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1. Urban postperestrojka

Jag talade med arbetarna på VEF:s stora fabrik i Riga under mitt besök i den 
Lettiska Socialistiska Sovjetrepubliken. Jag fann det nödvändigt att framhålla 
för dem att svårigheter är en sak, men om de bara var intresserade av vad som 
händer ”där uppe” och inte ville utnyttja sina egna resurser skulle perestrojka 
tappa fart, börja spinna med hjulen och bara bli en halvmesyr (Gorbatjov 
1987: 61).

Inledning
I brännpunkten för den här avhandlingen står stadsförnyelsen i dagens 
och gårdagens Riga, de drömbilder och förväntningar om stadens och 
samhällets förändringar – ”urbana fantasmagorier” – som varit i omlopp 
sedan Sovjetunionen upphörde att existera och Lettland blev en själv-
ständig republik år 1991. Den handlar om den urbana postperestrojkan 
och om hur Rigas mångfasetterade förflutna bidragit till att producera 
dessa samtida framtidsdrömmar. Denna analys tar sitt avstamp i socio-
logiska metoder och teorier samtidigt som den sätter in den pågående 
omvandlingen av Riga i sitt historiska sammanhang.

År 1986 kom världen att få smaka på ordet ”perestrojka”. Året dess-
förinnan, i samband med den sovjetiska centralkommitténs samman-
träde i april 1985, hade detta ryska ord för omstrukturering, eller för-
ändring, grundligt diskuterats inför den 27:e partikongressen 1986. 
Bakgrunden till perestrojka var fram för allt att försöka påskynda Sovjet-
unio nens sociala och ekonomiska utveckling som stagnerat under 
1970- och i början av 1980-talet. Perestrojka uppfattades såväl som en 
ofrånkomlig som en självklar väg vilken skulle leda in den sovjetiska 
socialismen på rätt spår igen. Eller som Michail Gorbatjov skrev om 
1970-talets utveckling i Sovjetunionen genom att låna ett uttalande av 
Lenin: ”Bilen gick inte åt det håll som de vid ratten trodde att den gick” 
(Gorbatjov 1987: 21).
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Snart därefter revs Berlinmuren och Sovjetunionen upphörde att 
existera och städerna i det forna östblocket är numera en del av en 
epokgörande omstrukturering vars konsekvenser alltjämt är svåra att 
uppfatta fullt ut. Dessa städer befinner sig för närvarande mitt uppe i 
en process, och med begreppskonstruktionen ”urban post perestrojka” 
är avsikten att med Riga som fall fästa uppmärksamheten på detta. 
Det handlar om ett samhälle som hastigt växlade om till något helt 
annat, men samtidigt argumenterar jag för hur själva betydelsen av 
”perestrojka” alltjämt kvarstår även om den idag har anpassats till ett 
nytt politiskt sammanhang. Således finns det både kontinuerliga och 
diskontinuerliga aspekter i min begreppskonstruktion även om tyngd-
punkten ligger på de senare. En viktig skillnad mellan ”urban post-
perestrojka” och de mer vedertagna begreppen ”postsocialistisk”, ”post-
kommunistisk” eller ”postsovjetisk” som hittilldags har använts vid 
forskning om städer i det forna östblocket handlar, enligt min argu-
mentation, om hur det förra ringar in en process och de senare ett 
tillstånd. Det gemensamma för dessa begreppskonstruktioner är dock 
”post”-terminologin som handlar om att söka förstå ny tid. Enligt den 
amerikanske sociologen Craig Calhoun är ”post”-terminologin besvär-
lig att fastställa och han hävdar att det är en fråga om precisering samt 
att det behövs distinkta argument för att kunna reda ut vad det inne-
bär att en epok slutar och en ny tar vid (1999: 10). I den här avhand-
lingen uppehåller jag mig huvudsakligen vid begreppen ”urban post-
perestrojka” (process) och ”postsovjetisk” (tillstånd). Det senare för att 
understryka att det handlar om ett specifikt, välavgränsat samhälls-
system som hastigt upphörde att existera i början av 1990-talet, men 
också för att påminna om att Riga och Lettland under fem decennier 
utgjorde en del av en statlig enhet (Sovjetunionen). Även om till exem-
pel Polen och Ungern också ingick i det så kallade östblocket fortsatte 
dessa länder att vara stater med egna huvudstäder till skillnad från Lett-
land och Riga vars ställning som stat och huvudstad upphörde mel-
lan juni 1940 och augusti 1991. Visserligen var Sovjetunionen indelat 
i delrepubliker där Riga var ”huvudstad” i Lettiska socialistiska sovjet-
repub liken, men detta ägde rum inom ramen för en övergripande stat-
lig enhet. Därför postsovjetisk. 

De senaste decenniernas urbana omstruktureringsprocesser i det 
före detta östblockets städer kan naturligtvis analyseras utifrån många 
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infallsvinklar och som historikern Gudrun Persson påminner oss om 
har vi att göra med ett mäktigt imperium som plötsligt försvann.

Upplösningen av Sovjetunionen och dess konsekvenser utgör ett historiskt 
pussel som kommer att hålla forskare sysselsatta en lång tid framåt […] Ett 
imperiums fall är en oerhörd förändring, en händelse så komplex att det inte 
räcker med en förklaring. Under alla förhållanden befinner sig forskning om 
Sovjetunionens upplösning fortfarande på ett initialstadium (Persson 2010: 
13).

Upprinnelsen till avhandlingen ska ses i ljuset av Perssons resonemang 
om hur Sovjetunionens fall alltjämt berör omvärlden. I fokus för min 
analys av Riga står aspekter som handlar om hur det i den urbana post-
perestrojkan också finns – utöver en framtidshorisont – ett eftertillstånd. 
Därför fokuserar jag på hur olika tidsepoker ställs mot varandra och vil-
ken betydelse dessa har för den pågående stadsförnyelsen. I kapitlen som 
följer visar jag hur den urbana post perestrojkan i Riga minst lika mycket 
handlar om att avföra en specifik period som att frambringa en ny, hur 
förfluten tid ingår som en dimension av nuet samt hur den används 
för att forma och tolka framtiden. I boken Imagining the Nation. His-
tory, Modernity and Revolution in Latvia (2002) understryker den let-
tiske sociologen Daina Stukuls Eglitis hur den nuvarande lettiska själv-
ständighetsperioden ofta har uppfattats som ett återvändande till ett 
”normalt” tillstånd snarare än ett revolutionärt framåtskridande. Hon 
menar att det finns en uppenbar ambivalens i det postsovjetiska tillstån-
det och utgår från tanken om att Sovjet tiden uppfattas som något som 
kom emellan. Med utgångspunkt i hennes resonemang kan normalitet 
å ena sidan förstås som tiden före Sovjet union ens annektering av Lett-
land, det vill säga en slags återgång till den första självständighetsperio-
den mellan 1918 och 1940. Lettland som nation och stat fanns bara mel-
lan dessa år. Utifrån detta faktum blir det också relevant att tala om ett 
”presovjetiskt” tillstånd. Å andra sidan har normalitet också kommit att 
uppfattas som en tydlig riktning mot ett ”modernt väst”, vilket i det här 
fallet betyder Skandinavien, västra Europa och USA ( Eglitis 2002: 8). 
Den senare utvecklingsriktningen handlar främst om hur Lettland jämte 
många andra länder från det forna östblocket numera söker återanpassa 
sig till en europeisk samhörighet i vilket huvudstäderna blir strategiska 
platser utifrån såväl ekonomiska, historiska som politiska aspekter.
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Analytiskt gränsland
Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning förde med sig att den 
polära världsbild som flera generationer sedan andra världskrigets slut 
lärt känna som öst och väst – den andra respektive den första världen – 
började lösas upp och där delar av den förra därefter absorberats in i de 
globaliseringsprocesser som idag utmärker samtiden. Den holländsk-
amerikanska sociologen Saskia Sassen argumenterar för några centrala 
utgångspunkter i fråga om hur den så kallade globaliseringen ska för-
stås och hon är fram för allt kritisk till hur globaliseringslitteraturen hit-
tilldags gått i riktning mot att separera det globala från det nationella. 

Att koncentrera sig på resultaten snarare än brytpunkten är vanligt i globali-
seringslitteraturen. Detta leder till jämförelser mellan det nationella och det 
globala, vilket i sin tur ofta leder till den felaktiga slutsatsen att om det globala 
existerar, så kan inte det nationella göra det (Sassen 2007: 26–27). 

Sassens resonemang bildar en utgångspunkt för den här avhandling-
ens avsikter att analysera den urbana post perestrojkan i den lettiska 
huvudstaden. I synnerhet utifrån de sakförhållanden som pekar på 
att Riga alltsedan 1990-talets början befinner sig i en dubbel utveck-
lingsgång där en nationell (lettisk) renässans möter de globaliserings-
processer som Sassen kastar ljus över. Hon använder sig av begreppet 
”analytiskt gränsland” för att problematisera förhållandet mellan det 
globala och det nationella. I detta ”gränsland” kan överlappningar och 
växel verk ningar ge upphov till en rad gränsområden, inom vilka makt- 
och dominansförhållanden, motstånd och obalanser, spelas ut. Sassen 
understryker hur detta ska ses utifrån relationella principer, att det inte 
handlar om att bara redogöra för förändringar på den ena eller andra 
sidan av en förmodad gränslinje. I den meningen är det, enligt henne, 
fel att tro att det nationella dukar under för det globala, även om allt 
prat om globalisering kan få det att se ut så (2007: 501).

Min argumentation om att den nya tiden i det postsovjetiska Riga 
handlar om en utvecklingsgång som, likt ett janusansikte, har blicken 
fäst både framåt och bakåt medför att det igen blir relevant att koppla 
samman mina tankegångar om urban post perestrojka med innebör-
derna i Sassens resonemang. 

Lettland är ett litet land, såväl till ytan som när det gäller möjligheter 
till inflytande (Karnīte 1998). ”[F]ör oss innebär Europa en längtande 
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känsla av trygghet och välfärd”, sade Lettlands dåvarande premiär mini-
ster Valdis Birkavs vid ett tal i det lettiska parlamentet år 1996 (citerad 
i Eglitis 2002: 16). Samtidigt visar Eglitis i sin forskning hur det finns 
en protektionistisk, eller nationalistisk, inställning bland många letter 
vars huvudsakliga inspiration hämtas från en presovjetisk era: den för-
sta självständighetsperioden under 1920- och 1930-talet. Det här mötet 
mellan det europeiska (framåtblickande) och det lettiska (bakåtblick-
ande) som Eglitis kastar ljus på är betydelsefullt för att analysera den 
urbana post perestrojkan i Riga. Det handlar således om en dubbel 
process, eller dubbel omstrukturering, i vilken det post sovje tiska Riga 
söker positionera sig såväl utifrån ett lettiskt sammanhang som ett glo-
balt, eller europeiskt. Som jag ska visa befinner sig dessa dubbla proces-
ser i ett analytiskt gränsland där de förmodade gränslinjerna inte alltid 
framstår som givna. 

Det gemensamma för dessa två specifika utvecklingsriktningar 
är den avsovjetisering som utgör en central infallsvinkel för den här 
avhandlingen. Med termen ”avsovjetisering” avser jag att fästa upp-
märksamheten på hur olika aktörer i Riga, alltsedan början av 1990-
talet, anstränger sig för att rulla tillbaka den ”röda matta” som rullades 
ut över staden efter andra världskriget. Det betyder att sovjetiseringen 
av Riga, som på allvar inleddes under 1950-talet, numera uppfattas som 
något onormalt som ”kom emellan” och stoppade upp en tilltänkt 
utvecklingsgång för en längre tid (jfr Sztompka 2008), ungefär som att 
Riga hamnade i ”fel” omloppsbana i 45 år och att olika aktörer nu för-
söker ställa saker och ting till rätta. Denna ”ställa till rätta”-process är 
långt ifrån okomplicerad, i synnerhet utifrån frågan vad Riga ska göras 
om till.

Vad är tiden i de postsovjetiska städerna?
Den ungerske stadsforskaren Kiril Stanilov, redaktör för antologin The 
Post-Socialist City. Urban Form and Space Transformations in Central and 
Eastern Europe after Socialism (2007), låter förstå hur den första vågen 
av studier efter Sovjetunionens fall företrädesvis kom att analysera den 
politiska och ekonomiska förändringen. Detta sakförhållande förklarar 
han med att den politiska växlingen från statssocialism till västinfluerad 
marknadsliberalism var genomförd på några månader och den institu-
tionella omvandlingen av det ekonomiska systemet från planekonomi 
till marknadsekonomi var fullbordad efter några år. Med genomförd 
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och fullbordad avses här själva växlingen av samhällssystem. Däremot 
är det, enligt Stanilov, alltjämt svårt att få en klar överblick över kon-
sekvenserna beträffande städernas byggda struktur som av förklarliga 
skäl är mer statisk jämfört med den politiska och ekonomiska struktu-
ren. Dessutom finns det en generell problematik med all stadsförnyelse 
som handlar om att bringa ordning i en upplevd oordning (jfr tanken 
om att ställa saker och ting till rätta) eftersom varje ny plan och nytt 
genomförande i själva verket kan leda till en ny oordning i framtiden, 
som i sin tur måste hanteras (Solli & Czarniawska 2001: 6).

Den pågående omstruktureringen av det forna östblockets städer 
har resulterat i ett ökat intresse för studier som ur olika synvinklar 
söker avläsa systemskiftets konsekvenser beträffande städernas rumsliga 
strukturer, men också söker ringa in vad som utmärkte den sovjetiska 
staden. Den senare aspekten blir fram för allt betydelsefull för att för-
stå avsovjetiseringen och vad den pågående stadsförnyelsen positionerar 
sig mot. Den här utvecklingsriktningen har på senare tid – fram för allt 
efter millennieskiftet – uppmärksammats av geografer, historiker och 
sociologer. Det finns idag en mängd publikationer som, utifrån olika 
aspekter, utforskar pågående urbana förnyelseprocesser och dess konse-
kvenser i det forna östblockets städer. Därmed är det möjligt att tala om 
en andra våg av postsovjetiska studier där frågor om staden står i cen-
trum. En av de första studierna som på allvar behandlade städerna i det 
forna östblocket var antologin Cities After Socialism (1996) där sociolo-
gerna Gregory Andrusz, Michael Harloe och Iván Szelényi sökte diag-
nostisera tillståndet i de postsovjetiska städerna vid 1990-talets mitt. De 
fäste också uppmärksamheten på vad som kännetecknade städerna i det 
forna östblocket. En studie som däremot blickar framåt är Ian Hamil-
tons, Kaliopa Dimitrovska Andrews och Nataša Pichler-Milanovićs 
Transformation of Cities in Central and Eastern Europe. Towards Globali-
zation (2005). I den boken söker de bland annat få grepp om de externa 
krafter som på senare tid etablerat sig i det forna östblockets städer, 
fram för allt hur privata aktörer från ”väst” intar en viktig position i vad 
jag här valt att kalla den urbana post perestrojkan. 

Ytterligare exempel på samhällsvetenskaplig litteratur om stadsför-
nyelsen i före detta östblocket som här bör nämnas är Cities After the 
Fall of Communism (2009) där urbanhistorikern John Czaplicka och 
statsvetarna Nida Gelazis och Blair A. Ruble visar hur ett nytt förflutet 
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och en ny framtid efter Sovjetunionen kan avläsas i städerna. Tillsam-
mans med tretton andra samhällsforskare från olika discipliner försöker 
de komma underfund med vad som utmärker den postsovjetiska sta-
den. Det jag fram för allt fastnat för är frågan ”Vad är tiden i staden?”, 
vilken lotsar läsaren genom olika tidsavlagringar i den postsovjetiska 
stadsförnyelsen, alltså hur skilda epoker från det förflutna avspeglar sig 
i nutiden. Detta påpekande gäller i allra högsta grad också Riga.

Ingen av nämnda publikationer i denna andra våg av postsovjetiska 
studier analyserar dock stadsförnyelsen i Riga. Förvisso behandlas Riga 
på sina håll i Hamiltons, Dimitrovska Andrews och Pichler-Milanovićs 
antologi, dock utifrån en gemensam analys av utvecklingen i de tre 
baltiska huvudstäderna. Därmed inte sagt att utvecklingen i det post-
sovjetiska Riga är outforskad. I denna avhandling refererar jag till flera 
studier som behandlar det postsovjetiska Riga. Det gemensamma för 
dessa är dock att de skildrar staden utifrån arkitektoniska eller histo-
riska aspekter. Utifrån en urbansociologisk horisont framstår det post-
sovjetiska Riga alltjämt som tämligen outforskat vilket väcker frågor 
som: Vad ska Riga göras om till, och när är i så fall denna ”göra om”-
process färdig? Finns det överhuvudtaget några alternativ till att Riga 
efter Sovjet epoken blir något annat än en ”vanlig” kapitalistisk stad? 

Produktion av fantasmagorier
Med de här frågorna för handen blir det betydelsefullt att binda sam-
man bilder och kontraster i den urbana post perestrojkan, vilket inne-
bär att placera in olika föreställningar och idéer om staden i ett mot-
satsernas spel. Därmed blir det också betydelsefullt att utforska vilka 
förväntningarna är på det ”nya” Riga och hur dessa kan urskiljas i den 
pågående stadsförnyelsen. Den omedelbara följdfrågan, i anslutning till 
nyss ställda fråga om vad Riga ska göras om till, är huruvida det är 
möjligt att styra en stad eller ett samhälles utveckling. Om så är fallet, 
vilka styr och med vilken rätt? Dessa (för avhandlingen hithörande) 
frågor ställdes i början av 1990-talet av sociologerna Sven E. Olsson 
(numera Hort) och Göran Therborn i skriften Vision möter verklighet 
(1991). Tillsammans med ytterligare sex sociologer lyfter de fram bety-
delsen av att förstå styrningsförsök utifrån en bredare samhällshistorisk 
dimension jämte dess sociologiska betydelse. I centrum för deras studie 
stod att såväl teoretiskt som empiriskt analysera begreppet ”styrning” 
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med utgångspunkt i omvandlingen av det svenska välfärdssamhället i 
skarven mellan 1980- och 1990-talet. Det som författarna fäster upp-
märksamheten på är ”styrning” utifrån dess betydelse att ”vidmakthålla 
riktning åt ett förlopp över tid” (Olsson 1991: 20). Det betyder att både 
rummet och tiden måste beaktas och det är då brytpunkterna och para-
doxerna som är intressanta.

Att styra någonting är att föra det från en ort eller ett tillstånd till ett annat 
[…] Detta ”någonting” kan konkret hänföra sig till ett ”samhälle”, både i 
betydelsen ort eller land (Therborn 1991: 36). 

För att bättre få grepp om övergången från statssocialism till fri mark-
nadsekonomi låter jag begreppet ”fantasmagori”, som betyder drömlik 
eller bländverk, bilda utgångspunkt för min analys. Inspirerad av den 
tyske filosofen Walter Benjamins texter om städer i allmänhet och Ber-
lin och Paris i synnerhet, där han utforskat framväxten av 1800- och 
1900-talets moderna storstäder utifrån ett fantasmagoriskt tillstånd, vill 
jag på liknande sätt ta mig an 2000-talets städer och särskilt dagens 
Riga. I sitt omfattande och ofullbordade arbete Paris, 1800-talets huvud-
stad, som har tilläggsnamnet Passagearbetet, analyserar Benjamin hur 
övergången mellan två tidsrymder (passagen mellan 1800-talets huvud-
stad och 1900-talets drömstad) sätter prägel på staden:

Vid sidan av detta framträder i dessa önskebilder den eftertryckliga ambitio-
nen att ta avstånd från det föråldrade – vilket emellertid är detsamma som det 
nyss förgångna […] Dess högst komplicerade organisation har karaktären av 
ett maskineri […] Detta maskineri av människor producerar ett Schlaraffen-
land – den urgamla önskesymbolen som Fouriers utopi har fyllt med nytt liv 
(Benjamin 1990: 39, 40).

Som Benjamin belyser rör det sig om önskebilder som produceras i ett 
slags mänskligt maskineri, vilka i sin tur framkallar förhoppningar om 
ett kommande ”Schlaraffenland”, ett gammalt germanskt uttryck för 
en sagovärld vars invånare får alla slags materiella förmåner och alla sina 
materiella önskningar uppfyllda. 

I sina texter om Paris har Benjamin låtit sig inspireras av den franske 
poeten och författaren Charles Baudelaires betraktelser av de omfat-
tande rumsliga omvandlingar som den franska huvudstaden och dess 
invånare upplevde under fram för allt 1850- och 1860-talet. Det centrala 
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hos Benjamin, liksom hos föregångaren Baudelaire, är hur olika upp-
levelser av ny tid – eller Neuzeit som är ett annat ord för modernitet 
på tyska – kan avläsas i staden. Dessa tankegångar har i sin tur inspi-
rerat den amerikanske statsvetaren Marshall Bermans resonemang om 
staden som den skådeplats där moderniseringens paradoxer framträder 
som allra tydligast. I sin bok Allt som är fast förflyktigas ([1982] 2012) 
argumenterar han för hur modernitet ska förstås som en känsla av att 
befinna sig mitt i en virvel av upplösning och förnyelse, kamp och mot-
sägelse, kluvenhet och smärta. Såväl Baudelaires som Benjamins och 
Bermans tankegångar om staden som den plats där föreställningar om 
ny tid är som allra tydligast ger värdefulla bidrag för min analys av den 
urbana post perestrojkan i Riga.

Den walesiske sociologen Barbara Adam menar att på liknande sätt 
som kronologisk tid ordnas utifrån dag och natt, sommar och vinter, 
varmt och kallt, närvaro och frånvaro går det att se liknande mönster 
i social ”tidsuppfattning” (2006). Detta resonemang innebär att social 
tid på motsvarande sätt ordnas utifrån kontrasteringar som stakar ut 
olikheter. Jag har tidigare nämnt hur förfluten tid ingår som en dimen-
sion av nuet samt hur den används för att forma och tolka framtiden. 
Denna tankegång överensstämmer med historikern Lennart Lund-
marks om sociala tidsbegrepp. Lundmark vill förstå hur sociala system 
och existerande samtida relationer är relaterade till det förflutna och 
till framtiden och hur föreställningar om det förflutna och framtiden 
binds samman i den processen. Han diskuterar huruvida termen ”his-
toricitet” är tillämplig som ett samlingsbegrepp för sambanden mellan 
dåtid, nutid och framtid och menar att det i detta fall är tveksamt att 
använda termer som anknyter till ordet ”historia” eftersom de i allmän-
het uppfattas som ensidigt riktade bakåt i tiden, eller ”dåtidsbelastade” 
(Lundmark 1984: 12). Som alternativ lyfter han fram begreppet ”social 
temporalisering” för att peka ut förbindelsen mellan dåtid, nutid och 
framtid. De bärande tankarna i Lundmarks resonemang om social 
temporalisering bygger på att det är förhållandet mellan erfarenhet och 
förväntan som avgör hur samtiden formas. I min analys av Riga argu-
menterar jag för att fantasmagorier kan ses utifrån liknande aspekter 
där olika föreställningar om staden konstrueras i ett motsatsernas spel. 
Det jag specifikt hänsyftar på är hur Sovjettiden bildar en sådan mot-
sats där pågående stadsförnyelse av Riga formas utifrån en medveten 
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kontrastering mot en tid som ”kom emellan”. Därmed blir tankegång-
arna om social temporalisering betydelsefulla för att förstå hur urbana 
fantasmagorier produceras. 

Ett exempel på hur social temporalisering och urbana fantasmago-
rier förbinds kan vi finna hos den ungerske sociologen Judit Bodnár 
som i sitt utforskande av stadsförnyelsen av det postsocialistiska Buda-
pest kommer fram till att det inte är någon tillfällighet att majorite-
ten av den ungerska huvudstadens nya bostadsområden liknar så kal-
lade gated communities. Hon argumenterar för hur förnyelseprocessen 
av Budapest kan förstås som en fusion av en antites till den statssocia-
listiska bostadspolitiken och en allomfattande urban omstrukturering 
som går att identifiera världen över, och understryker hur gated com-
munities kan ses som den rumsliga avspeglingen framför alla andra av 
den globala nyliberalismen (Bodnár 2007: 145). Bodnárs text ”Beco-
ming Bourgeois: (Postsocialist) Utopias of Isolation and Civilization” 
utgör ett av bidragen till urbansociologen Mike Davis och geografen 
Daniel Bertrand Monks antologi Evil Paradises (2007). I den riktar de 
uppmärksamheten mot hur samtidens exklusiva boendeströmningar 
världen över i själva verket är imitationer av den kaliforniska livsstilen 
vilken under de senaste decennierna övergått till att vara ett globalt fan-
tasmagoriskt ideal. Det är emellertid inte den kaliforniska solskens idyl-
len i sig som bekymrar Davis och Monk utan de processer som tycks 
leda till allt större boendeskillnader mellan fattiga och rika världen över 
(ibid.: xv). 

I avhandlingen The Emergence of Enclaves of Wealth and Poverty (2011) 
visar sociologen Dominika Polanska Vergara hur de senaste decennier-
nas förnyelseprocesser av den polska hamnstaden Gdańsk lett till allt 
skarpare distinktioner mellan exklusiva och icke-exklusiva bostadsom-
råden. Detta sakförhållande har, enligt Polanska Vergara, sin grund i att 
de enda boendeformer som praktiskt taget byggts i Gdańsks post socia-
lis tiska stadsförnyelse är gated community-liknande bostadsområden vil-
ket ska förstås som en tydlig kontrastering mot den statssocialistiska 
bostadspolitiken. Samtidigt kan detta också förstås som ett försök att 
via exklusiva bostäder producera nya sociala klasser, vilket delvis kan 
anslutas till urbanteoretikern Richard Floridas resonemang om hur de 
senaste decenniernas framväxter av nya sociala (kreativa) klasser alstrat 
nya anspråk på platskvalitet i vilket staden och boplatsen blir en allt vik-
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tigare identitetsmarkör (Florida 2006: 274). Även om Floridas teorier 
omfattar en mängd aspekter samt explicit utgår från nordamerikanska 
förhållanden, vilka till en del tar avstamp i hippieepokens San Fran-
cisco, menar jag att det går att finna en del beröringspunkter med de 
utvecklingsriktningar som analyseras i den här avhandlingen. Det som 
fram för allt åsyftas är hans syn på hur framväxten av den kreativa klassen 
hänger samman med samhällsförändringar jämte en tanke om att det är 
denna klass som ska leda utvecklingen framåt. Floridas resonemang är 
inte oproblematiska och han har också fått kritik för att i sin tankemo-
dell blunda för motsättningar och konflikter samt ha en alltför förenk-
lad och förförisk bild av verkligheten (Peck 2007). Dock blir  Floridas 
resonemang om urbana miljöer som lockande och kreativa platser rele-
vanta att knyta an till tankegångarna om produktioner av fantasmago-
rier i den urbana post perestrojkan. 

I den urbana post perestrojkan utgör avsovjetiseringen det naturliga 
navet jämte de europeiska (globala) och lettiska aspekterna, problem-
komplexet uppstår i samband med att de två senare aspekterna möts 
i stadsförnyelsen. Visserligen har vi att göra med ett återinträde där 
det postsovjetiska Riga, enligt min tanke, kan länkas till ett såväl let-
tiskt som ett europeiskt förflutet, det vill säga epokerna före den lettiska 
sovjetrepubliken. Det problemkomplex som jag fäster uppmärksam-
het på i min analys är att samtidigt som det lettiska och det europeiska 
(globala) tillsammans utgör viktiga komponenter i avsovjet ise ringen 
utgör de också två skilda utvecklingsriktningar. Ett annat problem är 
skiljelinjen mellan vad som är att betrakta som globaliserings- respek-
tive europeiseringsprocesser. Globaliseringsprocessen handlar sällan 
om en allomfattande global process, utan oftast om specifika samman-
hang (Sassen 2007: 16). Det finns således flera globaliseringsprocesser 
och den globaliseringsprocess som det postsovjetiska Riga varit en del 
av sedan början av 1990-talet handlar till stora delar om ett närmande 
till Europa, inte till något allomfattande globalt sammanhang. Dock 
är det omöjligt att helt separera globaliseringsprocesser och europeise-
ringsprocesser från varandra eftersom Europa i hög grad är beroende 
av vad som till exempel sker i USA, Asien eller Mellanöstern. När jag i 
min analys av den urbana post perestrojkan i Riga använder begreppet 
”globalisering” är det därför en specifik globalisering med obestämda 
skiljelinjer mellan globaliseringsprocesser och europeiseringsprocesser 
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som avses. De globala aspekterna handlar också om hur det postsovje-
tiska inte kan förstås isolerat utan måste studeras i relation till föreställ-
ningar om ”väst”, alltså hur växlingen från statssocialistiska rättesnören 
till marknadsliberala rättesnören i detta förbinds till ”amerikaniserings-
processer” (Anderson 2000: 75).

I analysen utgör de tre utvecklingsriktningarna avsovjetisering, glo-
balisering och lettifiering grundläggande delar i det jag betecknar som 
den ”urbana post perestrojkans maskineri”. En tankemodell som ska 
förstås utifrån Benjamins resonemang om hur ett mänskligt maskineri 
producerar fantasmagorier vilket här betyder en förskjutning av tid och 
rum, alltså hur det lokala i allt högre grad formas av fjärran relationer 
som bestämmer dess natur. Eller för att tala med den engelske sociolo-
gen Anthony Giddens: ”Under modernitetens betingelser blir platsen 
alltmer en fantasmagori” (1996: 27).

Syfte, frågeställningar och avgränsningar
Det övergripande syftet med avhandlingen är, som nyss framhållits, 
att med Riga som blickpunkt analysera hur föreställningar om ny tid 
manifesteras i staden. Mer specifikt handlar det om att analysera den 
urbana post perestrojkan i Riga utifrån tanken om social tid förenat med 
resonemangen om att styra någonting från ett tillstånd till ett annat. 
Detta övergripande syfte delar jag därefter in i två delar som också åter-
speglar avhandlingens disposition. Den första delen innehåller såväl 
ett vidare resonemang om urbana fantasmagorier som en exposé över 
Rigas förflutna. Avsikten med denna första del är dels att exemplifiera 
hur olika urbana fantasmagorier produceras, dels att belysa hur det i 
Rigas förflutna går att identifiera flera tvära passager mellan olika tids-
rymder. Denna första del ska ses som en öppning till avhandlingens 
andra del där jag med utgångspunkt i tre problemställningar analyserar 
den urbana post perestrojkan i Riga. Även om problemställningarna är 
knutna till varsitt specifikt kapitel ska de förstås som sammanhängande 
delar av avhandlingens övergripande syfte. 

Den första frågan behandlar avsovjetiseringen och med utgångs-
punkt i de offentliga stadsutvecklingsplaner som Riga stad har arbetat 
fram efter Sovjetunionens fall analyseras passagen mellan Sovjettiden 
och den nya tiden. Som jag belyser har avsovjetiseringen i utvecklings-
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planerna formats utifrån ett laissez-faire-ideal jämte en övertygelse om 
ett ”determinerat förlopp”. Det senare betyder en vedertagen uppfatt-
ning att pågående stadsförnyelse är oundvikligen fastställd. Problem-
ställning ett är följande: Hur har Riga stads officiella stadsutvecklings-
planer utvecklats efter Sovjetunionens upplösning och hur hanteras den 
nya tidens ideal i stadsutvecklingsplanerna? Fråga två ringar in globali-
seringsprocesserna. Tiden efter Sovjetunionens fall medförde att Riga 
öppnades mot en värld som staden mer eller mindre varit isolerad ifrån 
i över 45 år. Den entreprenörsurbanism som numera sätter avtryck på 
stadsförnyelseprocesser, såväl i Riga som i andra städer runt om i värl-
den, står här i fokus. Med ”entreprenörsurbanism” menas hur företrä-
desvis privata aktörer ser staden som en affärsidé i vilket de säljer en 
slags urbanism där föreställningar om det goda livet realiseras (jfr Flo-
rida 2006). Problemställning två är följande: Vad har dessa entrepre-
nörer för avsikter med Riga samt hur ska den urbana post perestrojkan 
förstås utifrån detta; Riga i världen eller världen i Riga? Min tredje pro-
blemställning kan ses som en förlängning av den andra frågan och här 
vidareutvecklar jag tanken om hur urbana entreprenörer producerar 
föreställningar om en ny och härlig tid. Här riktas ljuset mot de exklu-
siva boendeströmningar som kommit att materialiseras i Rigas post-
sovje tiska bostadsmarknad. Samtidigt som dessa boendeströmningar ses 
som en rumslig avspegling framför alla andra av den globala nyliberalis-
men (jfr Bodnár 2007: 145) menar jag att de också överensstämmer med 
den lettiska självbilden som präglas av ett romantiserat landsbygdsideal 
och där staden (Riga) uppfattas som en plats för icke-letter. Problem-
ställning tre är följande: Hur marknadsförs det nya boendet och hur ska 
de exklusiva boendeströmningarna betraktas; nya lettiska hem eller glo-
bala fantasmagorier? Avsikten är att knyta dessa tre problemställningar 
till resonemangen om hur ny tid manifesteras i staden.

En avhandling måste ha sina tydliga avgränsningar; det gäller även 
när man som i mitt fall belyser en stad. Det vore en omöjlig uppgift att 
täcka in ”allt”. Som nyss redogjorts för är syftet att utifrån en makro-
sociologisk ansats söka få grepp om hur den nya tiden manifesteras i det 
postsovjetiska Riga. Det innebär att en rad aspekter har utelämnats. Jag 
kommer till exempel inte att göra några detaljerade jämförelser mellan 
olika bostadsområden. Naturligtvis berörs olika platser och bostadsom-
råden, bland annat utifrån var det byggs nytt och för vem, men detal-
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utelämnats. Inte heller behandlar jag staden som arena för den orga-
niserade brottsligheten och korruptionen, vilket under 1990-talet och 
2000-talet ofta har sammankopplats med Riga (jfr Kegö, Kärrstrand & 
Marklund 2009). Emellertid berörs nämnda aspekter när så är motive-
rat. Min förhoppning är att avhandlingen dels ska bidra till insikter om 
det förflutnas relevans i utstakandet av framtiden, dels om hur social 
temporalisering (relationen mellan förfluten tid, nutid och framtid) 
reflekteras i stadsförnyelseprocesser. Även om mina resultat är empiriskt 
grundade ska de snarare ses som en analys av ett sammansatt förlopp än 
som bekräftade hypoteser.

Disposition
Avhandlingen är indelad i åtta kapitel där jag i detta första kapitel har 
redogjort för de övergripande ingångarna samt avhandlingens syfte, 
frågeställningar och avgränsningar. I kapitel två, ”En sociolog i Riga 
och Riga i en sociolog”, redogör jag för mina tillvägagångssätt och fun-
deringar under själva forskningsprocessen. Här finns en redogörelse 
för hur avhandlingen har växt fram och hur materialet samlats in och 
bearbetats. I kapitel tre belyser jag hur staden, eller det urbana, har 
betraktats såväl utifrån historiska som teoretiska aspekter. Med Paris, 
 Chicago, Los Angeles och Dubai som illustrativa exempel söker jag öka 
siktdjupet med avseende på vad det urbana representerar och vad som 
egentligen uppfattas som verkligt i en stad. Som tidigare nämnts ska 
jag här utveckla resonemangen om staden som en fantasmagori. I kapi-
tel fyra görs en exposé över Rigas förflutna som tar sin början i mit-
ten av 1800-talet och sträcker sig fram till Sovjetunionens upplösning. 
Det här kapitlet bildar underlag för att bättre förstå sambanden mellan 
det förflutna och dagens postsovjetiska era. Dessa fyra första kapitel 
utgör avhandlingens första del. Kapitel fem, sex och sju – avhandling-
ens andra del – behandlar de tre frågor jag nyss förutskickat. Dessa tre 
kapitel är de som tydligast återspeglar resultatet av mina fältarbeten i 
Riga. I ett åttonde och avslutande kapitel drar jag ihop trådarna och 
redogör för mina konklusioner. De historiska och epokala infallsvink-
larna kan möjligen bidra till att vissa avsnitt i avhandlingen upplevs 
som narrativa. Det är i så fall ingen tillfällighet, utan det är ett medvetet 
val från min sida att anlägga ett sådant angreppssätt.
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