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2. En sociolog i Riga 
och Riga i en sociolog

Astronomen lever inte på fjärran vintergator, och kärnfysikern kan utanför sitt 
laboratorium äta och skratta och gifta sig och rösta utan att tänka på atomens 
insida. Geologen tittar på stenar endast vid lämpliga tillfällen, och lingvisten 
pratar sitt modersmål med sin fru. Sociologen lever i samhället både i arbetet 
och utanför. Hans eget liv måste vara en del av hans forskningsämne (Berger 
1969: 26).

En sociolog i Riga och Riga i en sociolog är en omskrivning av den 
spanske poeten Federico García Lorcas yttrande ”En poet i New York 
och New York i en poet” som här ska förstås med utgångspunkt i hur 
det personliga formar forskningsprocessen, eller hur forskaren i studie-
objektet och studieobjektet i forskaren står i förbindelse med varandra, 
vilket är ett ledmotiv i detta kapitel. Marika Gedin, som översatt dikt-
samlingen Poet i New York (Lorca [1940] 2008), låter förstå hur staden 
blev en katalysator för poeten och människan Lorca. Det hon syftar på 
är hur mötet mellan den stora, mångkulturella staden och poeten som 
aldrig varit utanför Spanien och aldrig sett större städer än Madrid, 
Barcelona och Granada resulterade i en såväl betydelsefull som sam-
tidsskildrande poesi (Gedin i ibid.: 143). Möjligen var mitt möte med 
Riga inte lika omtumlande som Lorcas med New York, men med tanke 
på att Riga var mitt allra första möte med ett närbeläget samhälle som 
för inte så länge sedan tillhörde en praktiskt taget sluten värld finns 
det skäl att dra vissa paralleller. Det är själva mötet med något obekant 
men som till synes ändå är bekant som här avses och hur man som fors-
kare kan förhålla sig till detta. Jag har efter hand insett hur denna för-
bindelseaspekt präglat arbetet med avhandlingen vilket fört med sig att 
samtidigt som jag sökt fånga in Riga har Riga fångat tag i mig. 

Dock startade jag som forskaren i studieobjektet. Frånsett två tidi-
gare tredagarsvistelser år 2000 respektive 2005 framstod Riga som ett 
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i det närmaste oskrivet blad i början av mitt avhandlingsprojekt. Att 
träda in på för mig okänd mark har därför varit både produktivt och 
lärorikt men också utmanande och brydsamt. Åtskilliga metodredogö-
relser har klarlagt hur forskarens tidigare kännedom om det studerade 
underlättat, bland annat i fråga om tillträde och trovärdighet. Sociolo-
gen Agneta Franssén, vars avhandling handlar om förhållandet mellan 
personal och patienter inom sjukvård och äldreomsorg, beskriver hur 
hennes könstillhörighet men också sociala bakgrund med all sannolik-
het spelade in i fråga om tillträde till fältet. Dessutom redogör hon för 
hur fallstudien var geografiskt förlagd i närheten av hennes barndoms-
trakt (Franssén 2005: 58). I den uppmärksammade studien Fostran till 
lönearbete från slutet av 1970-talet redogör kultursociologen Paul Willis 
för liknande erfarenheter som Fransséns men i hans fall rörde det sig 
om att närma sig engelska arbetargrabbar, så kallade lads. I förordet till 
den svenska utgåvan menar Ulf Lindberg att Willis bakgrund som arbe-
targrabb från samma trakt med all sannolikhet hade betydelse för hans 
förmåga att tränga in i miljön och accepteras av ”ladsen” (Lindberg i 
Willis 1983: 27). 

I mitt avhandlingsarbete har det varit raka motsatsen jämfört med 
Fransséns och Willis studier som båda två utgör explicita exempel där 
det allt som oftast är en fördel att vara förtrogen med det studerade 
fältet. Deras studier bygger också på en nära relation med informan-
ter. När det gäller mitt fall ser det annorlunda ut. Till att börja med 
har jag inte haft liknande nära relationer med mina informanter som 
Franssén och Willis. Därmed inte sagt att mina informanter har varit av 
ringa betydelse men intervjuerna utgör en del av mitt empiriska mate-
rial jämte dokument, marknadsförings- och turistbroschyrer, webbsidor 
och observationer. Därutöver vill jag påstå att avsaknaden av empirisk 
förförståelse delvis kan ses som en fördel i mitt fall. Att beträda fäl-
tet som en obestridlig outsider – svensk forskarstudent i sociologi utan 
någon som helst tidigare relation till fältet – har fört med sig en viss iakt-
tagelseförmåga som med all sannolikhet bara en oinvigd förfogar över. 
Jag har därmed kunnat se företeelser som möjligen hade förbisetts om 
jag varit infödd Rigabo, eller åtminstone välbekant med staden sedan 
tidigare. Det handlar om att tillägna sig en sociologisk blick där det till 
synes uppenbara problematiseras (jfr Collins 2008) vilket jag menar kan 
vara enklare utan tidigare relationer till det fält man avser att studera. 
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Peter L. Bergers resonemang om sociologens förhållande till sig själv 
och det omgivande samhället kan anslutas till min position som svensk 
man och uppvuxen under en minst sagt ideologiskt spänd tid vilket 
torde vara omöjligt att helt bortse ifrån i denna avhandling. Att som 
i mitt fall växa upp under 1970- och 1980-talet var dessutom att leva i 
skuggan av en ängslan för att ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle bryta 
ut (jfr Lindström 2008). Därmed inte sagt att världen är säkrare idag. 
Kanhända kommer kommande generation sociologer att positionera 
sig själva och sin uppväxt med 2000-talets ängslan för terrorattentat. 
Det finns åtskilliga sociologiska studier där forskarens sociala bakgrund 
såväl implicit som explicit ligger till grund för forskningsämnet. Det 
handlar om ett upprepande mönster som ofta säger att kvinnor stude-
rar feminism, män studerar maskulinitet, homosexuella studerar sexu-
alitet, invandrare studerar etniska relationer medan akademiker som 
har gjort ”klassresor” gärna återvänder till arbetarklassen sin i forskning 
(Mulinari 2005: 117). Anledningen till att jag tar upp detta handlar om 
att jag delvis frångår detta upprepande mönster. För min del hade det 
legat nära till hands att göra som många andra klassresenärer, men som 
tidigare berörts valde jag att träda in på ett fält som jag inte var förtro-
gen med.

Outsiderperspektivet har naturligtvis också fört med sig vissa nack-
delar. Till att börja med talar jag inte vare sig lettiska eller ryska vilket 
av förklarliga skäl begränsat forskningsprocessen och, omvänt till vad 
som nyss påstods, säkert lett till att jag lidit brist på en iakttagelseför-
måga som bara en invigd förfogar över. Förvisso har jag under arbetets 
gång lärt mig en del lettiska och ryska ord och uttryck. Därtill bidrog 
min bristande förförståelse till att det i början var svårt att navigera på 
fältet, fram för allt med hänsyn till mitt observationsarbete. Staden som 
observationsfält låg ju mer eller mindre helt öppen, karta och kom-
pass kom till efter hand. Det handlar om bilder som inte var definie-
rade men jag var under forskningsprocessens gång tvungen att försöka 
få kontroll på dessa. Därutöver är det nödvändigt att som forskare 
fundera över hur man funderar i anslutning till sin forskning (Becker 
2008). 

Visserligen är det inte Riga i sig som är intressant i denna studie 
och som sociologen Per Dannefjord påminner oss om är empiri (i mitt 
fall Riga) inte att betrakta som kunskap i sig, utan empiri är kunskap 
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om något. Det vedertagna är att forskningsintresset föregår empirin 
(Dannefjord 2005: 34). Däremot har Riga som kunskap om något lett 
till att jag under arbetets gång emellanåt stannat upp och korrigerat 
mina teoretiska och empiriska infallsvinklar. Det var bland annat först 
efter att jag fått en någorlunda god förståelse för Rigas förflutna som jag 
insåg hur olika föreställningar om dåtid, samtid och framtid i hög grad 
var relevanta för min studie. Därmed argumenterar jag för hur Riga 
som fall kan bidra till en djupare förståelse för städers omvandlings-
processer men också hur Riga kan förstås utifrån specifika aspekter. Jag 
hävdar att Riga inte är något alldagligt fall utan ett synnerligen intres-
sant och sociologiskt relevant exempel i fråga om rumsliga omdaningar. 
Som jag ska visa (fram för allt i kapitel fyra) präglas Rigas förflutna av 
tvära kast mellan olika styrningar vilka explicit kommit att reflektera sig 
i stadslandskapet. 

I avsnitten som följer redogörs bland annat för hur insikterna om 
Riga som ett specifikt fall kom att forma forskningsprocessen, alltså 
hur empiriska infallsvinklar genererade teoretiska infallsvinklar. När 
jag startade mitt arbete låg därför tyngdpunkten på ett materialdrivet 
arbetssätt. Därmed inte sagt att jag förbisåg vikten av att tänka teore-
tiskt kring mitt fall men det var de empiriska insikterna som gav form 
åt de teoretiska infallsvinklar som ligger till grund för min analys. Det 
här kapitlet utgörs av tre avsnitt där jag i det första redogör för hur jag 
kom in på fältet. Här visar jag hur det materialdrivna (eller möjligen 
intervjudrivna) inte bara ledde till relevant information om mitt fall 
utan också hur detta påverkade mina teoretiska resonemang. Det andra 
avsnittet visar just detta där de historiesociologiska ingångarna inte var 
givna från början utan hur det finns ett samband med vistelsen på fäl-
tet och tankegångarna om social temporalisering. Jag diskuterar också 
metodologiska överväganden för hur föreställningar om tid ska hante-
ras. I det tredje och avslutande avsnittet redogörs för hur jag gått fram i 
avhandlingens empiriska delar. 
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Att upptäcka fältet

Sociologins första visdom är denna: saker och ting är inte vad de tycks vara. 
Också detta är ett bedrägligt enkelt påstående. Efter en stund upphör det att 
vara enkelt. Den sociala verkligheten visar sig ha många lager av betydelser. 
Upptäckten av varje nytt lager förändrar uppfattningen om helheten (Berger 
1969: 27). 

Jag har efter hand förstått hur upptäckten av nya lager format min ana-
lys av den urbana post perestrojkan. Steg för steg har också jag upptäckt 
nya lager som resulterat i omtolkningar och nya infallsvinklar. Detta 
blir bland annat uppenbart genom att på nytt läsa gamla anteckningar 
och utkast från avhandlingsprojektets initialskede. I ett första utkast 
från år 2006 hade jag exempelvis tankar på att göra en jämförande stu-
die av bostadsområden, jag hade dessutom upptäckt att jag var tvungen 
att sätta mig in i det systemskifte som inleddes i skarven mellan 1980- 
och 1990-talet samt att söka få grepp om tiden då Riga och Lettland 
var en del av Sovjetunionen. Så småningom insåg att jag att den tidsra-
men skulle behöva tänjas ytterligare bakåt i tiden. Det visade sig därtill 
att offentliga statistiska uppgifter på bostadsområdesnivå var minst sagt 
bristfälliga vilket försvårade min inledande tanke med en jämförande 
studie på bostadsområdesnivå. Successivt styrdes mitt avhandlingsar-
bete mot ett mer makrosociologiskt perspektiv och kom efter hand 
att mer handla om det som den tyske historikern Reinhart Koselleck 
betecknar som en samtidens osamtidighet, att finna en framtid i det 
förflutna och ett förflutet i framtiden (2004). Ganska snart insåg jag 
hur Rigas förflutna utan problem kunde delas in i distinkt avgränsade 
perioder vilka var för sig utgjorde viktiga pusselbitar för min studie. Att 
periodisera blev ett sätt att navigera i det förflutna och jag började i allt 
högre grad förstå hur utvecklingen i det nutida Riga handlar om såväl 
presovjetisk, sovjetisk som postsovjetisk tid. Därmed inte sagt att jag har 
strukit impulserna och tankegångarna från de första utkasten. De har 
bara omformats och omtolkats utifrån ett produktivt växelspel mellan 
empiriska och teoretiska aspekter där en från början tämligen konturlös 
bild av mitt fall blivit klarare under forskningsprocessens gång. 

I augusti 2006 genomförde jag mitt första fältarbete i Riga utifrån 
nyss nämnda tanke om att göra en jämförande studie av bostadsområ-
den. I en vecka flanerade jag runt i staden och observerade miljöerna 
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vilket var ett givande sätt att bekanta sig med fältet, för att tala med den 
engelske geografen Steve Pile: ”Att promenera är för många den mest 
överlägsna metoden att upptäcka staden” (2005: 4). Därut över genom-
förde jag fem intervjuer. Intervjupersonerna hade jag funnit via söksi-
dor1 på Internet och som jag därefter genom e-postkorrespondens bokat 
tid för möte med. Fyra av dessa representerade den akademiska världen. 
Att jag startade med att intervjua akademiker (två sociologer, en his-
toriker och en socialantropolog) kom sig av att jag ville ta reda på om 
det bedrevs någon inhemsk forskning som angränsade till mitt intresse, 
alltså starta utifrån ett ”kollegialt sammanhang” (Agar 1996: 82). Det 
visade sig att mitt forskningsintresse (urbanforskning) tillhörde ett för-
hållandevis outforskat och anonymt verksamhetsområde i Riga. Bland 
annat berättade socialantropologen Aivita Putniņa hur merparten av 
alla pengar som är ämnade för samhällsvetenskaplig forskning går till 
privata institut och där står, enligt henne, urbansociologiska frågor lågt 
på dagordningen. Istället prioriteras forskning om bland annat social-
politik och folkhälsa. Detta var också något som sociologerna Inese 
Šūpule och Ilze Trapenciere kom in på och därutöver betonade famil-
jestrukturer, förändringar på arbetsmarknaden, socialt utanförskap och 
avvikande beteende samt etniska relationer som viktiga forskningsom-
råden. När det gällde socialt utanförskap och etniska relationer fanns 
det vid den här tidpunkten ingen forskning som gjorde explicita kopp-
lingar mellan dessa forskningsområden och specifika platser i staden. 
Däremot fick jag förslag på platser i Riga som skulle kunna vara intres-
santa att studera av historikern Edmunds Šūpulis, i synnerhet nämndes 
stadsdelen Maskavas Forštate till vilken jag ska återkomma. Det ska till-
läggas att jag själv inte hade kontaktat Šūpulis innan utan det var Inese 
Šūpule som hade bjudit in honom att vara med under intervjun med 
anledning av att han hade god kännedom om Riga utifrån mer urban-
historiska aspekter.

Den femte intervjupersonen, Gunārs Akerbergs, sekreterare på det 
lettiska fotbollsförbundet, kan möjligen förefalla som ett egendomligt 
val. Eftersom syftet med min första fältstudie var att få en allra första 
uppfattning om Riga och det lettiska samhället sökte jag mig till fotbol-
lens värld som för mig varit en välbekant sfär sedan länge. Via fotbol-

1. Fram för allt använde jag mig av Google med sökord som till exempel urban sociology 
Riga, spatial differentiations Riga, urban issues Riga, urban renewal Riga.
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len sökte jag få en första inblick i det lettiska samhället. Fotbollen kan 
ses som en känslig samhällsbarometer vilken demaskerar karakteristiska 
egenskaper för ett specifikt samhälle eller ett specifikt sammanhang. 
Gunārs Akerbergs berättade bland annat att samtliga lag som spelar i 
den lettiska förstaligan (Latvijas Mobilais Telefons Virslīga) är bildade 
eller ombildade år 1991 eller därefter. Detta medför, enligt Akerbergs, 
en brist på historia och identitet. Fotbollen förknippas i hög grad fort-
farande med en rysk eller sovjetisk identitet. Akerbergs berättade att de 
gånger Lettland mött Ryssland i Riga har uppskattningsvis hälften av 
åskådarna varit rysktalande som håller på Ryssland fast många av dem 
är Rigabor. Basket och ishockey är sporterna som letter i högre grad 
identifierar sig med, enligt Akerbergs. 

Under intervjun med Akerbergs återkom han flera gånger till sin 
bestämda uppfattning att det var både anmärkningsvärt och bekläm-
mande att stadens representanter i form av politiker och tjänstemän 
men också pr-folk praktiskt taget ignorerade ”sina” två fotbollslag 
(Skonto Riga och Riga FK), som båda dessutom har Riga i klubbnam-
net. Samtidigt kanske det inte är så anmärkningsvärt med tanke på vad 
som nyss nämnts. Den skotske samhällsteoretikern Tom Nairn ställer 
sig frågande till hur samhällsforskare allt som oftast förefaller förbise 
sportens betydelse beträffande nationella konstruktioner: ”Hur kan en 
teoretiker som till exempel studerar populärkultur och politisk natio-
nalitet alltjämt förbise den kolossala inverkan som sport har på detta?” 
(Nairn 1997: 16). Det var efter intervjun med fotbollsförbundets sekre-
terare som jag började fundera över vem som egentligen har rätt till 
Riga (jfr Lefebvre 1982). 

Efter augusti 2006 har det blivit ytterligare sex fältarbetstillfällen i 
Riga och allt som allt har jag tillbringat 50 dagar i den lettiska huvud-
staden. På samma sätt som inför det första fältarbetet har de övriga 
förberetts via e-postkorrespondens. Totalt har jag genomfört 26 semi-
strukturerade intervjuer på plats i Riga och förutom akademiker och en 
representant från det lettiska fotbollsförbundet har jag intervjuat ansva-
riga för olika stadsomvandlingsprojekt2, arkitekter och stadsplanerare, 
konsulter, representanter för Riga stad samt den svenske ambassadören 
i Riga. Intervjuerna genomfördes allesammans på engelska (förutom 

2. Med ”stadsomvandlingsprojekt” avses såväl infrastrukturella projekt som bostads- 
och kontorskomplex. 
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med den svenske ambassadören) vilket i stort sett fungerat bra. En för-
klaring kan dels vara att de flesta av mina informanter var verksamma 
inom områden där det emellanåt talas engelska, dels att över hälften av 
dessa var i 30–40-årsåldern. 

Vad jag menar med det senare är att den generationen – som antingen 
var barn eller ungdomar när Sovjetunionen upplöstes – i högre grad har 
socialiserats in i en värld med engelska som universellt språk. När mina 
informanter citeras har jag översatt till svenska för att skapa en bättre 
rytm i texten. Jag har naturligtvis strävat efter att de översatta citaten 
ska vara så snarlika de ursprungliga engelska svaren som möjligt. Utöver 
intervjuerna på plats i Riga har jag genomfört ytterligare två i Sverige: 
en med en arkitekt på teknik- och konsultföretaget SWECO och en 
telefonintervju med marknadschefen på Viking Line.

Intervjuerna har inte bara bidragit till en djupare förståelse för det 
studerade utan också till själva avhandlingens framåtskridande vilket 
fram för allt var värdefullt i början av arbetsprocessen. I samband med ett 
fältarbete i Riga våren 2007 fick jag mina farhågor bekräftade med avse-
ende på frånvaron av relevant officiellt statistiskt material på bostads-
områdesnivå. Arkitekten och stadsplaneraren Sandra Treija redogjorde 
för den rådande bristen på officiellt statistiskt material och hur detta 
försvårar tillämpliga undersökningar på bostadsområdesnivå i Riga. 
Däremot tipsade hon om att en del privata aktörer som byggnadsentre-
prenörer, fastighetsmäklare och konsulter satt inne med en del intres-
sant statistik. Detta ledde i sin tur inte bara till att jag fick tillgång till 
relevant material i form av bland annat marknadsföringsbroschyrer och 
en del statistiska uppgifter utan också att avhandlingens fokus kom att 
ändra riktning. Efter bara ett par intervjuer med konsulter för olika 
entreprenörs- och bostadsföretag började jag förstå hur dessa aktörer 
i hög grad var relevanta med avseende på den urbana förnyelseproces-
sens styrning. Därmed inte sagt att de statliga och kommunala aktö-
rerna skulle vara maktlösa eller ointressanta men den här insikten var 
betydelsefull med hänsyn till den utvecklingsriktning som jag belyser i 
det femte, sjätte och sjunde kapitlet. Det ska tilläggas att långt ifrån alla 
som jag kontaktat har ställt upp på intervjuer vilket i sin tur innebär 
att jag sannolikt har gått miste om intressanta aspekter och synpunkter. 
Ibland har jag inte fått svar alls på min e-post och ibland har jag fått till 
svar att de tilltänkta intervjupersonerna inte hade tid. Vid ett tillfälle 
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(våren 2008) i samband med att jag kontaktade en informationsansva-
rig för ett nytt bostadskomplex fick jag till svar att ”visst skulle det gå 
att ordna en intervju kring mina frågor mot en avgift på 100 euro per 
timme”. Emellertid hade jag i samband med en intervju med geogra-
fen och miljöaktivisten Kristīne Ābolina hösten 2007 varnats för att 
”intervjuavgifter” kunde förekomma hos konsult- och bostadsföretag. 
En annan intressant aspekt när det gäller intervjuarbetet var att jag vid 
flera tillfällen fick frågan varför jag som svensk var intresserad av Riga, 
ungefär som att det uppfattades som lite suspekt. 

Jag har undan för undan insett att förklaringen till detta kan fin-
nas i den vedertagna uppfattningen att allt numera är ”normalt” och 
därför finns inget att ifrågasätta. Ett återkommande inslag hos flera av 
mina inhemska informanter var vad jag betraktar som ett oproblema-
tiskt förhållningssätt till de senaste decenniernas utveckling i Riga. Där-
med inte sagt att de var alltigenom okritiska, men det fanns en ”det är 
så här det är och det är inte mycket att göra åt”-inställning hos flera av 
dem. Samtidigt finns det en logik i allt detta: Vem vågar ifrågasätta den 
utvecklingsgång som betalar ens lön? Om detta var förklaringen till den 
lettiske finansministerns uttalande om 2008 års ekonomiska kris som 
”inget speciellt” låter jag vara osagt men faktum är det uttalandet har 
setts som den tändande gnistan till de protester och upplopp som tog 
sig uttryck i början av år 2009, de första i sitt slag sedan Riga åter blev 
en lettisk stad. 

Huruvida 50 dagar i Riga är tillräckligt kan alltid diskuteras. Möjli-
gen är det en smula magert men detta kan, enligt min mening, till en 
del kompenseras av att vistelserna varit utspridda över tid, det första 
fältarbetet genomfördes i augusti 2006 och det senaste i maj 2010. Det 
betyder också att jag under fyra års tid följt en utvecklingsriktning som 
påbörjades när omvärlden imponerades av den ”baltiska tigerekono-
min” eller det ”baltiska undret”. Numera är den ekonomiska situatio-
nen i hög grad annorlunda jämfört med år 2006. Den globala ekono-
miska recession som år 2008 gjorde sig kännbar runt om i världen slog 
extra hårt mot Lettland och Riga, även om den lettiske finansministern 
av allt att döma var av en annan uppfattning. Att detta inträffade mitt 
under avhandlingsarbetet orsakade både bryderier och nya infallsvink-
lar för min analys. Jag kommer att beröra den ekonomiska recessionen 
när så är motiverat men fram för allt i avhandlingens sjunde kapitel. 
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Tiden mellan fältarbetena har jag i stort sett dagligen ”observe-
rat” Riga via Internet, bland annat via de engelskspråkiga webbsidorna 
http://www.balticbusinessnews.com, http://www.baltictimes.com och 
http://rigadailyphotos.blogspot.com. Det första exemplet är en elektro-
nisk nyhetssajt som varje vardag informerar om ekonominyheter från 
den baltiska regionen i allmänhet och dess tre huvudstäder i synner-
het. Det andra exemplet påminner om det första men inrymmer också 
nyheter om kultur, samhälle och sport. Det tredje och sista exemplet 
är en fotoblogg om Riga av Aigars Brūvelis som varit betydelsefull dels 
utifrån visuella aspekter, dels utifrån informationsaspekter. Det var i 
början av år 2008 som jag upptäckte denna blogg och därefter kontak-
tade Brūvelis som har varit en betydelsefull kontakt, i synnerhet utifrån 
mer informella aspekter. Med det menas att jag har kunnat mejla till 
synes triviala frågor som dock haft betydelse för avhandlingen. Dess-
utom träffade jag Brūvelis i samband med mitt fältarbete hösten 2008 
och förutom en mer formell intervju visade han mig runt i Riga. Det 
kan tilläggas att jag också haft kontakt med några av mina övriga infor-
manter via e-post och ställt frågor (efter intervjutillfället). 

Närvaron på fältet har utgjort en del av avhandlingens empiri. Som 
jag kommer att visa i kapitlen som följer har också litteratur, doku-
ment av olika slag, dokumentär- och spelfilmer, marknadsförings- och 
turistbroschyrer samt deltagande på seminarier och konferenser utgjort 
betydelsefulla empiriska bidrag (utöver intervjuer och webbsidor) för 
min analys av den urbana post perestrojkan i Riga. Senare i detta kapitel 
redogörs mer ingående för vilket material som används i avhandling-
ens empiriska delar (kapitel fem–sju) och hur det har bearbetats. Del-
tagandet på seminarier och konferenser är en intressant omständighet 
som jag efter hand har förstått som betydelsefull, särskilt beträffande 
de mer övergripande tankegångarna om vad för slags forskningsfält jag 
är en del av. En stor del av forskningen vid Södertörns högskola är 
finansierad av Östersjöstiftelsen, vilket har bidragit till att högskolan 
arrangerat en mängd seminarier och konferenser som ur olika aspekter 
berört det postsovjetiska fältet. Att vara närvarande på dessa har varit 
givande ur flera synvinklar. Först och främst har de bidragit till en dju-
pare kunskapsinsikt om det studerade. Särskilt konferensen The Baltics 
– 90 years, som arrangerades av Södertörns högskola den 4–5 december 
2008, var betydelsefull utifrån såväl empiriska som teoretiska aspekter. 

http://www.balticbusinessnews.com
http://www.baltictimes.com
http://www.rigadailyphotos.blogspot.com
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Ytterligare konferenser på Södertörns högskola som har varit betydelse-
fulla är From borders in space to borders in mind, 15–16 maj 2008, och 
Recasting the peaceful revolution of ’89 – Roots and legacies, 22–24 
oktober 2009. Den förra utgjorde dessutom en del av sociologiämnets 
tioårsjubileum på Södertörns högskola medan den senare var en del av 
den rikliga mängden arrangemang runt om i Europa i samband med 
tjugoårsminnet av Berlinmurens fall. Vidare bör också Sidas Östersjö-
dag i Stockholm den 3 maj 2007 nämnas i detta sammanhang där 
både forskare, tjänstemän och politiker men också ambassadörer redo-
gjorde för situationen i den baltiska regionen. Det var i samband med 
denna endagskonferens som jag kom i kontakt med Göran Håkansson, 
 Sveriges dåvarande ambassadör i Riga, som efter detta blev en betydel-
sefull informant vid mina vistelser i Riga hösten 2007 och våren 2008. 
Jag vill därtill påstå att dessa konferenser, utöver det kunskapsmässiga 
bidraget och öppning till kontakter, också förde med sig ett kritiskt för-
hållningssätt till det forskningsfält som jag är en del av. Vad innebär det 
egentligen att forska om det postsovjetiska samhället och hur länge är 
det möjligt att tala om ett postsovjetiskt eller postsocialistiskt samhälle? 
Även om jag i det förra kapitlet refererade till historikern Gudrun Pers-
sons tanke om hur studier om Sovjetunionens fall alltjämt befinner sig 
i vad som är att betrakta som ett initialskede menar jag att beteckningar 
som postsovjetisk eller postsocialistisk möjligen kamouflerar frågan om 
vart städerna i det forna östblocket är på väg. Den här tanken kom upp 
i samband med nämnda konferenser vilka, enligt min mening, i högre 
grad hade blicken riktad bakåt än framåt.

Att periodisera och analysera tid

Det som 1989–1991 liknade en knockout, enligt vissa kommentatorer såväl på 
socialismen som på historien, framstår nu mer som domarens räkning till nio 
efter ett golvande slag i rond elva av en match med okänt antal ronder (Ther-
born 1996: 457). 

Det som Göran Therborn syftar på i citatet är hur upphörandet av den 
välavgränsade ideologiska, militära och ekonomiska uppdelningen i öst 
och väst, som i 45 år skar itu stora delar av världen i två enheter och 
därtill genererade ett spänt förhållande mellan två supermakter, ledde 
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till ett nytt tidevarv. Eller i alla händelser en föreställning om att så 
skett. I den uppmärksammade boken Den sociologiska visionen ([1959] 
1997) menar den amerikanske sociologen C. Wright Mills att ingen 
samhällskunskap kan ställa sig utanför historien och att varje sociologi 
värd namnet lämpligen bör vara en ”historisk sociologi”. Motiven till 
detta är flera. Till att börja med måste varje forskningsobjekt studeras 
under en rad varierande förhållanden för att härigenom kunna urskilja 
samband mellan olika specifika tidsperioder. Att varje tidsperiod alstrar 
dominerande ideologier och karaktärer som bildar ett i någon mening 
unikt mönster innebär inte att det skulle vara omöjligt att jämföra med 
andra. Tvärtom blir det ett nödvändigt arbetssätt att sätta in forsk-
ningsobjektet i en historisk ram. Närmare bestämt, för att kunna förstå 
och förklara samtida samhällsprocesser måste forskaren, enligt Mills, 
få kunskap om olika historiska utvecklingsfaser samt förstå att utveck-
lingen skiljer sig från samhälle till samhälle när det gäller riktning och 
hastighet (ibid.: 145).

Att i någon mening forska om förändringar innebär ju också att 
forska om tid och talesätten ”vi går mot nya tider” eller ”det är nya tider 
nu” används som bekant flitigt i vitt skilda sammanhang och indikerar 
en upplevd förändring av något slag. Men som sociologen Göran Ahrne 
påminner oss om är pratet och föreställningarna om förändringar ett 
tecken på hur svårt det är att se samhället och dess tröga strukturer. 
Som sociolog gäller det, enligt honom, att försöka distansera sig och 
genomskåda det ständiga pratet om förändringar (Ahrne 2007: 17).

Samtidigt kan vi inte blunda för det faktum att det sker föränd-
ringar runt omkring oss som får konsekvenser, både för den enskilda 
individen och för det omgivande samhället. Samhälleliga förändrings-
processer torde dessutom under lång tid haft en global utsträckning i 
någon mening, skillnaden nu jämfört med då är emellertid dess preg-
nans och tempo. Under alla omständigheter upplever vi att det för-
håller sig på det viset. Om hundra år kommer människor sannolikt 
att uppleva sin samtid och dess samhällsprocesser som distinktare och 
snabbare i jämförelse med vår tid, på samma sätt som människor för 
hundra år sedan jämförde samtida händelser med föregående epoker. 
Tid och rum kan, för att tala med Lennart Lundmark, ”förstås som 
sociala konstruktioner eller hur människors uppfattningar om villko-
ren i samtiden och inför framtiden grundas i ett erfarenhetsrum där 
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det förflutna utgör huvudkomponenten” (1984: 11). Lundmarks tanke-
gångar om sociala tidsbegrepp vilka formulerades i början av 1980-talet 
i samband med en forsknings- och teoriöversikt inför en studie av ideo-
logiska mönster i Tornedalen under 1930-talet kom gradvis att alltmer 
sammanfogas till hur bilden av det förflutna inverkar på ideo lo giska 
mönster och samhällsutvecklingen i stort. Tanken om hur framtiden 
grundas i ett erfarenhetsrum där det förflutna utgör huvudkomponen-
ten är, som tidigare redogjort för, själva kärnan i tankegångarna om 
social temporalisering. Därför blev periodisering ett ledande tillväga-
gångssätt i vilket en förståelse för Rigas olika faser i det förflutna bidrog 
till en bättre förståelse för samtidens skeenden, eller för att låna en for-
mulering från Mills: 

Jämförande forskning och historisk forskning är nära förknippade med varan-
dra. Man kan inte förklara samtidens underutvecklade, kommunistiska eller 
kapitalistiska länders politisk-ekonomiska strukturer med hjälp av ytliga, tid-
lösa jämförelser. Man måste bredda sin analysmodells tidsmässiga räckvidd. 
För att kunna förstå och förklara de samtida fakta man för in i sina jämförel-
ser, måste man ha kunskap om olika historiska utvecklingsfaser (Mills [1959] 
1997: 144–145).

Samtidigt bör uppmärksamheten riktas mot den problematik som det 
innebär att periodisera. Indelning av tid är som bekant till syvende och 
sist en konstruktion. Det finns en inbäddad motsägelsefull aspekt i att 
periodisera som går ut på att samtidigt som periodisering är nödvändig 
är den också vansklig. En infallsvinkel som också Mats Franzén belyser 
i sin forskning kring hur uppfattningar om olika platser i Stockholms 
innerstad produceras. Han poängterar att samtidigt som binära oppo-
sitioner kan bidra till ökad insikt om det studerade riskerar de också 
att renodla skillnaderna och lägga likheterna i skugga (2005: 137). Ett 
liknande problemkomplex ligger inbäddat i konstruerandet av perio-
der, i synnerhet för frågan när en period slutar och en annan tar vid. 
När startade i själva verket det förlopp som kom att innebära slutet 
för Sovjetunionen? Var det i samband med Gorbatjovs införande av 
perestrojka och glasnost (öppenhet) i mitten av 1980-talet? Eller varvs-
strejken i Gdańsk i början av 1980-talet, när Ronald Reagan tillträdde 
som USA:s president år 1980 eller var det i samband med Sovjetunio-
nens invasion av Afghanistan år 1979? Eller möjligen ännu tidigare? 
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Även om dessa frågor är besvärliga att svara på är det betydelsefullt att 
belysa problematiken med att dela in tid jämte dess nödvändighet i 
att söka få grepp om olika samhällen och deras komplexitet. Att varje 
tidsindelning i grund och botten är en konstruktion medför dessutom 
att det blir väsentligt att motivera varför man stannat för en viss tids-
indelning eller tidsperiod. I det följande ska jag i korta drag redogöra 
för den tidsindelning, eller periodisering, som ramar in min analys av 
den urbana post perestrojkan i Riga, vilket fram för allt behandlas i det 
fjärde  kapitlet. 

I texten ”Riga – A City Taking Control of its Third Metamorpho-
sis” i antologin Baltic Cities (Roze 1997) utvecklar den lettiske arkitek-
ten Andris Roze en tankegång om hur Riga genomgått tre gripbara och 
dramatiska omvandlingsprocesser, där perioden från 1800-talets mitt 
fram till första världskriget utgör en första. Det var under denna period 
som Riga omvandlades från handelsstad, märkt av ett medeltida förflu-
tet, till att bli det ryska tsarimperiets tredje största stad och dess vita-
laste port västerut. Till följd av främst en omfattande industrialisering 
strömmade människor till staden (ibid.: 188). Rigas invånarantal ökade 
från 70 000 år 1856 till 350 000 år 1910 (Kolbergs 1999: 26). Det bety-
der en femhundraprocentig ökning på drygt 50 år. Denna expansiva 
period upphörde i och med första världskriget och den efterföljande 
turbulensen i samband med oktoberrevolutionen och resulterade i att 
Lettland för första gången någonsin blev en självständig nationsstat. I 
samband med det startar, enligt Roze, en andra omvandlingsprocess. 
Denna andra period, hastigt avbruten i samband med andra världskri-
get, kom efter kriget att ta en alltigenom annorlunda riktning. Åren 
1945–1991 skulle Riga återigen komma att formas av en massiv indu-
strialisering med efterföljande befolkningsökning i samband med att 
Riga övergick till att vara en sovjetisk stad. När sedan Sovjetsystemet 
kollapsar i början av 1990-talet inleds Rigas tredje omvandlingsprocess 
(Roze 1997: 190). Det är den senare som analyseras i det femte, sjätte 
och sjunde kapitlet och som jag utifrån metodologiska utgångspunkter 
strax ska redogöra närmare för. 

Rozes tillvägagångssätt att dela in utvecklingen i tre genomgripande 
och tidsinramade omvandlingsprocesser rimmar väl med min egen 
tanke att söka periodisera ett händelseförlopp. Till skillnad mot Roze 
gör jag emellertid en distinkt indelning utifrån fyra tidsperioder där 
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tiden från 1850-talet fram till Sovjetunionens fall analyseras i det fjärde 
kapitlet. Som nyss uppmärksammades driver han en tankegång om 
hur den första självständighetsperioden under mellankrigstiden signa-
lerade en början till en omvandling som inte fick möjlighet att realise-
ras på allvar (ibid.: 189). Utifrån hans tankemodell har jag omformat 
den andra omvandlingsprocessen som tvådelad: en del före och en del 
efter andra världskriget. Eftersom det visat sig att den ”ofullbordade” 
mellankrigsperioden på ett märkbart sätt går igen efter att Riga år 1991 
på nytt blev en lettisk stad anser jag att den utgör en alltför viktig 
pussel bit för att inte betraktas som en separat omvandlingsperiod. Vis-
serligen är det stadens rumsliga förändringar som Roze syftar på i sin 
tankemodell och vid en jämförelse med perioden före första världskri-
get samt perioden efter andra världskriget framstår den urbana omda-
ningen under den första självständighetsperioden som tämligen mar-
ginell. Emellertid menar jag att pågående försök att rekonstruera den 
första självständighetsperioden betyder att det som skedde under 1920- 
och 1930-talet blir betydelsefullt utifrån tankegångarna om social tem-
poralisering. Notera att period två sträcker sig fram till år 1940 och att 
period tre tar vid år 1945. Som jag kommer att redogöra för i det fjärde 
kapitlet var åren under det andra världskriget turbulenta och Rigas öde 
ovisst. Visserligen påverkades Riga också av det första världskriget men 
period två har en tydlig startpunkt i samband med krigsslutet och att 
Lettland för första gången blir en självständig republik. Det är betyd-
ligt knepigare att få grepp om Riga under det andra världskriget utifrån 
min periodisering, vilket jag ska återkomma till i det fjärde kapitlet.

Figur 1. Rigas perioder
Period 1

1850–1918
Period 2

1918–1940
Period 3

1945–1991
Period 4

1991–

Riga är en del av 
en autonom balt-
tysk region under 
tsarrysk hegemoni.

Riga är huvudstad 
i republiken Lett-
land (den första 
republiken).

Riga är ”huvud-
stad” i sovjet-
republiken Lett-
land (den andra 
republiken).

Riga är på nytt 
huvudstad i repu-
bliken Lettland 
(den tredje repu-
bliken).



40

Tre empiriska kapitel och deras material
I detta avslutande avsnitt ska jag vidareutveckla resonemanget om fors-
karen i studieobjektet och studieobjektet i forskaren och hur detta 
avspeglas i mina tre empiriska kapitel som analyserar den fjärde perio-
den (1991–). Därtill redogörs för tillvägagångssättet i respektive kapitel 
samt hur materialet har bearbetats. Med utgångspunkt i de tre vägle-
dande problemställningar som sätter en ram för kapitel fem, sex och sju 
– vilka jag behandlade i det inledande kapitlet – ska jag i det följande 
redogöra för vilket material och vilka informanter som använts i respek-
tive kapitel. Den övergripande metodologiska infallsvinkeln utmärks 
av det som sociologen Paavo Bergman kallar för icke-linjär forskning 
i vilken insamlingen av data har följts av analys som i sin tur lett till 
ett sökande efter nya data för att eventuellt korrigera det analyserade 
och så vidare. Eller som han påpekar: ”Öppenhet för nya fenomen och 
nya teoretiska infallsvinklar menar jag bättre garanteras genom ett sam-
spel mellan fältarbete, insamlad empiri och teoriutveckling” (Bergman 
2005: 89). ”Öppenhet” ska i detta sammanhang inte misstolkas som 
att forskaren är helt öppen inför det studerade fältet utan gäller hur 
forskarens insikter förändras under forskningsprocessen. Som Bergman 
påpekar befinner sig den icke-linjära forskningen någonstans mellan de 
två konkurrerande alternativen gränslös öppenhet och rigida undersök-
ningsritualer. I det följande utgår jag från de tre vägledande problem-
ställningarna för respektive kapitel och även om de behandlas separat 
står de i tydlig förbindelse med varandra. 

Kapitel fem: Determinerad laissez-faire-styrning?
Med utgångspunkt i frågan hur Riga stad har hanterat stadsförnyelsen 
av det postsovjetiska Riga utgör de officiella stadsutvecklingsplanerna 
essentiellt material i kapitel fem. Dessa utvecklingsplaner som repre-
sentanter från Riga stad utarbetat tillsammans med arkitekter, kon-
sulter och samhällsforskare från olika discipliner har utgjort väsentligt 
material för min analys av den urbana post perestrojkan i Riga. Det var 
arkitekten Sandra Treija som våren 2007 tipsade mig om Riga stads 
utvecklingsplaner vilka dessutom var tillgängliga på engelska samt ned-
laddningsbara på Internet. Efter att ha öppnat dokumenten från Riga 
stads webbsida insåg jag omgående att dessa utgjorde betydelsefullt 
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material för min avsikt att analysera förnyelseprocesserna i det post-
sovjetiska Riga. Mitt tillvägagångssätt vid en första granskning av dessa 
följde en kronologisk ordning, det vill säga att jag började läsa den allra 
första stadsutvecklingsplanen från år 1995 för att sedan ta mig an efter-
följande dokument från år 2000 och år 2005. I och med det fick jag en 
övergripande uppfattning om hur avsikterna såg ut för stadsförnyel-
sen av Riga. Därefter har jag granskat stadsutvecklingsplanerna i flera 
omgångar och hösten 2007 och våren 2008 genomfördes intervjuer 
med representanter för Riga stad: Andis Kublačovs som varit en av de 
ansvariga för utvecklingsplanen från år 2005 och Gaidis Balodis som 
vid den här tidpunkten var chef för Riga stads avdelning för stadspla-
nering. Intervjuerna bidrog till insikter kring problematiken när det 
gäller stadsförnyelse i allmänhet och den urbana post perestrojkan i syn-
nerhet. Det var efter intervjuerna med Balodis och Kublačovs som jag 
dels insåg relevansen i att tydligare sammankoppla den urbana post-
perestrojkan med social temporalisering, dels vikten av att söka få grepp 
om detta utifrån tankegångarna om styrningen av den fysiska bebyggel-
sen. Under intervjutillfällena betonade båda två det förflutnas betydelse 
för ambitionerna att göra om Riga. Flera av mina övriga informan-
ter har också kommit in på det förflutnas betydelse, bland andra kon-
sulterna Ilvars Metnieks på fastighetsföretaget Urban Art och Jevgenijs 
Kazanins på konsultföretaget Re&Solution vars kommentarer också 
varit betydelsefulla för det femte kapitlet. 

De viktigaste dokumenten var de stadsutvecklingsplaner vilka bil-
dar underlag för Riga Development Plan som presenterades år 2005. 
Skillnaden mellan dessa och den första utvecklingsplanen från år 1995 
är tidsaspekten, ett av dokumenten inom ramen för Riga Development 
Plan sträcker sig ända fram till år 2025. Att granska dessa stadsutveck-
lingsplaner, vilka ringar in ett tänkbart utvecklingsförlopp, bidrog dels 
till insikter i dilemmat att hastigt växla samhällssystem och hur detta 
kan avläsas i stadsförnyelsen, dels till insikter i hur det i stadsutveck-
lingsplanerna går att påträffa fantasmagoriska bilder. I samtliga doku-
ment framkommer det hur de ansvariga blickat mot ”väst” för hur det 
postsovjetiska Riga lämpligen bör utformas och i vissa fall handlar det 
om föreställningar som, enligt min mening, är att betrakta som dröm-
lika eller utopiska. Genom att problematisera stadsutvecklingsplanerna 
och deras föreställningar om såväl postsovjetisk som sovjetisk tid är 
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avsikten i det femte kapitlet att visa hur avsovjetiseringen  hittilldags har 
hanterats av stadens officiella representanter. Granskningen av stadsut-
vecklingsplanerna bidrog till ett resonemang om hur det i den urbana 
post perestrojkan finns inslag av en determinism som ligger i linje med 
de tidigare berörda uppfattningarna att ”det är så här det är”. 

Kapitel sex: Riga i världen eller världen i Riga?
Det sjätte kapitlets fråga om globaliseringsprocesser – förenat med frå-
gan om vad Riga ska göras om till – har sin upprinnelse i intervjun med 
Akerbergs på det lettiska fotbollsförbundet vilken därefter kopplades 
samman med Lefebvres resonemang om staden som rättighet. Ända 
sedan mitt första fältarbete i Riga sommaren 2006 har jag kunnat se hur 
den så kallade globaliseringen avspeglar sig i Rigas stadslandskap, vilket 
är temat för det sjätte kapitlet. Mina två tidigare besök i Riga (år 2000 
och år 2005) ska inte förringas i detta sammanhang, i synnerhet inte 
mitt allra första besök år 2000. Om ”globaliseringen” av Rigas stads-
landskap år 2000 befann sig i vad som var att betrakta som ett avstamp 
hade den sex år senare satt ett allt tydligare avtryck, vilket särskilt mar-
kerades med nya skyskrapeliknande byggnader. 

Till en början handlade observationsarbetet om att bli förtrogen 
med Riga: Hur såg det ut i centrum jämfört med de perifera delarna, 
var byggdes det nytt och var fanns de mer karismatiska områdena res-
pektive de mer stigmatiska områdena (jfr Franzén 2005)? Det senare 
fick jag delvis svar på vid en exkursion med den lettiske arkitekten 
Jānis Lejnieks hösten 2008. Under en förmiddag visade han mig runt i 
stadsdelarna Grīziņkalns och Maskavas Forštate vars byggda miljö med 
karaktäristiska träkåkar – företrädesvis konstruerade under perioden 
före första världskriget – är ett tydligt exempel på detta. Det torde fin-
nas få städer i Europa med så många bibehållna träkåkar som Riga, 
vilket bland annat förklaras av att dessa centralt belägna stadsdelar i 
stort sett lämnades därhän under Sovjetepoken (period tre) i samband 
med att den tidens nya Riga uppfördes utanför den gamla stadskär-
nan. Detta förklarar också varför många av de träkåkar som Lejnieks 
visade mig har en boendestandard som för oss tillbaka till perioderna 
före världskrigen. Han visade mig hus som saknade moderna faciliteter 
som varmvatten och el samt bakgårdar som var att betrakta som slum. 
Exkursionen med Lejnieks blev en ögonöppnare för hur den nya ord-
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ningens (privatisering) konsekvenser kan kopplas till frågor om gräns-
landet mellan det lokala och det globala. 

Även om observationsarbetet också varit betydelsefullt för avhand-
lingens fjärde och femte kapitel är det fram för allt i det sjätte kapitlet – 
jämte det sjunde – som resultatet från mina observationer framträder 
som allra tydligast i texten. Steg för steg har observationsarbetet mer 
kommit att inriktas på hur den nya tiden går att avläsa i stadslandskapet. 
Med utgångspunkt i den amerikanske beteendevetaren Richard Boyat-
zis uppmaning till forskare att försöka se utanför ramverket och tillva-
rata all information som vi dagligen omges av (1998: 167) har jag i det 
sjätte kapitlet, utöver observationer, använt mig av dokument, tidningar, 
turistbroschyrer, webbsidor samt intervjuer. Därmed är materialet i det 
sjätte kapitlet (jämfört med det femte) av mer varierande karaktär. 

Ett viktigt material för det här kapitlet utgörs av Riga Port City, som 
projekteringen av Rigas hamnområde kallas för. Det var genom Andis 
Kublačovs som jag hösten 2007 fick kännedom om detta omfattande 
projekt vars målsättning är att göra om Rigas hamnområde till en vat-
tennära stadsdel med bland annat bostads- och kontorskomplex. Våren 
2008 intervjuade jag Valters Mazins som är ansvarig för Riga Port City, 
eller Andrejsala som hamnområdet egentligen heter. Intervjun med 
Mazins ledde inte bara till användbar information om Riga Port City 
utan också till mer generella insikter i fråga om hur globaliseringen 
av Riga kan avläsas. Via webbsidan http://www.andrejsala.lv hämtades 
därefter dokument som utifrån olika aspekter behandlade förnyelse-
processen i det postsovjetiska Riga. Eftersom läsningen av dessa doku-
ment genomfördes med de officiella utvecklingsplanerna i färskt minne 
uppenbarade sig en del intressanta beröringspunkter, i synnerhet när 
det gäller avsikterna om vad Riga ska göras om till. Ett annat projekt 
som behandlas i kapitlet är Riga Airport Business Park eller Rixport 
som det också kallas för. Det var genom den webbaserade Baltic Busi-
ness News som jag fick kännedom om detta projekt. På liknande sätt 
som med Riga Port City intervjuades den ansvarige för Rixport (Ilmārs 
Samsonovs) vilket bidrog till ytterligare insikter om globaliseringens 
konsekvenser för Riga samt hur den internationella flygplatsen och dess 
trafik reflekteras i det sjätte kapitlets tema. 

Granskningen av flygtrafiken till och från Riga blev också ett förbin-
delseelement till turismen och dess påföljder i Riga som bildar kapit-

http://www.andrejsala.lv
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lets senare del i vilken mina observationer blir särskilt synliga i texten. 
Förutom Akerbergs blev den svenske ambassadören Göran Håkansson 
en betydelsefull informant för denna del av avhandlingen. Jag inter-
vjuade honom vid två tillfällen, hösten 2007 och våren 2008, och han 
bidrog med kommentarer som i vissa avseenden skiljde sig en smula 
jämfört med en del inhemska informanter. Som ”outsider” kunde han 
måhända också se utvecklingen i Riga utifrån andra infallsvinklar. Utö-
ver intervjuer, observationer och webbsidor har jag i det sjätte kapit-
let använt mig av den engelskspråkiga tidningen Gateway Riga, som 
är Rigas internationella flygplats officiella magasin, gratistidningen The 
Baltic Guide (också den engelskspråkig, som distribueras genom bland 
annat pubar och restauranger) samt turistbroschyrer.

Kapitel sju: Nya lettiska hem eller globala fantasmagorier?
Den vägledande frågan för det sjunde kapitlet är hur Rigas nya bostads-
områden marknadsförs, vilka är aktörerna samt hur de exklusiva boen-
deströmningarna ska betraktas. I samband med mitt första fältarbete 
sommaren 2006 kunde jag observera flera till synes nybyggda bostads-
områden runt om i Riga och på liknande sätt som för det sjätte kapitlet 
grundades ansatsen till det som kom att bli det sjunde kapitlet redan 
vid det tillfället. Därefter har intervjuer och granskning av material lett 
till flera revideringar och så småningom växte frågan fram vad det nya 
boendet är ett fall av. Intervjuerna med olika entreprenörer och kon-
sulter medförde bland annat att jag fick en mängd marknadsförings-
material om nya bostadsområden vilket varit betydelsefullt för den ana-
lys som ligger till grund för det sjunde kapitlet. Att studera visuellt 
material blev ett fruktbart tillvägagångssätt för att söka se hur den nya 
tiden reflekteras i Rigas stadslandskap. 

Sociologerna Patrik Aspers, Paul Fuehrer och Arni Sverrison menar 
att användandet av bilder i den sociologiska forskningsprocessen hit-
tilldags haft en viss tendens att negligeras. I antologin Bild och sam-
hälle (2004) åskådliggör de, tillsammans med ytterligare tio samhälls-
forskare från olika discipliner, centrala aspekter för det de kallar visuell 
sociologi. I linje med Boyatzis resonemang om att försöka se utanför 
ramverket lyfter också de fram de möjligheter till tolkningar som finns 
i alla de bilder av olika slag som vi dagligen omger oss med. Tillsam-
mans med de andra författarna visar Aspers, Fuehrer och Sverrison hur 



vi med hjälp av bilder av olika slag kan fördjupa insikten i vad som 
egentligen skildras. En tankegång som i sin tur föranlett att jag i kapi-
tel sju söker ”se” framväxten av nya bostadsområden i Riga. Alltså hur 
det, utöver broschyrer och webbsidor, också i själva stadslandskapet går 
att utläsa olika bilders innebörder och sammanhang vilka kastar ljus på 
såväl föreställningar om stad och land som upplevelsen av ny tid. Som 
jag visar i den här avhandlingen, och i synnerhet i det sjunde kapitlet, 
är förhållandet mellan stad och land ett återkommande ledmotiv i den 
lettiska kontexten. 

I det sjunde kapitlet belyser jag två konkreta fall vilka karakterise-
rar den urbana post perestrojkan och dess fantasmagoriska ideal. Det 
ena fallet – Panorama Plaza – handlar om framväxten av ett vertikalt 
bostadsbyggande. Vid huvudinfarten till Riga från flygplatsen ligger 
detta skyskrapeliknande bostadskomplex som med sina två 30-vånings-
hus och två 25-vånings hus bildar en distinkt fysisk gestaltning av den 
nya tiden i Riga. Det andra fallet – Sun Republic, eller Solrepubliken 
som jag fortsättningsvis kallar detta område för – ringar in de subur-
bana utvecklingsriktningar som på senare tid tagit fart i Rigaregionen. 
Det gemensamma för dessa två fall är att de utgör tydliga exempel på 
den exklusivitet som präglar merparten av det som byggts i det post-
sovjetiska Riga. En annan gemensam nämnare är att båda presentera-
des på bostadsmässan Māja Dzīvoklis i Riga hösten 2007, vilken blev 
betydelsefull för det sjunde kapitlet såväl utifrån observationsaspekter 
som utifrån tillgång till relevant material. Även om Panorama Plaza 
och Solrepubliken utgör kapitlets empiriska stomme använder jag mig 
av flera andra bostadsområdens marknadsföringsbroschyrer för min 
analys av framväxten av exklusiva boendeströmningar i den urbana 
post perestrojkan.

Därutöver har filmskaparen Tomass Sološenko med sina 3-D-ani-
merade marknadsföringsfilmer om nya bostadsområden i Riga bistått 
med viktigt material, inte minst utifrån fantasmagoriska aspekter. 
Genom Sološenkos webbsida (http://www.biotom.co.uk) har jag kun-
nat analysera hur föreställningar om ny tid reflekteras i marknadsfö-
ringsfilmerna, i synnerhet för Solrepubliken men också i andra fall där 
såväl färdigställda som tilltänkta bostadsområden skildras utifrån fan-
tasmagoriska aspekter.

http://www.biotom.co.uk
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