större. Det är även ett 

rimligt antagande att tro att normer som är karaktäristiska för barnfamiljsområden även varit 

starka på Söder. 

Vi kan även förstå gentrifieringsprocessen på Söder utifrån ett konsumtionsinriktat 

förklaringsperspektiv. Den nya medelklassens vilja att lämna villaförorterna för en autentisk 

innerstadsmiljö kan delvis stämma in på Söder, särskilt på 1980-talet. En av de stora 

skillnaderna i utvecklingsplanerna för Söder är synen på bevarandet av de gamla 

industrilokalerna. I inventeringen som stadskontoret genomförde 1983 framgår tydligt en vilja 

att i största möjliga mån bevara, restaurera och bygga om de gamla industrilokalerna till 

bostäder. En av anledningarna till detta var att bevara områdets historiska karaktär.  Om 

utvecklingsplanerna från 1980-talet hade genomförts hade Söder kunnat erbjuda den nya 

medelklassen en historisk autentisk innerstadsmiljö som de eftersöker. 2000-talets 

utvecklingsplaner stod i skarp kontrast till 1980-talets då alla gamla industrilokaler har rivits 

eller planeras att rivas för att ge plats åt nybyggnation. Det går dock att argumentera för att 

områdets historiska karaktär fortfarande kan locka den nya medelklassen. Det är dock ytterst 

oklart om de människor som de senaste åren har flyttat till Söder kan anses ingå i den nya 

medelklassen samt om det är Söders historiska karaktär som lockat dem att flytta dit. 
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4.1 Slutsats 
 

För att sammanfatta det hela kan vi konstatera att 1980-talets utvecklingsplaner har stora 

likheter med 2000-talets utvecklingsplaner. Grundtanken är densamma, att höja statusen på 

området. Dock riktar sig 2000-talets bostadsbyggnation till en äldre, köpstark och välutbildad 

samhällsgrupp medan 1980-talets bostadsbyggnation riktar sig till en mer diversifierad 

samhällsgrupp. I båda utvecklingsplanerna samt i kommunens agerande under båda 

årtiondena finns tydliga mönster av produktionsinriktade föklaringsmekanismer. Marken 

Söder ligger på ansågs inte utnyttjas till dess fulla potentiella värde vilket båda 

utvecklingsplanerna försöker åtgärda. Det framkommer i analysen att kommunen visar ett 

tydligt agerande gällande hur de vill att området ska planeras och användas. Strategin som 

kommunen använde sig av är inte främmande utan väl förankrad i Revanchist city-diskursen. 

Det finns både likheter och olikheter mellan de två handlingsplanerna. Dessa går i mångt och 

mycket att koppla till de olika gentrifieringsvågorna och att planeringsidealen har förändrats 

över tiden. Bevarandet av de gamla industrilokalerna är ett tydligt exempel på detta. I 

detaljplanen från 1980-talet skulle en stor del av dem bevaras och göras om till bostäder 

medan de i detaljplanen från 2000-talet skulle ersättas med nybyggnationer. Även de statliga 

planeringsdragen från 1980-talets handlingsplaner går att koppla till gentrifieringsvågorna. 

Utifrån sociala behov och befolkningsmängd beslutas att planera bostäder för en ospecificerad 

grupp människor. I 2000-talets detaljplan märks en tydlig skillnad då marknadens rationalitet 

är mer påtaglig. 

Resultatet visar att befolkningsförändringen på Söder bör ha varit så markant att den påverkat 

lärare och rektorer i deras arbete. De elever som bor på Söder idag kommer generellt sett från 

en välutbildad medelklassfamilj vilket är en stor skillnad mot hur det var för 20-30 år sedan. 

Rimligtvis ställs idag helt andra krav på skolan jämfört med tidigare. Att det heller inte skett 

någon ökning av barn på Söder påverkar även det skolan. Studien och dess resultat kan även 

användas i undervisningen då det i läroplanen för gymnasiet står att eleverna ska ges 

kunskaper om hur historiska förutsättningar samt ekonomiska, sociala och miljömässiga 

förhållanden förändrar samhällets och dess medborgare.
114

 Gentrifieringsprocessen på Söder 

kännetecknas av alla dessa punkter. 
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Bilaga 2 – Förslag på byggnation från Riksbyggen
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