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Sammanfattning 
Det offentliga rummet pekas ut som allt mer betydelsefull för stadens tillväxt och välstånd 
vilket har skapat ett intresse av att utveckla och förändra det. Studien problematiserar en 
ökad fokusering på det offentliga rummet, både bland offentliga och privata aktörer. Nya 
typer av miljöer skapas som en följd av olika typer av stadsförnyelseprogram och 
samhällsstyrning. Genom fallstudier i Rotterdam, Calgary och Karlskrona så belyses olika 
typer av privatiseringar som har skett samt olika motiv och strategier som föranleder denna 
utveckling.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Offentligt rum, Privatisering, Governance, Attraktiv stad, Stadsförnyelse, Urban 
transformering, Kommersialisering 
 

 

Kandidatarbete Bennhage, H.  
Blekinge Tekniska Högskola   2 



 

Innehållsförteckning 
 

Förord 1 

Sammanfattning 2 

Innehållsförteckning 3 

Inledning 4 
Bakgrund 4 
Problemformulering 5 
Syfte 6 
Forskningsfrågor 6 

Teoretiska perspektiv 7 
      Governance 7 

Planeringsparadigm 8 
Tillämpning 9 

Studiens begrepp 10 

Metod 11 

Kvalitativ textanalys 11 

Fallstudie 12 
Avgränsning 12 
Val av fall 13 

1. Calgary 13 
2. Rotterdam 14 
3. Karlskrona 14 

Metod för Datainsamling 14 
Dokument 15 
Observationer 15 

Metod för analys 15 
Empirisk Data 16 
Teoretisk Analys 16 
Kritisk Diskussion 16 

Diskussion Metod 16 

 
 

 
 

Empiriskt Material 18 
 

Områdesöversikt 18 
Det offentliga rummets betydelse 18 
Urban transformering 18 
Det offentliga rummets 
kommersialisering och utformning 20 
Privatisering av det  
offentliga rummet 21 
Privatiseringens konsekvenser 22 
Planeringens roll för det  
offentliga rummet 23 

Fallstudier 25 
1. Calgary 25 

Empirisk data 25 
Teoretisk analys 27 
Kritisk diskussion 27 

2. Rotterdam 28 
Empirisk data 28 
Teoretisk analys 31 
Kritisk diskussion 31 

3. Karlskrona 32 
Empirisk data 32 
Teoretisk analys 33 
Kritiskt diskussion 34 

Jämförande analys 36 

Diskussion 37 

Slutsats 39 
Fortsatta Studier 39 

Referenser 40 
Digitala 40 
Litteratur 40 

 

 

Kandidatarbete Bennhage, H.  
Blekinge Tekniska Högskola   3 



 

Inledning 

Bakgrund 
 
Vad är ett offentligt rum? UN Habitat publicerade 2015 ett program som behandlar 
hanteringen av offentliga rum. Här belyses vikten av det offentliga rummet i dagens 
samhälle. UN Habitat menar att tillgången till offentliga rum är en nyckel för en rad olika mål 
som berör hållbarhet, rörlighet, säkerhet samt välbefinnande (UN Habitat 2015:4). Idag blir 
vi mer och mer medvetna om våra offentliga rum och dess betydelse. Matthew Carmona 
(2018) menar att det offentliga rummet upplever en form av renässans, som visar sig genom 
att större fokus läggs på offentliga rum av flera olika typer av aktörer. Det offentliga rummet 
pekas ut som en nyckel till goda städer (Carmona 2018:1).  
 
UN Habitat argumenterar i sitt program för att det urbana stadsrummet kan ge ekonomiska 
och sociala möjligheter (UN Habitat 2015:6). Jane Jacobs var också tidigt ute med att peka 
ut tillgången till offentliga miljöer som en nödvändighet för en hälsosam stad (Jacobs 
1961:9). Det offentliga rummet har alltså en betydande roll för städer och de människor som 
uppehåller sig där. UN Habitat menar att offentliga rum definieras som allmänna eller 
allmänt tillgängliga, och att de ska vara till för alla stadens invånare (UN Habitat 2015:15). 
Tillgängligheten innebär i det sammanhanget också att besökaren inte behöver betala för 
att uppehålla sig där.  
 
Historiskt sett har de offentliga platserna i staden främst varit dess gator, parker och torg. 
Även bibliotek, konserthus och järnvägsstationer har setts som allmänna platser (UN 
Habitat 2015:20). Funktionerna på dessa platser har genom historien använts för varierande 
ändamål. Torg har fungerat som en plats för tillfällig handel och evenemang, och i parker 
har konserter anordnats. Stadens gator har ofta ramats in av butiker i bottenplan.  
 
Trots att staden och dess offentliga platser i princip alltid har haft kommersiella inslag, har 
det i stor uträckning varit lätt att skilja det offentliga och det privata. Denna gräns 
exemplifieras av att miljöer inomhus är privata och det som är utomhus är offentligt. Det är 
här som stora förändringar i städer sker idag. Attraktiva offentliga rum är något det finns ett 
kommersiellt och ekonomiskt intresse i, och ett av de första stegen är att det sker 
investeringar i stadens offentliga rum. I UN Habitats program belyses kvalitativa offentliga 
rum och gators roll som en väg till välstånd (UN Habitat 2013:5). Det är därför inte bara i 
kommunens, stadens eller statens intresse att göra dessa satsningar, utan även privata 
aktörer har ett intresse i att göra investeringar som leder till ett mer attraktivt stadsrum. Om 
det finns miljöer i staden som lockar till sig människor är det något som kan vara gynnsamt 
även för dem. 
 
Denna utveckling har bland annat resulterat i det inte längre är upp till kommuner och 
städer att själva stå för investeringar och underhåll av offentliga miljöer. I det arbetet 
förutsätts i de flesta fall även privata aktörer. Det beror i flera fall på att de allmänna 
aktörerna inte alltid har kapacitet att utföra de investeringar som krävs på egen hand 
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(Nissen 2008:15). Ett ökat inslag av privata aktörer som investerar i offentliga rum påverkar 
därmed dess utformning.  
 
Tydliga exempel där privata aktörer investerar i offentliga rum är shoppinggator som 
Nordstan i Göteborg eller Wachtmeisterpassagen i Karlskrona, där privata aktörer har 
investerat i väderskyddande glaskonstruktioner, för att höja rummens kvalitet. Det adderas 
alltså element vars intention är att göra platsen mer attraktiv. Men sådana investeringar gör 
också att platserna tappar en del av sin offentliga tillgänglighet, vilket får både sociala och 
rumsliga konsekvenser för staden (Peyroux et al. 2012:7). Det är inte enbart genom 
inglasandet av shoppinggator som denna förändring av det offentliga rummet sker. Runt om 
i världen har flera offentliga miljöer tillkommit eller förändrats som en del i att privata aktörer 
involveras. Denna studie syftar till att belysa och resonera kring denna utveckling av det 
offentliga rummet och hur det på olika sätt förändrar stadens urbana miljöer.  

Problemformulering 
Processen för problemformulering har i arbetet förutsatt förkunskap i ämnet, varför 
problemformulering baseras på Lotte Rieneckers model nedan (Rienecker 2016:33): 
 

➔ Inläsning av ämnet 
➔ Problemformulering 
➔ Fokuserad inläsning utifrån problemformulering 

 
Problemformuleringen har under arbetets gång omarbetats efter att nya fenomen samt 
kunskap har tillkommit. Denna process har varit viktig för studien då det är ett komplext 
ämne där flera olika processer och mekanismer pågår samtidigt.  
 
Dynamiken i staden och dess urbana miljö har skiftat (Bodnar 2015; Carmona; Nissen 2008; 
Nemeth 2008). Denna studie behandlar utvecklingen av hur offentliga rum påverkas av 
privata aktörer. Staden och dess urbana rum har blivit en kommersiell produkt. Det 
offentliga rummets syfte som allmän plats utmanas när kommersiella intressen får ett ökat 
inflytande över stadsmiljön. Denna utveckling avspeglar sig i den byggda och upplevda 
miljön. Sylke Nissen, professor i sociologi, belyser denna transformation där skiljelinjen 
mellan allmänna och privata rum i staden håller på att suddas ut. Hon menar att definitionen 
för att en miljö är offentligt i själva verket beror på dess tillgänglighet för allmänheten 
(Nissen 2008:1129).  
 
Idag blir det allt vanligare att privata aktörer inkluderas när förändringar och tillägg sker i det 
offentliga rummet. Nissen menar att inkluderingen av dessa aktörer är medvetet och på 
flera sätt främjas av offentliga aktörer (Nissen 2008:1141). Det finns kommersiella intressen i 
att skapa ett stadsrum som är omtyckt. Det är även i stadens intresse att skapa en attraktivt 
stadsmiljö. Intressekonflikten grundas i vilken intention aktören har för att skapa eller vårda 
ett offentligt rum. När initiativet lämnas över från offentliga till privata aktörer så sker också 
en förändring i hur det offentliga rummet används och upplevs (Nelson et al. 2013:4). De 
nya mekanismerna bakom hur nya offentliga rum uppkommer samt hur befintliga offentliga 
rum förändras kan vara en produkt av att skapa en attraktiv stadsmiljö. 
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Det finns en problematik kring hur offentliga rum ska behandlas och strategier för hur städer 
skall förskönas. På ytan kan det finnas många motsättningar i dessa intentioner. Att privata 
aktörer involveras underlättar rent ekonomiskt, men det gör också att makten förskjuts. Det 
är ett fenomen som inom samhällskunskap kallas för governance, vilket ökar ju mer de 
privata aktörerna får inflytande över vad som händer med stadens offentliga miljöerna 
(Peyroux et.al 2012:3). Både internationellt och i Sverige finns det strategier för att skapa en 
attraktiv stad. Matthew Carmona (2018) lyfter vikten av fysisk planering i staden när 
offentliga rum hanteras, och poängterar särskilt privata aktörers allt större roll i skapandet 
och underhållet av offentliga miljöer. Han lyfter därför planeringens roll i att hantera 
kommersiella intressen för att kunna påverka de privata investeringar som görs i det 
offentliga rummet (Carmona 2018:2). Hur privata aktörer hanteras och involveras i 
förhållande till samhällsstyrningen av det offentliga rummet ser dock olika ut på olika 
platser. Internationellt finns det flertalet studier som belyser fenomenet av privatiseringen av 
det offentliga rummet och även i Sverige har ämnet bli aktuellt (Haas & Mehaffy 2018).  

Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för varför vi kan se en ökad inblandning av 
privata aktörer i utformandet av stadens offentliga rum, visa på hur privatiseringen kan ta 
sig uttryck på olika platser och slutligen diskutera vilka konsekvenser detta får för städerna. 

Forskningsfrågor 
 

● Hur involveras privata aktörer i samhällsstyrningen och vilka effekter kan det 
potentiellt få för den fysiska miljön i stadsrummet? 
 

● Hur påverkas allmänhetens tillgång till stadens offentliga rum när privata aktörer 
deltar i utformningen av dessa? 
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Teoretiska perspektiv 
 
Studien kommer att belysa privata aktörers inblandning i utformandet av offentliga rum 
både genom ett samhällsvetenskaplig governanceperspektiv samt relatera 
samhällsförändringen till ett aktuellt planeringsparadigm. 
 

Governance 
Montin & Hedlund (2009) menar att governanceteorin förklarar hur utförandet kan se ut när 
nätverk och partnerskap används inom samhällsstyrning (Montin & Hedlund 2009:11). 
Governance, eller interaktiv samhällsstyrning som Montin & Hedlund översätter fenomenet 
till på svenska, innebär en förskjutning av inflytande från en central aktör till flera aktörer 
(Montin & Hedlund 2009:7). I studien är denna utveckling högst relevant, eftersom offentliga 
rum är något som till stor del har styrts av offentliga aktörer men nu involveras privata 
aktörer i större grad.  
 
Governance är ett sätt att där flera intressenter involveras för att lösa komplexa 
samhällsfrågor, exempelvis hur det offentliga rummet skall hanteras. Det offentliga rummet 
är någonting som berör flera intressen, aktörer och viljor (Montin & Hedlund 2009:7) och 
governance beskriver ett sätt hur dessa faktorer koordineras. Genom governance 
organiseras befintliga resurser på ett sätt som sprider ut ansvarstagandet (Montin & 
Hedlund 2009:21). Studien ämnar att se på vilket sätt denna form av styrning har influerat 
och påverkat utvecklingen av offentliga rum.  
 
En av de kritiska punkterna när interaktiv samhällsstyrning används som analytiskt 
instrument är ifall det faktiskt utvecklats en ny form av samhällsstyrning eller om det faktiskt 
är en oförändrad, med central styrning från offentlig aktör (Montin & Hedlund 2009:8). En 
kritiskt förhållning bör därför tas när analysen sker utifrån governance.  
 
Flera forskare antyder på att governance beskriver ett nytt sätt att styra. Montin & Hedlund 
menar att en sammantagen bild av governance är hur påverkan över offentliga intressen har 
decentraliserats och sedan delegerats vidare till privata aktörer och 
frivillighetsorganisationer, något som också kan vara problematiskt för den representativa 
demokratiska modellen (Montin & Hedlund 2009:11). Studien kommer behandla hur dess 
aktörer behandlas och vilken roll de får i samspelet om offentliga rum.  
 
Som problemformuleringen antyder, är det inte längre en verklighet att en offentlig aktör har 
tillräckligt med resurser eller möjlighet att tillfredsställa allmänhetens bästa i alla situationer. 
I den realiteten så får privata aktörer en större betydelse. Vilka aktörer som styr är istället 
något som skiljer sig från fall till fall, och påverkar vilket inflytande governance får för 
utvecklingen av offentliga rum. Studiens analysarbete kommer att beakta de fyra perspektiv 
som Montin & Hedlund lyfter fram. De menar att beroende på infallsvinkel eller kontext så 
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kan governance i samhällsfrågor tolkas på olika sätt (Montin & Hedlund 2009:27). 
Framträdande element från respektive synsätt listas nedan. 
 

● Positiv inkludering av privata aktörer 
● Privata aktörer tillåts att arbeta parallellt 
● Indirekt involvering från offentliga aktörer 
● Ingen synlig gräns mellan offentlig och privat aktör 

 
Dessa synsätt kommer för denna forskning inte behöva motsätta varandra utan kan 
kombineras eller delvis användas som analytiskt instrument. När offentliga aktörer 
involveras så är alla dessa synsätt viktiga för att förstå på vilket sätt det påverkar resultatet. 
En interaktiv samhällsstyrning kan vara något som är positivt och innovativ, vilket kan ge en 
ökad självständighet till allmänheten och en ökad flexibilitet samt anpassningsbarhet till 
projekt som sker i staden (Montin & Hedlund 2009:27). Om så är fallet så kan det skapa 
goda möjligheter för nyskapande miljöer i staden som hjälper till för att skapa en mångfald 
och identitetsskapande som kan relateras och kopplas nära de aktörer som finns inom 
staden. Governance som modell är kanske också något som används i de fall där det 
bedöms vara oproblematiska för den demokratiska modellen. För offentliga rum är det här 
en kritisk poäng då de anses som en demokratisk rättighet för människor att få ta del av det 
offentliga rummet (UN Habitat 2015:15). En indirekt styrning inom governance från en 
offentlig aktör kan visa på minskad central styrning och ökat beroende av andra aktörer. 
Inflytande på beslut som tas implementeras istället genom central policybeslut eller andra 
resurser (Montin & Hedlund 2009:30). Precis som forskningens grundtes så finns det även 
ett synsätt om att det sker en förskjutning mot att gränsen mellan det privata och offentliga 
håller på att suddas ut. Något som gör det svårt att se vem som bestämmer vad och hur 
beslut och efterföljande ansvar fördelar sig. Faktorer som influerar en sådan utveckling är 
när det finns en offentlig aktör som finansierar och en privat aktör utför (Montin & Hedlund 
2009:31). 

Planeringsparadigm 
UN Habitat argumenterar i sitt program, Global Public Space Toolkit, att det finns ett nytt 
paradigm inom samhällsförnyelse som sätter fokus på städer och dess urbana rum. I 
programmet menar de att dessa ska vara sociala, integrerade, tillgängliga, hållbara och 
trygga offentliga rum (UN Habitat 2015:6). Detta ideal kan kännas igen från Jane Jacobs 
(1961) tankar först publicerade i boken ‘The Death and Life of Great American Cities’. 
Jacobs anförde i en attack på dåtidens planering och stadsförnyelseprojekt att det 
modernistiska planeringsparadigmet skapade ogästvänlig stadsmiljöer (Jacobs 1961:3).  
 
Det Jacobs förespråkade var stadens traditionella värden, med bland annat levande gator 
där man rör sig till fots, inkluderande miljöer samt social gemenskap. Jacobs framhöll även 
värdet av upplevd trygghet som en viktigt aspekt för en god stadsmiljö. Hon menade att det 
kunde uppnås genom en kompakt och livlig stad. Dessa tankar berör alla det offentliga 
rummet, och hur det bör se ut. Jacobs drog dock en tydlig gräns mellan det privata och 
allmänna, där hon menade att endast det sistnämnda bidrar till att forma de offentliga 
rummen (Jacobs 1961:35). 
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Idag är Jacobs tankar fortfarande aktuella, med bland annat Jan Gehl (2010) som en stark 
förespråkare av dessa ideal. Gehl nämner just Jacobs som en av de människor som format 
hans idéer, och menar att hälsosamma städer kännetecknas av att de är täta, blandade, 
och har aktiva bottenvåningar (Gehl 2010:13). Både Jacobs och Gehl värnar om det som 
kallas för den ‘humana skalan’. Det innebär bland annat att städer ska vara till för 
människor, exempelvis genom att främja mjuka trafikanter, inte bilar. Att ta den humana 
skalan i beaktande är enligt Gehl nödvändigt för att skapa levande, säkra och hållbara 
städer (Gehl 2010:6). 
 
Gehl lyfter fram Köpenhamn och gågatan Ströget som ett lyckat exempel på 
implementeringen av dessa ideal. Här har staden konverterat gator från att främja bilen till 
att främja fotgängaren. Det är något som har ökat platsens attraktivitet och mängden 
besökare. Slutsatsen som Gehl drar är att ju bättre offentliga miljöer som tillhandahålls 
desto mer kommer de att användas (Gehl 2010:17). I sin forskning pekar han på att god 
utformning av offentliga rum genererar liv och rörelse. Den urbana designen blir således 
viktig för hur offentliga miljöer uppfattas. För forskningen blir både Jacobs och Gehl tankar 
intressanta eftersom de tydligt beskriver hur en attraktiv stad skall utformas. Det är ett 
paradigm som både medborgare och professionella kan relatera till och något som 
påverkar utformningen av våra städer. 

Tillämpning 
Det teoretiska perspektivet kommer att användas för att begreppsliggöra det empiriska 
materialet och skapa ett analytiskt verktyg som kommer underlättar förståelsen bakom 
offentliga rums utformning samt dess privatisering.   

Centrala begrepp 
För att förtydliga de begrepp som genomgående används i studien följer nedan en kort 
beskrivning.  

Offentligt rum 

Ett offentligt rum är något som tolkas olika beroende på vart man befinner sig i världen. UN 
Habitat definierar ett offentligt rum som en plats där alla har tillträde, utan att behöva betala 
något för att vistas där (UN Habitat 2015:15). I denna studie definieras ett offentligt rum som 
en plats som upplåtits för människor att vistas och uppehålla sig i, både rekreationellt och 
kommersiellt. Ett offentligt rum kan finnas ute på gator och torg men också som platser 
inne byggnader, exempelvis i form av passager, vänthallar eller inglasade saluhallar. Vad 
som definierar utrymmet som offentligt är själva intentionen kring dess uppkomst. 

Offentlig aktör 

En offentlig aktör innebär för studien ett styrande organ som exempelvis en kommun, stad 
eller stat. Kännetecken är att aktören antingen är demokratiskt vald eller har någon form av 
ansvar gentemot allmänheten.  
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Det urbana rummet 

Studien använder sig av detta begrepp för att förklara offentliga rum i en kontext av urban 
miljö. Offentliga rum och hur de behandlas ter sig något annorlunda utanför stadskärnor. 
Studien ämnar till att fokusera främst på centrala delar av städer, men eftersom städer ser 
olika ut beroende på en rad olika faktorer så går det inte att säga att urbana miljöer endast 
finns i centrum. Därför kommer begreppet det urbana rummet att användas i denna studie. 

Privatisering 

Privatisering ska i den här studien förstås som kontroll, skötsel, ägandeskap eller 
förändringsinitiativ av ett offentligt rum som inte sker av en offentlig aktör. Den privata 
aktören kan vara ett privat företag, frivilligorganisation eller privatperson. Begreppet 
privatisering används här som en förklaring på en förändring som inte nödvändigtvis 
innebär ett exkluderande av offentlig tillgänglighet, utan istället beskriver nya offentliga 
tillgängliga miljöer men med privat ägandeskap (Banerjee 2001:12). 

PSOP/POPS 

PSOP, “Private space open to the public” eller POPS, “Privately owned public space”, är 
begrepp som används för att beskriva hur en privat aktör upplåter en yta som är tillgänglig 
för allmänheten. Exempelvis kan en sådan plats vara en shoppinggalleria eller en inglasad 
allé. Kortfattat är det en privat fastighet som är tillgänglig för allmänheten (Jankovič 
Grobelšek 2012:103), men som oftast ligger i den privata aktörens ekonomiska intressen. 

Governance  

Governance är ett begrepp som innebär att flera aktörer, även privata, samspelar i 
styrningen av samhället (Montin & Hedlund 2009:7). Governance är ett instrument för 
samhällsstyrning där makt förskjuts och ansvaret fördelas mellan flera olika intressenter, 
aktörer och initiativtagare.  

Government 

Government används ofta, inklusive i denna studien, som en benämning för en traditionell 
styrning av ett samhälle. Government innebär en samhällsstyrning där den offentliga 
aktören, ofta kommunen, staden eller staten innehar en tydlig roll som maktutövare (Montin 
& Hedlund 2009:8)  

New Urbanism 

New Urbanism (NU) är ett stadsbyggnadsideal som kan ses i både ett teoretiskt, 
metodologiskt och byggnadsmässigt perspektiv. NU har en mångsidighet i sin betydelse 
och tillämpning (Trudeau 2013:444). I studien kommer begreppet New Urbanism främst att 
användas som ett synsätt på hur staden ska formas och inte som byggnadsstil. 
 
 

 

Kandidatarbete Bennhage, H.  
Blekinge Tekniska Högskola   10 



 

Metod 

Studien kommer genom en kvalitativ textanalys skapa en teoretisk grund som förmedlas i en 
områdesöversikt. Områdesöversikten kompletteras av fallstudier som ämnar till att 
dokumentera platsspecifika företeelser som är relevanta för studien. 

Kvalitativ textanalys 
För att skapa en översikt i ämnet kommer en kvalitativ textanalys av dokument, artiklar samt 
tidigare forskning som berör ämnet att utföras. Kvalitativ textanalys är ett verktyg där texter 
används som utgångspunkt för att kartlägga och analysera hur samhällsfenomen behandlas 
(Widén 2014:176). För att förstå de processer som berör en privatisering av det offentliga 
rummet måste ämnet studeras från flera infallsvinklar. Skriftliga dokument kommer vara en 
viktigt del för att skapa en grundförståelse i ett komplext ämne. 
 
Arbetet kommer i den kvalitativa textanalys utgå från det som Widén beskriver som tredje 
dimensionens analys (Widén 2014:179), det vill säga att analysera dokumenten genom att 
sätta dem i relation till sammanhanget de råder i. I bearbetningen av dokumenten blir 
tolkningen av texterna ett försök att förstå större samhällsprocesser samt visa på konkreta 
arbetssätt som kan tillämpas av samhällsplanerare. Syftet här blir inte att se den språkliga 
diskursen i dokumentationen, utan snarare se de tendenser som dokumenten belyser.  
 
Avgränsningen kring vilka typer av texter som är relevanta har arbetats fram under 
processens gång. Texterna utgår från ett analytiskt tema som behandlar det offentliga 
rummet och privata aktörers påverkan samt de teorier som studien arbetar utifrån. Att 
skapa ett tema för hur textanalysen skall genomföras genom kritiska frågeställningar 
underlättar den kvalitativa textanalysen (Widén 2014:182). När studien behandlar texter 
kommer analysen utgå från forskningens frågeställning om privatiseringens effekter. 
Eftersom studien ämnar till att studera verkliga exempel bör texterna relateras till ett 
bredare perspektiv som står i relation till det empiriska materialet. Målsättningen här blir att 
analysera texterna i relation till hur olika städer har reproducerat det offentliga rummet.  

Fallstudie 
Tre fall kommer användas i studien för att göra nedslag i hur deras offentliga rum har 
påverkats av inkluderingen av privata aktörer. Martyn Denscombe (2016) beskriver 
fallstudier som en lämplig metod för mindre forskningsprojekt (Denscombe 2016:91). 
Fallstudier används ofta för att skapa en djupare förståelse för ett visst ämne. Genom att 
arbeta med tre skilda fall skapas olika infallsvinklar. Fallstudier kan tillföra både djup och 
helhetssyn i forskningen, och genom att se platsspecifika företeelser och strukturer kan 
resultatet av studien ge unik data (Denscombe 2016:93).  
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För varje fall kommer fokus ligga på relationer och processer för privatiseringen av offentliga 
rum samt etnografiska upplevelser. Studien kommer utgå från det Denscombe valt att 
kategorisera som en ‘Upptäcktsstyrd’ fallstudie (Denscombe 2016:95). Det innebär att 
studien har en explorativ ansats för att kunna åskådliggöra fysiska strukturer och 
bakomliggande processer som sedan kan ligga till grund för teoretisk analys och 
diskussion. 
 
Av vikt är att avgränsningen för fallen blir tydliga och omfånget relevant för 
forskningsfrågorna. Detta är något som Denscombe menar är en av fallstudiens största 
utmaning då mängden data varierar samt avvägningen för vikten hos specifik data är 
svårmätt (Denscombe 2016:104). Det är därför viktigt att se både hur de studerade rummen 
fungerar i verkligheten, men även processen bakom (Denscombe 2016:93).  

Avgränsning 
Denna studie handlar i första hand om att undersöka skillnaden mellan ett antal olika 
offentliga och privata stadsrum, genom att problematisera dessa rum med hjälp av 
teoretiska perspektiv samt fallstudier.  
 
Uppsatsen ämnar inte till att göra en jämförelse mellan kommersiella intressen och 
offentliga. Främst handlar uppsatsen om att undersöka offentliga och privata stadsrum. 
Sedan problematisera dessa rum med hjälp av teoretiska perspektiv samt fallstudier. 
Analysen kommer fokusera på vilka effekter olika typer av privatiseringar av offentliga rum 
får för staden. Där kommer både privata och allmänna initiativ att behandlas för att kunna 
ge en övergripande analys. 
 
Studien ämnar inte att behandla estetiska värden i offentliga rum. För studien så kommer 
heller inte den moraliska eller demokratiska dimensionen av privatiseringen att vara i fokus. 
Studier som tar upp dessa problemställningar kommer delvis att beröras i det teoretiska 
perspektivet samt områdesöversikten. 
 
För fallstudier sker en fördjupning på ett par internationella exempel med specifika delar av 
dess offentliga rum som för studien anses intressanta. Dessa miljöer utgår från Calgary 
(Kanada), Rotterdam (Nederländerna) samt Karlskrona (Sverige). I de olika fallen kommer 
avgränsningen för vad som undersöks variera. Detta eftersom fenomenet hur privata 
intressen influerar offentliga rum är olikt i de respektive städerna. Fallen ska ses som ett 
explorativt förhållningssätt till studien, där upptäckter av strukturer ska leda till diskussion. 
Tidsramen för studien gör att endast nedslag kommer att kunna utföras för respektive 
exempel.  

Val av fall 
Fallen i denna studie har valts utifrån att de har vitt skilda karaktärer, såväl på strukturella, 
geografiska som socioekonomiska plan. Fallen passar därför in både för att ge unika och 
platsspecifika resultat, men eftersom de behandlar samma ämne och liknande processer så 
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kan de även vara representativa för fenomenet om privatiseringen i sin helhet vilket också 
gör att de kan användas för att utveckla ny teori (Denscombe 2016:100). 
 
Fallen har även valts eftersom de tydligt representerar olika planerings- och 
samhällsvetenskapliga praktiker samt min egen koppling till platserna, vilket har underlättat 
insamlingen av empiriskt material. Valet av fall uppfyller därför kriterierna för syftet med 
studien, samtidigt som de passar in av praktiska skäl. Att forskaren själv har en anknytning 
till de platser som studeras händer ofta inom forskningsvärlden, men behöver i så fall 
poängteras för studiens trovärdighet (Denscombe 2016:98). Nedan följer en kort motivering 
till varje fall och dess relevans för forskningen. 
 

1. Calgary  

I Nordamerika har privata aktörer sedan en längre tid tillbaka fått stort inflytande över det 
offentliga rummet (Nelson et al. 2013:2). Calgary är en stad där denna utveckling tydligt 
återspeglas genom att ett helt nytt sekundärt offentligt rum har skapats, med stor hjälp av 
privata aktörer. Stadskärnan i Calgary har mer än i många andra städer påverkats av hur 
det offentliga rummet blivit privatiserat. Ett första intryck av Calgary är att bilen dominerar 
samt avsaknaden av gatuliv. Gatulivet finns dock, fast fyra meter över markhöjd, i ett 
gångsystem som kallas ‘+15’. Via upphöjda gångpassager över de trafikerade gatorna rör 
sig människorna obehindrat och väderskyddat från byggnad till byggnad. Inne i dessa 
byggnaderna har andra våningen blivit Calgarybornas alternativa urbana stadsrum. 
Eftersom +15 till stor del baseras inne i byggnader, som ägs av privata aktörer, finns det 
stora skillnader mot ett traditionellt offentligt rum på gatunivå.  
 
Genom att studera Calgarys sekundär offentliga rum kan en annorlunda dimension för hur 
privata aktörer påverka på städer uppmärksammas. Calgary kontextualiserar även 
privatisering av de offentliga rummen i en Nordamerikansk kontext, som är mer konservativ 
samt marknadsliberal. Studien ämnar till att se hur privata aktörer involveras i en sådan 
kontext samt kritiskt granska det fysiska rum som uppkommer genom denna inriktning. 
Fallstudien i Calgary bygger på empiriska erfarenheter, samt aktuella dokument över vilken 
policy stadens planeringskontor förhåller sig till offentliga rum i allmänhet och +15 i 
synnerhet. 
 

2. Rotterdam  

I Europa har inte utvecklingen för privatisering skett på samma sätt som i Nordamerika. 
Men även i Europa börjar privata aktörer få ett större inflytande på de offentliga rummen. 
Det är därför intressant att inkludera ett europeiskt fall för studien för att skapa en bredd i 
analysmaterialet. Rotterdam passar som fall eftersom att det är en diversifierad stad med 
många olika typer av offentliga rum. Privatiseringar av offentliga rum i Nederländerna har 
intensifierats sedan 1980-talet genom en allmän liberalisering hos de lokala myndigheterna 
(Van Melik et al. 2009:202). 
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Rotterdam har många intressanta profilprojekt som har uppmärksammats de senaste åren. 
Ett av dessa projekt är Markthal som är en ny saluhall i närheten av Rotterdams stora 
utomhusmarknad. Markthal är ett av flera exempel på hur privatiseringen av offentliga rum 
sker i staden. Utvecklingen i Rotterdam är intressant eftersom staden även arbetar på flera 
innovativa sätt vilket skapar fler olika typer av offentliga rum, ofta med inblandning av 
privata aktörer. Att belysa och undersöka denna mångsidighet kan ge nya perspektiv på 
fenomenet över hur privata aktörer involveras för att kvantitativt och kvalitativt förändrar det 
offentliga rummet. I studiens undersökning av Rotterdam ligger policydokument, artiklar 
samt genomfört fältinventering som underlag för insamlad data. 
 

3. Karlskrona 

Även i Sverige börjar privata aktörer involveras alltmer i stadsförnyelseprojekt (Montin & 
Hedlund 2009:23). Det är inte bara i storstäderna det sker utan även i små och medelstora 
städer. Studien ämnar till att belysa denna utvecklingen genom att undersöka Karlskrona, 
som för studien representerar en svensk medelstor stad. Privatiseringen av det offentliga 
rummet i en stad av den storleken kan tänkas vara mindre än i storstäder som Calgary och 
Rotterdam. I Karlskrona, likt många andra städer i Sverige, finns det en tydlig tydlig 
uppdelning mellan det offentliga och privata rummen. Det finns däremot miljöer i 
Karlskronas urbana rum där privatiseringen är ett inslag i det offentliga rummet. 
Wachtmeistergallerian som tidigare nämnts är ett sådant exempel, vilket visar på att 
problemformuleringen är relevant och att frågeställningen går att undersöka med hjälp av 
Karlskrona som exempel.  

Metod för Datainsamling 
Fallstudier främjar indirekt användandet av flera olika metoder för datainsamling 
(Denscombe 2016:103). Det inkluderar både kvalitativa och kvantitativa data. Eftersom 
intentionen är att skapa en så bred syn som möjligt i varje fall så blir datainsamlingen 
varierad. Dokument samt observationer kommer användas som främsta instrument för 
insamling av data till fallstudierna. Dokument är även utgångspunkten för den kvalitativa 
textanalysen. Intervjuer och frågeformulär kommer endast i mindre uträckning att användas, 
på grund av tidsramen för forskningen.  

Dokument 

I en kvalitativ textanalys hanteras data som kan förekomma i olika former som exempelvis 
publicerad text och digital kommunikation (Denscombe 2016:319). De dokument som är 
kopplade till fallen och områdesöversikten i den här studien utgörs av böcker, 
tidningsartiklar, myndighetsdokument, vetenskapliga artiklar och ett antal hemsidor. 
Framförallt kommer myndigheters policydokument samt vetenskapliga artiklar vara av stor 
vikt för studien.  
 
Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till de dokument som studeras (Denscombe 2016:326). 
När det kommer till policydokument så är det myndigheten som själv producerar materialet, 
Denscombe benämner den data som kommer från myndighetsorgan som ‘auktoritativ’. Han 
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menar att den typ av data i stor utsträckning klassificeras som trovärdig (Denscombe 
2016:320), men även om materialet uppfattas som trovärdigt skall myndighetens roll tas i 
beaktande i tolkningen av dessa dokument. Ett kritiskt förhållningssätt är givetvis viktigt 
även för de andra dokumentformerna, då intentionerna från författarna kan variera. 

Observationer 

För att undersöka problemformuleringen kommer observationer vara en viktig del av 
fallstudierna. Anledningen till detta metodval för datainsamling är möjligheten att medverka, 
observera och se hur de olika stadsrummen fungerar i verkligheten. Observationernas syfte 
är inte att samla in kvantitativ data, utan används istället som ett sätt att skapa etnografisk 
data i studien vilket hjälper till att förstå platsen från en annan synvinkel (Denscombe 
2016:293). Det är en aspekt som är nödvändig i studien för att nyansera bilden av 
fenomenet. 
 
Denscombe menar även att mängden tid forskaren får ute i fält, spelar stor roll för kvalitén 
på den insamlade informationen och legitimiteten i rapporten (Denscombe 2016:304-305, 
307). I denna studie har tiden för fältstudierna varit knapp, varför strategin för 
observationerna har varit att de ska vara explorativa. Genom att delta och interagera med 
människor på plats kan även deras infallsvinklar, erfarenheter och åsikter komma fram. För 
en fördjupning och fokuserad observation behövs i regel mer tid (Denscombe 2016:307). 

Metod för analys 
Metoden för att tolka materialet och kategorisera data är av vikt för att skapa struktur i 
arbetet. Studiens modell för dataanalys baseras på Elvstrand, Högberg och Nordvalls 
(2014) metod för analys av fältarbete. Elvstrand et al. använder sig av en tematisk 
kategorisering av forskningsdata (Elvstrand et al. 2014:219). Den tematiska indelningen av 
materialet tolkas i tre steg vilka framgår nedan. Detta kommer göras kategoriskt för varje fall 
i studien för att skapa en tydlig struktur på arbetet. Fall- och fältstudier är väldigt nära släkt 
med etnografi,  därför får empiriska upplevelser i vissa avseende avgöra materialet som 
används (Elvstrand et al. 2014:219). Upplevelserna av platserna skall därför få möjlighet att 
styra arbetet till viss del. 

Tolkning av första graden - Empirisk Data 

Första steget för tolkning av data från fallstudier är enligt Elvstrand et al. att sammanfatta 
det man har läst, sett och hört (Elvstrand et al. 2014:221). Sammanfattningen utgör en 
första bearbetning och syftar till att ge en bred bild av datamaterialet.  

Tolkning av andra graden - Teoretisk Analys 

I det andra steget adderas det teoretiska perspektivet, vilket sätter fallstudierna i ett 
vetenskapligt sammanhang (Elvstrand et al. 2014:225). Den data som har framkommit i 
första graden analyseras med hjälp av teoretiska begrepp. 
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Tolkning av tredje graden - Kritisk Diskussion 

I den tredje graden av tolkning handlar det om kritiskt belysa och diskutera materialet som 
är tolkat i första och andra graden (Elvstrand et al. 2014:231). I den här studien handlar det 
exempelvis om att se kritiskt på hur människorna beskriver och interagerar med 
privatiseringen av det offentliga rummet. Den kritiska diskussionen ger också möjlighet att 
rikta fokus mot de ideologier samt maktförhållanden som kan relateras till varje fall. 

Diskussion Metod 
För att studien skall få en hög legitimitet har val av metoder noga övervägts. Stor vikt har 
lagts vid att skapa en metod som både är utforskande, konkret samt en stark teoretisk 
förankring. Det har emellertid skapat svårigheter att på djupet undersöka isolerade 
variabler, istället har valet av metod lett till en bredd för studien. En av de risker som måste 
beaktas vid metoden observation är svårigheten att kontrollera data vid användningen av 
fältanteckningar. Här kan forskarens subjektiva åsikter ge en missvisande bild av 
verkligheten (Denscombe 2016:315). Observationer i synnerhet är något som påverkas av 
flera olika variabler, särskilt när observatören själv deltar. Det gör det svårt att med denna 
metod säkerställa att samma forskning går att upprepa och generera samma resultat. Det 
finns också en etisk dimension där studien har valt att vara transparent med intentionen för 
sin deltagande observation, vilket kan påverka vilket material som framkommer 
(Denscombe 2016:315). 
 
En av studien största utmaningar är att samla ihop likvärdiga data från de olika fallen. Att 
under fallstudier hitta all den möjliga information som finns tillgänglig och berör studien är 
svårt menar Denscombe (Denscombe 2016:310). Val av fall har gjorts för att visa på olika 
tolkningar av hur en privatisering av det urbana rummet kan se ut på vitt skilda platser, 
vilket också kan generera olika data.  
 
Variationen på det insamlade materialet är en kritisk punkt för arbetet. I fallstudien för 
Calgary finns det en problematik i att de etnografiska data som kommer från platsbesöket 
är daterade. Däremot så vägs det upp av en detaljerad surveyundersökning gjord av 
Calgary kommun där flertalet invånares etnografiska upplevelser presenteras (The city of 
Calgary 2018). Att samma data inte finns tillgänglig för de andra fallen kan däremot ses som 
en svaghet i forskningen. Om alla fall hade haft en motsvarande enkätundersökning som 
Calgary hade det varit intressant. Enkätundersökningen som utfördes av Calgary stad 
används dock i studien som riktlinjer för observationerna i både Rotterdam och Sverige.  
 
Studien ämnar till att se platsspecifika strukturer och mekanismer för att skapa olika 
infallsvinklar av hur privatiseringen av offentliga rum kan se ut. Genom att förstå och 
förklara dessa strukturer i dess unika kontext kan man utveckla och generalisera teorier 
(Denscombe 2016:100). Därför kopplas även teorier samt tidigare forskning in i arbetet med 
fallstudierna. Det gör att den analytiska delen får en teoretisk samt fysisk konkret dimension 
som kan höja studiens värde. Städerna som undersöks i denna studie är av olika storlek 
och kontext. Meningen är inte att jämföra fallen och utreda vilken stadsutformning som är 
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mest lämplig, men däremot att utreda fallens offentliga rum genom att se processerna och 
mekanismerna som ligger bakom samt att kritiskt granska hur de upplevs. Som exempel 
kan governance tolkas på olika sätt beroende på vilket politiskt och geografiskt 
sammanhang det används i.  
 
Governance är från början ett angloamerikanskt begrepp (Montin & Hedlund 2009:8), men i 
denna studie används till stor del svensk governanceforskning som underlag. För att belysa 
varje enskilt falls unika förutsättningar måste därför platserna sättas i en övergripande 
kontext för att exemplifiera hur samhällsstyrningen traditionellt sett har skett. Studiens 
omfång och tidsram kan göra att dessa beskrivningar blir något svepande, och skulle vid 
vidare studier behöva konkretiseras mer. 
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Empiriskt Material 
 
Det empiriska materialet delas upp i två avsnitt, där en områdesöversikt i ämnet föregår det 
material som har samlats in genom fallstudier i Calgary, Rotterdam och Karlskrona.  
 
Områdesöversikt 
Områdesöversiktens syfte är att kontextualisera och förklara de samhällsförändringar som 
belyses i problemformuleringen. Urvalet av material för översikten har valts ut för ge olika 
infallsvinklar samt aspekter på offentliga rum och privata aktörers inflytande över det. 
Begrepp och processer som är centrala för arbetet kommer nyanseras och förklaras i 
översikten för att utvidga förståelsen i ämnet. Vidare hjälper även områdesöversikten till att 
skapa ett analytiskt ramverk för att kunna diskutera och analysera resultatet i studien.  

Det offentliga rummets betydelse 
Det offentliga rummet är en komplex och dynamisk komponent i städer. UN Habitat listar i 
sitt program flera olika aspekter över det offentliga rummets betydelse. Bland annat pekar 
de på att offentliga rum kan ha en positiv inverkan på ekonomi, säkerhet, hälsa, jämställdhet 
samt hållbara transporter. De menar att det offentliga rummet är människans gemensamma 
urbana plats (UN Habitat 2015:15). Däremot är det ingen självklarhet att det varken finns 
kvalitativa eller kvantitativa offentliga rum i städer. En stad utan tillgång till offentliga rum 
riskerar istället negativa effekter menar UN Habitat (2015:7). Jan Gehl pekar på det 
offentliga rummet som en viktig komponent för hållbara städer, då ett väl utformat offentligt 
rum kan hjälpa till att styra människor till hållbara val (Jan Gehl 2010:9). När städer 
förändras är det därför kritiskt att tillgången till kvalitativa offentliga rum säkras för fortsatt 
hållbara städer (UN Habitat 2015:18). 
 
Matthew Carmona menar att offentliga rum, oavsett skepnad, har potential att ge ett enormt 
mervärde till livet i urbana städer (2018:1). Däremot behöver inte varje offentligt rum vara 
anpassat så att det ska tillfredsställa precis alla menar Carmona (2018:4). En diversitet i 
struktur, skala, intention och tillgänglighet är något som gör att staden blir dynamisk och 
kan tillhandahålla olika platser för många olika typer av människor. Oavsett vilken funktion 
de har så kan kvalitativt väldesignade offentliga rum bli ett verktyg för att förbättra staden 
(UN Habitat 2015:31). 

Urban transformering  
Betydelsen av offentliga rum har gjort att även privata aktörer ser nytta i att skapa offentliga 
rum. Sylke Nissen (2008) menar att privatiseringen av offentliga rum är en av de faktorer 
som håller på att transformera städer. Det gör att definitionen av vad som är ett offentligt 
rum håller på att förändras. Både Nissen och Carmona menar att offentliga rum bör 
definieras utifrån dess tillgängligheten gentemot allmänheten (Carmona 2018:5; Nissen 
2008:1130). Jankovič Grobelšek (2012) argumenterar också för att en transformering av det 
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offentliga rummet sker, vilket gör att begreppet kan definieras på fel sätt (Jankovič 
Grobelšek 2012:103).  
 
Offentliga rum som begrepp inkluderar platser som är privatägda eller påverkas av privata 
aktörer, vilket har inneburit att nya typer av offentliga miljöer har tillkommit samt att 
befintliga har förändrats. Utvecklingen av hybrida eller semi-privata offentliga rum hjälper till 
att sudda ut gränsen mellan det privata och offentliga i stadsrummet. För invånarna kan det 
i vissa fall vara svårt att tyda hur dessa privatiserade offentliga rum kan se ut. Inglasningar 
av gågator, möblering av gator samt satsningar på säkerhetsåtgärder som kameror i 
stadsrummet kan ses tecken på att det sker en förändring i strukturen på offentliga ytor 
(Nissen 2008:1136).  
 
Hybrid space är ett begrepp som används för att förklara ett utrymme eller plats som kan 
innehålla olika funktioner, både privata och offentliga (Nissen 2008:1130). De kan dessutom 
förvaltas med ett diversifierat ägandeskap, men också en utformning som inte 
nödvändigtvis signalerar om platsen är privat eller offentlig. Skapandet av hybrida eller 
parallella offentliga rum genom privatisering kan få stora konsekvenser för staden. Ali 
Madanipour (2003) pekar på behovet av att skapa skiljelinjer mellan det privata och 
offentliga rummet. Madanipour menar att en fortsatt utveckling av semi-privata, hybrida 
offentliga miljöer helt kan förändra städer (Madanipour 2003:3). Att till fullo ersätta dagens 
offentliga miljöer genom att fysiskt rama in staden i ett privatiserat rum, exempelvis genom 
inglasning påverkar människans tillgång till det offentliga rummet (Nissen 2008:4). Nissen 
lyfter därför både de sociala och fysiska aspekterna av denna transformering som påverkas 
av privata offentliga platser samt de som är av en hybrid karaktär. Hon menar att en sådan 
förändring bör hanteras med vaksamhet, då utvecklingen av dessa platser kan minska 
tillgången till offentliga rum för besökare (Nissen 208:18).  
 
UN Habitat åskådliggör också att det sker en urban transformering och menar att det är 
kritiskt att vid en sådan utveckling säkerställa tillgång för allmänheten finns till dessa nya 
typer av offentliga miljöer (UN Habitat 2015:30). UN Habitats program lägger stor vikt vid att 
städer bör förbättra och expandera deras offentliga rum samtidigt som tillgänglighet måste 
finnas kvar. I deras program menar UN Habitat att detta säkerställs genom skapande av 
traditionella offentliga rum av offentliga aktörer (UN Habitat 2015:7). I transformeringen av 
städers offentliga rum går det därför att se motsättningar, eftersom det idag ofta inkluderas 
privata aktörer för att uppnå detta mål, vilket också påverkar utformningen och offentliga 
rums tillgänglighet. Flera olika typer av miljöer påverkas av denna förändring och som 
exempel på detta lyfter Nissen fram hur de upphöjda gångpassagerna i Calgary och de 
nedgrävda gågatorna runt Rockefeller Center i New York ser ut (Nissen 2008:4).  
 
En faktor som också framkommer i den urbana transformeringen är dynamiken mellan 
inom- och utomhusmiljöer i urban miljöer. Offentliga rum som upplåts inomhus influeras i 
stor utsträckning av privata aktörer. Tillgången till inomhusmiljöer och möjligheten att röra 
sig på flera platser och på olika sätt i staden kan berika människors rörelsemönster, 
valmöjligheter och alternativ. Däremot kan en transformering i det offentliga rummet till 
svårdefinierade, semi-offentliga platser även te sig problematiskt. Carmona menar som 
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exempel att inglasade rum tydligt måste visa på tillgänglighet för att inte underminerar dess 
funktion som offentligt rum (Carmona 2018:7). Samma sak gäller för privata rum som tydligt 
måste avgränsas för att inte framstå som offentliga. 

Det offentliga rummets kommersialisering och utformning 
Judit Bodnar (2015) identifierar kommersialisering och privatisering som de mest 
betydelsefulla trenderna till att det sker en urban transformering (Bodnar 2015:2096). Dalia 
Mukhtar-Landgren (2009) menar att skapandet av attraktiva offentliga rum kan leda till 
ekonomisk tillväxt, vilket har gjort utformningen av dem till en angelägenhet både för 
offentliga och privata aktörer. Både satsningar på offentliga rum samt prestigeprojekt, ofta 
genom spektakulär arkitektur, tillämpas för att skapa en attraktiv stad som i sin tur leder till 
ekonomisk tillväxt (Mukhtar-Landgren 2009:138). UN Habitat menar i sitt program att både 
privata och offentliga investeringar förhöjer värdet av det urbana rummet, men påtalar 
också att endast offentliga medel över tid kan säkerställa att utformningen och 
tillgängligheten anpassas till allmänheten (UN Habitat 2015:24). Effekten av en attraktiv stad 
menar Mukhtar-Landgren är kumulativ, då attraktivitet leder till investeringar vilket i sin tur 
leder till fler investeringar (Mukhtar-Landgren 2009:130). Det finns alltså en förväntning på 
att investeringar måste utföras, men när städer får mindre egna medel så säkerställs 
investeringarna i större grad av privata aktörer, som istället kan anpassa utformningen efter 
sitt kommersiella intresse. 
 
Idag kopplas kommersialiseringen ihop med produkten, i det här fallet det offentliga 
rummet. Hur produkten skall utformas för att leda till välstånd är något som påverkas av de 
bakomliggande intentionerna. New Urbanism (NU) är ett aktuellt stadsbyggnadsideal som 
verkar för att öka stadens attraktivitet genom en viss typ av bebyggelse, grundat på att 
skapa offentliga rum som lockar till sig människor. Idealet har sina rötter från tidigare 
nämnda Jacobs och Gehls tankar om att vilja främja socialt och ekologiskt hållbara städer 
genom att skapa människovänliga stadsmiljöer, vilket är något som liknar det 
stadsplaneringsideal som även UN Habitat förespråkar i sitt program. Day (2003) och 
Trudeau (2013) pekar däremot på att planeringsideal likt NU istället kan användas som en 
urban design på ett kommersiellt sätt, istället för att främja social- och ekologisk hållbarhet 
(Day 2003:83; Trudeau 2013:436). Men kommersialiseringen gör även att det som anses 
som goda offentliga miljöer reproduceras av privata aktörer för kommersiell vinning. Som 
exempel visar Gehl att ett stort antal städer under de senaste åren har implementerat idéen 
om att utveckla bilfria gång- och cykelgator (Gehl 2010:224). Det är något som kan ses som 
väldigt positivt för stadens offentliga rum och dess besökare, men också något som delvis 
har skett för att privata aktörer ser denna typ av miljö som fördelaktigt för deras 
verksamheter. 
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Privatisering av det offentliga rummet 
Bodnar menar att stadsförnyelseprojekt är en affärsstrategi som används även av privata 
aktörer (Bodnar 2015:2097). Det blir då viktigt för dessa aktörer att säkerställa en 
utformning som lockar människor till att befinna sig där, samt att konsumera. Alltså finns 
det en korrelation mellan kommersiella intressen och en privatisering av offentliga rum.  
 
“Business Improvement Development” (BID) är en metod som har blivit aktuell inom 
stadsförnyelseprojekt, och implementeras för att förbättra offentliga miljöer. BID innebär att 
kommersiella aktörer tillsammans bildar en förening som ansvarar för miljön i anslutning till 
deras verksamhet. BID är en typ av governance där privata aktörer tar över den exekutiva 
funktionen från den offentliga aktören. Städer och kommuner kan genom antagandet av en 
policy som tillåter privata aktörer att investera och ansvara för skötsel av det offentliga 
rummet lämna över sitt ansvar på utomstående aktörer. Peyroux et al. (2012) pekar på att 
BID är en metod för att säkra privata aktörers kapital i utbyte mot inflytande för att öka 
stadens attraktivitet i centrala delar (Peyroux et al. 2012:1). I gengäld blir staden mer 
attraktiv, vilket även gynnar den offentliga aktören. Modellen stärker den privata aktörens 
roll, då de själva får influera sin närmiljö. BID kan därför ses som en specifik typ av av 
partnerskap mellan offentliga och privata aktörer, där linjen för rollerna suddas ut. 
 
BID tillämpades för första gången i början på 1970-talet i Kanada och USA. Syftet var att 
öka den upplevda säkerheten och tryggheten på gatorna samt motverka dåtidens negativa 
utveckling av det urbana rummet. Avsaknaden av investeringar och underhåll av gatumiljöer 
och parker gjorde att stadsmiljöer försämrades och förlorade sin dragningskraft. Det var 
något som i förlängningen gjorde att dessa platser dränerades på verksamheter och 
stadsliv (Nelson et al. 2013:4). Genom att den offentliga aktören medgav privata företag 
rätten att förändra och investera i offentliga rum skapades en metod för att motverka denna 
utveckling. Nu är BID en vanligt förekommande metod för stadsförnyelse i Nordamerika. 
BID används även på många andra platser runt om i världen och på senare tid också i 
Sverige, där modellens implementering däremot inte skett helt friktionsfritt. Peyroux et al. 
menar att det finns flera sociala och politiska normer som utmanas av en metod som BID i 
Sverige då den är väldigt marknadsorienterad (Peyroux et al. 2012:7). BIDs anses kunna 
fylla en myndighets funktion som ansvarig för underhåll av offentliga miljöer när 
myndigheten varken har kunskap eller pengar att ta hand om skötseln (Nelson et al. 
2013:4), men om den offentliga aktören själv hade gjort dessa investeringar hade troligtvis 
inte BID behövt implementeras. BID möter ett behov som finns i staden, både från aktörer 
och medborgare, att förbättra urbana kvalitéer genom underhåll och investeringar i det 
offentliga rummet.  
 
BID är ett alternativt sätt att se på stadsutveckling, där den privata aktören får väldigt stor 
frihet. Tolkningen i denna studie är att BID står för ett kommersiellt sätt att se på staden. UN 
Habitat pekar på att det främst är säkerhet, tillgänglighet samt gestaltning som kan öka 
offentliga rums värde (UN Habitat 2015:6). Det är faktorer som privata aktörer också har 
identifierat och investerar i för att öka dess attraktivitet. BID ger ett perspektiv där 
marknadskrafterna i större utsträckning får styra det offentliga rummet. Genom att forma 
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staden efter kommersiella intressen finns det däremot en risk för negativa sociala 
konsekvenser (Peyroux et al. 2012:4). Även om BID kan leda till att centrala delar av städer i 
större utsträckning påverkas av privata aktörers intresse så påpekar Steel & Symes (2007) 
att BID även bidrar till att det offentliga rummet i städer får ett mycket välbehövligt verktyg 
för att kunna konkurrera med kommersiella miljöer utanför staden, som exempelvis externa 
köpcentrum (Steel & Symes 2007:324).  

Privatiseringens konsekvenser 
Hur ökad governance och privatisering av offentliga rum hanteras är av vikt för att 
säkerställa att konsekvenserna av den urbana transformeringen sker balanserat. När 
gränsen mellan det privata och det offentliga stadsrummet suddas ut finns både positiva 
och negativa aspekter. Den demokratiska process som föregår stadens investeringar i 
offentliga miljöer kan utmanas med en ökning av governance (Montin & Hedlund 2009:11). 
Finansiering ger ofta makt, och tillgången till offentliga rum är något som påverkas av den 
privata sektorns inflytande genom finansiella medel (Jankovič Grobelšek 2012:110). Det 
offentliga rummet är något som staden traditionellt sett själva varit största investerare i och 
därmed haft makt över. När strukturen för finansiering allt mer inkluderar privata aktörer så 
får de även en påverkan på maktfördelningen. Med makt går det även att i större grad 
kontrollera över vad som får ske. Nemeth & Smith (2011) menar att ett privatiserat offentligt 
rum till större grad är beteendestyrande av dess besökare (Nemeth & Smith 2011:20) och 
dessutom kan tillgången till ett offentligt rum när det privatiseras.  
 
Carmona argumenterar däremot för att privatisering av det offentliga rummet faktiskt inte 
leder till en ökad mängd övervakning. Han menar istället att övervakningen och 
beteendestyrandet är något som kan kopplas till platsens läge i staden (Carmona 2018:9). 
Då Nemeth & Smiths forskning främst baseras i New York och Carmonas i London är det 
dock svårt att se några generella mönster. Däremot visar det sig i framförallt globala studier 
om BID att det sker en ökad mängd övervakning i privatiserade offentliga rum. Dessutom 
kan allmänhetens rådighet över hur och vad som får göras i offentliga rum förloras när 
privata aktörer bestämmer. I sin forskning nyanserar dock Nemeth & Smith tillkomsten av 
restriktioner i offentliga rum, där även de rum som har skapats eller opereras av en offentlig 
aktör kan vara restriktiva i sin tillgänglighet (Nemeth & Smith 2011:18). En ökad privatisering 
leder inte alltid till en förlorad tillgång till offentliga rum, däremot kan det innebära ett förlorat 
inflytande hos allmänheten. 
 
Jankovič Grobelšek (2012) belyser att oavsett vem som har inflytande över offentliga rum så 
är det av tillgången till dem som är betydelsefullt. Vidare menar hon att Privately owned 
public space (PSOP) är av stor vikt för att tillfredsställa behovet av en ökad tillgång till 
offentliga rum (Jankovič Grobelšek 2012:102). När ett offentligt rum privatiseras behöver det 
inte innebära att tillgången till det minskar, även om inflytandet hos allmänheten kan 
försvagas. Privatiseringen behöver därför inte leda till att tillgången till det offentliga rummet 
begränsas, utan det kan vara en adderande faktor som leder till fler offentliga rum, då kan 
hela stadens totala disponibla tillgängliga yta för allmänheten berikas. PSOP kan användas 
som ett verktyg, när finansieringen inte enbart kan skötas från en offentligt aktörer, men det 
finns en plan från myndigheten att upplåta ett  offentligt rum (Jankovič Grobelšek 
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2012:103). I Jankovič resonemang finns det flera poänger som kan plockas upp för 
hanteringen av offentliga rum, där rummet ses som en helhet bestående av både av 
allmänna- och privatägda offentliga rum. Nemeth & Smith pekar också på i sin forskning att 
privatiseringen har lett till en kvantitativ ökning av tillgängliga offentliga rum (Nemeth & 
Smith 2011:6). Men det är något som också är problematiskt då dessa utrymmen i flera fall 
har inskränkningar gällande tillgänglighet och kontroll.  
 
Att kommuner och städer välkomnar privata investeringar kan egentligen te sig som en 
självklarhet. Men som Nissen beskriver finns det även nackdelar med ett ökat inflytande 
från privata aktörer. Det finns demokratiska rättigheter som påverkas då de allmänna 
aktörerna kan tappa initiativ till hur staden reproduceras. Däremot så menar Nissen att 
privatiseringen ofta sker medvetet från de allmänna aktörerna (Nissen 2008:13). Det ger 
städerna och kommunerna ett större ekonomiskt spelrum. Ett sådant spelrum skulle kunna 
användas för att systematiskt omfördela resurser och på så sätt satsa på offentliga rum 
som privata aktörer inte ser ett kommersiellt värde i, och därför inte får en sådan 
finansiering. Privatiseringen kan genom ett sådant förhållningssätt och strategisk 
samhällsstyrning leda till social hållbarhet (UN Habitat 2015:18). 
 
Det finns såklart nackdelar till viss grad för all typ av samhällsstyrning. UN Habitat påtalar 
att medborgardeltagande kan bli lidande med ett stort inslag av governance i 
genomförandet av stadsförnyelseprojekt (UN Habitat 2015:20). Privata aktörer kan leda till 
en exkludering av medborgarnas inflytande påtalar Magalhaes & Carmona (2008), däremot 
så kan det även medföra en flexibilitet som en offentlig aktör inte kan uppnå (Magalhaes & 
Carmona 2008:128). Om privata aktörer är lyhörda till medborgarna så kan alltså det skapa 
innovativa och nya lösningar, vilket kan ses som en typ av förnyelse över hur demokratiska 
processer går till (Montin & Hedlund 2009:27). 

Planeringens roll för det offentliga rummet 
Det finns idag ingen absolut mekanism eller policy som säkerställer skapandet och 
tillhandahållandet av offentliga rum (UN Habitat 2015:29). Stadens planerare bör därför vara 
vaksamma och uppmärksamma i förändringar av allmänhetens tillgång till offentliga rummet 
genom inkluderingen av privata aktörer, som kan skapa fragmenterade eller konkurrerande 
offentliga rum. Som planerare går det att vara proaktiv och med goda intentioner istället 
föregå med policys i ett långsiktigt strategiskt arbete för hur stadens offentliga rum ska 
utvecklas och formas över tid, oavsett vilken modell för governance som används (Carmona 
2018:12).  
 
Samhällsplaneraren har en nyckelroll i formandet av det urbana rummet menar Carmona, 
med möjlighet att initiera och besluta om uppförandet av offentliga rum (Carmona 2018:2). 
Därför har planerare en möjlighet att implementera en struktur som kan säkerställa att 
utvecklingen av det offentliga rummet sker i symbios mellan offentliga och privata aktörer 
emellan. Tore Sager (2007) pekar på att planerarens roll i en realitet där marknadskrafter har 
stor betydelse för utformningen av staden är en utmaning (Sager 2007:66). Dessutom blir 
planeringen av staden blir extra viktig, när det finns inflytande från flera olika aktörer och de 
har alla olika intention i sitt utövande av inflytande. Då är planerarens roll att vara vaksam 

 

Kandidatarbete Bennhage, H.  
Blekinge Tekniska Högskola   23 



 

över de andra aktörernas intressen, för att säkerställa att helhetsbilden blir god. Sager 
menar att en nyckel till god inkludering av privata aktörer är att även deras påverkan ska 
vara i harmoni med planeringens intentioner (Sager 2007:66). I en realitet där governance 
blir en större faktor i samhällsplaneringen är det därför viktigt att planeraren kan vägleda 
och samordna för att inte skapa fragmentering i städers offentliga rum. Däremot så kan 
privata aktörer med fördel inkluderas för att utveckla stadens offentliga rum. Jeremy 
Nemeth (2008) menar att ‘Privately owned public space’ var ett verktyg som stadsplanerare 
själva skapade och sedermera började implementera i stadsförnyelseprojekt för att nå de 
mål som staden satte upp för utvecklingen av dess urbana rum, där den privata aktören ges 
incitament för att bidra till dessa mål (Nemeth 2008:2464). I Europa har privata aktörer och 
marknadsorienterade satsningar på offentliga rum delvis mötts med skepticism från 
planerare, medan det i Nordamerika är mer normaliserat (Sager 2007:75).  
 
Det är dock inte alltid i planerings intresse att uppfylla de krav som politiken ställer på 
stadsutvecklingen. Tillväxtintensiva mål är något som kan stå i motsats till planeringsideal 
(Sager 2007:67). Däremot bör inte planeraren försöka främja ett visst typ av 
stadsplaneringsideal, då det inte självklart att en viss typ av stil främjar stadens offentliga 
rum. En privatisering av det offentliga rummet har inte nödvändigtvis någon stil, men stil kan 
användas som en maskering för att privatisera det offentliga rummet. Day menar att oavsett 
hur vattensäker en viss typ av planering är så måste den implementeras på ett genomtänkt 
sätt (Day 2003:92).  
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Fallstudier 

1. Calgary  

Empirisk data 

Calgary är en typisk nordamerikansk stad med en tät stadskärna som domineras av hög 
bebyggelse och biltrafik. Centrum är för många en plats främst för arbete. Calgarys 
upphöjda nätverk, +15, är inte stadens enda offentliga rum. Däremot så kommer fokus var 
på just hur det systemet fungerar för att förstå en annorlunda infallsvinkel över vad ett 
offentligt rum kan vara där privata aktörer får en stor betydelse och effekterna av det. 
 
Som besökare i Calgary för första gången är det inte lätt att förstå hur staden och stadslivet 
fungerar. Detta eftersom den, ur europeiska ögon, oortodoxa planeringen med ett stadsrum 
med stora inslag av privatiserade offentliga miljöer. Calgary initierade på slutet av 1960-talet 
en policy för det offentliga rummet som fortfarande präglar staden idag. I 1966 års 
stadsplan ‘The Future of Downtown Calgary’ togs inriktningen för hur utvecklingen av 
stadens offentliga rum i stadskärnan. Det Calgarys planavdelning ville utveckla genom 
planen var att öka stadens attraktivitet, skapa investeringar till centrumkärnan genom att 
göra miljön bättre för de människor som kan tänkas vistas där (Calgary City Planning 
Department 1966:67). Många av samma tankar som även återkommer idag. Investeringar i 
centrala delar ansågs av stor vikt för att öka tillväxten i stadens ekonomin. I sitt anförande 
för satsningar på de offentliga miljöerna så var staden tydlig med att det krävs ett 
ekonomiskt och praktiskt samarbete med de berörda privata aktörerna (Calgary City 
Planning Department 1966:73). Det motiverades från staden genom att också de privata 
aktörerna skulle få ekonomiskt positiva effekter av dessa satsningar. 
 
Staden identifierade att ett attraktivt centrum måste vara fotgängarvänlig, något som hade 
blivit problematiskt med den ökade trafikvolymen av bilar (Calgary City Planning 
Department 1966:40). Satsningar utgick därför från att skapa bilfria miljöer i stadens 
centrala offentliga rum. Dels gjordes exempelvis Stephan Ave, till en sådan gata. Gatan var 
redan en av stadens större shoppinggator. Men planerarna argumenterade även för ett 
trafikseparerade gångsystem (Calgary City Planning Department 1966:67), vilket födde 
idéen till +15. Upphöjda gångbroar gjorde det möjligt för en trafikseparering med 
väderskydd, fyra meter över gatunivån. Staden ansåg att det fanns en ekonomisk vinning 
både för staden och för de privata aktörerna som berördes av +15. Planerarna menade 
också på att det inte skulle påverka det offentliga rummet på gatunivå negativt, varken 
ekonomiskt eller rumsligt (Calgary City Planning Department 1966:67). 
 
De upphöjda gångpassagerna har efter att de först implementerades i början av 1970-talet 
utvecklats som transportsystem för gångtrafikanter till ett nytt omfattande separat offentligt 
rum. +15 har även expanderat från att främst vara ett smidigt gångsystem till att fungera 
som ett sekundärt upphöjt stadsrum. Torg, parker och affärer har anlagts av 
fastighetsägarna inne i byggnaderna som länkar samman passagerna. Det är något som har 
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påverkat livet nere på gatan, där investeringar inte skett på samma sätt, varken från staden 
eller privata aktörer. Idag är +15 världens största sammanlänkade system av sitt slag 
(Nissen 2008:1132), gångpassagerna har glasats in och ytorna som sammanlänkar 
systemet inne i byggnaderna har på de flesta platser utformats som en hybrid mellan 
kommersiell handelsplats och offentligt rum. +15 systemet är en blandning av privat och 
offentligt, där gångpassagerna som sammankopplar byggnaderna finansieras och sköts av 
Calgary kommun. De ytor på andra våningen av byggnaderna som kopplas ihop genom 
passagerna är tillgänglig för allmänheten, men ägs av fastighetsägaren. Det är något som i 
studien begripliggöra som Privately owned public space (POPS). Trots att stora delar av 
systemet inkluderar POPS så är staden driven i att utveckla systemet. Staden har en 
styrande policy som gör att byggnader i utpekade delar av stadens centrum måste tillåta att 
+15 kopplas på (Lambert 2018). 
 
Calgary Stad håller idag på att uppdatera policyn för +15 nätverket. 2018 genomförde en 
enkätundersökning, för hur människor brukade systemet och deras uppfattning av +15. 
Stadens syfte med uppdateringen av policyn är att skapa strategiskt underlag för framtida 
investeringar (The city of Calgary 2018:1). Intentionen med undersökningen var att ta reda 
på hur människor använde systemet, vilken tid man använde det och hur det kan bli ett 
bättre offentligt rum. Studien visade att systemet var omtyckt och användes i stor 
utsträckning. Stora delar av de tillfrågade svarade att det använde +15  främst för att de är 
bekvämt att röra sig i, eftersom det gav gena förbindelser samt möjligheten att undvika 
sämre väder (The city of Calgary 2018:2). Även vid bra väder så användes +15, dock i 
mindre utsträckning. Tydligt var däremot skillnaden i användning beroende på tid. 
Användningen av systemet minskade dramatiskt utanför normal arbetstid (The city of 
Calgary 2018:3). Tolkningen av Calgarys studie för en policyförändring av +15 är att 
systemet är ett populärt sätt att förflytta sig i för att nå sina målpunkter. Det är mer ett sätt 
för att transportera sig i än att upprätthålla sig i. Upplevelsen av de som använder sig av 
+15 är att de i stor utsträckning arbetar eller har ärenden på någon plats som länkas 
samman av systemet. När målpunkterna finns inom systemet blir det en naturlig del av 
rörelsemönstret för de som arbetar i stadskärnan. Alternativet att gå längst med trottoarer 
och gator utomhus påverkas av väder och biltrafik.  
 
Stadslivet på gatuplan i Calgary har en helt annan utformning och känsla. Förutom tidigare 
nämnda Stephan Ave, som är en konverterad gågata, domineras gatorna av biltrafik. 
Samtidigt upplevs det heller inte finnas en kopplingen till +15. Det gör att gatan känns som 
ett annat offentligt rum än +15. Samtidigt så upplevs inte gatorna som offentliga rum, till för 
människor. Trots investeringar genom skapandet av BIDs som Stephan Ave, så dominerar 
fortfarande bilen gatorna (Lambert 2018). Det är något som försämrar gatornas tillgänglighet 
och upplevelse. +15, som berör både av offentliga och privata intressen, påverkas i stor 
grad av privata aktörerna. Då systemets tillgänglighet i stor grad styrs av att POPS 
utrymmena hålls öppna för att gångpassagerna skall kunna användas. Det är något som 
begränsas med framförallt korta och oregelbundna öppettider. Systemets svaghet finns 
utanför traditionella arbetstider som kvällar eller helger där +15 inte konsekvent är 
tillgängligt för allmänheten. Både det offentliga rummet på gatunivå samt +15 upplevs 
därför lida genom bristfällig tillgänglighet. I policydokumentet för +15 framkommer det att 
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det finns stark opinion som menar att staden därför bör satsa på det offentliga rummet i 
gatunivå, men även de röster som vill se en utveckling som gör +15 mer tillgängligt (The city 
of Calgary 2018). Att systemet används är en av huvudfrågorna när Calgary stad uppdaterar 
sin policy över +15. Om staden satsar på att förbättra +15 så finns det en ännu större chans 
att det offentliga rummet på gatunivå försummas. 

Teoretisk analys 

Satsningen på de offentliga rummet i Calgary har på flera sätt präglats av +15. Rummet 
skapades för att göra staden mer attraktiv att röra sig i till fots, vilket skulle kunna öka 
stadens tillväxt. Det är en satsning som kan analyseras som en privatisering av det 
offentliga rummet. Det empiriska materialet visar däremot att det i själva verket är staden 
själv som från början initierar projektet (Calgary City Planning Department 1966:67). 
Regelverket för +15 är tvingande för de privata aktörerna i Calgarys stadskärna, även om 
det finns flera incitament (Lambert 2018). +15 systemet har förändrats sedan det först 
implementerades, men med stadens policyförändring så utövas fortfarande väldigt stor 
makt över dess utveckling av den offentliga aktören. Governance är något som delvis 
utövas i Calgary, men där det finns tecken på fragmentering då privata aktörer kan agera 
väldigt självständigt över sin del av det offentliga rummet (Montin & Hedlund 2009:22).  
 
Staden har en stark styrning, men där privata aktörer fortfarande får en betydande roll. 
Privata aktörer är en förutsättning för de platser som undersökts i Calgarys offentliga rum, 
då upprustningar av både affärsgator som Stephan Ave. samt +15 har inkluderat privata 
investeringar. Stadens förhållningssätt är likt det Montin & Hedlund benämner som ‘Meta 
guvernör’ (Montin & Hedlund 2009:29). Staden har genom indirekta styrning, policyarbete 
samt andra typer av resurser eller incitament kunnat behålla en stark ställning över hur 
offentliga rum reproduceras. Hur dessa rum sedan fungerar är starkt påverkat privata 
aktörer. Staden har genom satsningen på +15 på många sätt skapat ett sekundärt 
konkurrerande offentligt rum till för de som arbetar i stadskärnan. Att fortsätta satsa på +15 
och göra det mer tillgängligt samt integrerat kan leda till att det inte upplevs som 
konkurrerande med det offentliga rummet längst med gatan. Gränsen mellan privat och 
offentligt suddas delvis ut genom +15 då fler människor får tillgång till utrymmen, även inom 
byggnader. Upplevelsen av systemet är däremot att det fysiskt inte upplevs som ett 
offentligt rum i den bemärkelsen att det är till för allmänheten.  

Kritisk diskussion 

+15 sätter flera frågetecken för hur governance utövas. Staden skapar medvetet en 
privatisering av det offentliga rummet och konkurrera på flera sätt ut det offentliga rum som 
finns på gatunivå. Calgary, som en Nordamerikansk stad, lever efter andra förutsättningar 
än en Europeisk stad. Det finns ett helt annat förhållande till en marknadsstyrning, och 
redan sedan 1960-talet startades de första samverkningsprojekten, BIDs här. Det är något 
som präglar samhällsstyrningen, då den monetära kraften ofta kommer från en privat aktör. 
Calgary har till synes förstått dessa förutsättningar när +15 skapades. Men staden blir helt 
lämnad i händerna på de privata aktörernas skötsel över stora delar av systemet. En fortsatt 
utveckling av +15 kan vidare sänka tillgängligheten på kvalitativa offentliga rum för 
allmänheten.  
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Frågorna som ställs när Calgary ämnar att uppdatera sin policy kan diskuteras. 
Återkommande i svaren är däremot att man även bör satsa mer på kvalitéerna i gatuplan 
(The city of Calgary 2018). Gehl menar att desto bättre urban miljöer som tillhandahåll, 
desto större blir användandet (Gehl 2010:17), vilket den urbana miljön i Calgary visar på 
genom att den miljön som satsas på är den som används. I det här fallet så är det 
privatiserade platser som +15, som människor rör sig i. I de fall där gågator eller parker har 
anlagts på gatuplan så används även de, vilket Stephan Ave. är ett exempel på. Där +15 
sträcker sig så kommer människor att röra sig i systemet, och eftersom det är relativt 
heltäckande för Calgarys stadskärna så blir det relevant att använda sig av det. Särskilt 
eftersom det är en stor bekvämlighet att röra sig i väderskyddad miljö när det är sämre 
väder utomhus. Det Calgary inte har lyckats med är att komplettera de offentliga miljöerna 
inomhus med de utomhus på ett lyckat sätt. Ett interaktivt styrningssätt med ett lyckat 
samspel mellan privata och offentliga aktörer kräver att det finns en samordnande faktor. 
Det finns intentioner av ett sådant samarbete i Calgary. 

2. Rotterdam 

Empirisk data 

Rotterdam är Nederländernas näst största stad. Staden har präglats av sin stora hamn och 
har haft en image som arbetarstad. Rotterdam har länge varit i skuggan av Amsterdam, 
både ekonomiskt och kulturellt. Rotterdam arbetar nu aktivt för att öka sin konkurrenskraft 
och riktar in sig mot att locka till sig välutbildad, ung och kreativ arbetskraft (Cretella & 
Buenger 2015:3). Sättet staden arbetar med sin stadsförnyelse har fått stor påverkan på de 
offentliga platserna i staden. Van Melik et al. (2009) menar att många nederländska städer 
ser sig själva som ett varumärke och att satsningarna i sina offentliga miljöer har blivit allt 
viktigare för att bygga detta varumärke (Van Mielk et.al 2009:203). Rotterdam har aktivt 
satsat på arkitektur och offentliga rum som del i sin omprofilering (Cretella & Buenger 
2015:3). De Rotterdam, Rotterdam Centraal och Markthal är tre exempel på arkitektur som 
skall stärka stadens identitet.  
 
Cretella & Buenger (2015) beskriver processen bakom Rotterdams stadsförnyelse, där 
staden har satt upp mål, vilka inkluderar en blandning av social, ekologiska och ekonomiska 
värden (Cretella & Buenger 2015:7). Rotterdam kommun har arbetat fram flertalet 
policydokument som ska vägleda i arbetet med stadsförnyelsen. Förutom arkitektur så 
innebär riktlinjerna även satsningar på kulturevenemang, urbana odlingar och matkultur 
(Cretella & Buenger 2015:4). Dessa riktlinjer har även reproducerats till fysiska miljöer i det 
offentliga rummet. 
 
En sådan satsning är Markthal som tillkommit från denna strategi. Cretella & Buenger menar 
att Markthal blivit själva kulmen av hur kommunen investerar i sina offentliga rum (Cretella & 
Buenger 2015:5). Markthal är en framträdande byggnad som främst ska fungera som 
saluhall, men som även innehåller hundratals lägenheter, kontor samt parkering under mark. 
Utformningen med enorma glaspartierna gör att känslan av Markthal är att den blir en del av 
utemiljön. På torget där Markthal har byggts så finns sedan tidigare en av Europas största 
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utomhusmarknader (City Rotterdam 2019). Traditionen för att handla ute på sådana 
marknadsplatser är djupt rotad och något som också är påtagligt även på andra platser i 
staden. Det var också tanken att Markthal skulle integreras och addera en ny dimension till 
dagens marknadsplats, med marknadshandel även inomhus. Markthal upplevs däremot inte 
som en naturlig del av den offentliga miljön på torget utan känns istället som en 
fragmenterad enhet som inte är del av det offentliga rummet.  
 
Intentionen från staden och arkitektkontoret som ritade byggnaden, MVRDV, var att skapa 
synergieffekter på platsen och integrera den med omgivningen (MVRDV 2019). Rotterdam 
kommun, som var en av initiativtagarna till projektet såg det som en del i att skapa 
attraktiva platser i stadens centrum för att möta behovet av diversifiera de offentliga 
platserna för stadens invånare och besökare (Rotterdam 2013:11). Markthal upplevs rymlig 
och ger vid första anblick inger den känslan av att vara en förlängning av marknadstorget 
utanför, på grund av sina stora inglasade fönsterpartier. Emellertid så finns det en 
exluderande och fragmenterade dimension i byggnaden. Cretella & Buenger återger Van 
Veelen & Özdils recension av byggnaden: 
 
“The Cathedral for hipsters in the Neoliberal Era” samt “The symbol of a historic Clusterfuck 
of gentrification, segregation and neoliberalism. A vulgar shoppingmall packed as a spritiual 
experience” (Cretella & Buenger 2015:7). 
 
Det finns alltså delade meningar kring det offentliga rum, som är Markthal. Det finns också 
frågetecken kring om stadens människor också har anammat byggnaden. Staden har själv 
initierat Markthal men intentionen av att skapa mervärde i det offentliga rummet, men 
byggnaden kan även ses som en tydlig kommersialisering av det offentliga rummet. Den har 
blivit en symbol i marknadsföringen av mat- och kulturstaden Rotterdam och lockar till sig 
stora mängder turister, men lokalinvånarna nämner att de inte besöker Markthal i större 
utsträckning.  
 
Rotterdam har utöver egna stora monetära satsningar på det offentliga rummet, som 
Markthal, även inkluderat andra privata aktörer i skapandet av offentliga rum i staden. 
Redan på 90-talet så anlades den nedsänkta affärsgatan Beursplein. Det är ett exemplen av 
hur BID implementerats i Nederländerna och har skapats genom ett partnerskap mellan 
privata aktörer och staden (Van Melik et al. 2009:205). Beursplein var en satsning som 
skapades för att återuppliva ett centralt affärsstråk i Rotterdam. Ett nedgånget centralt stråk 
gjorde att handlar själva ville investera för att lyfta handeln. Staden godkände den nya 
gestaltningen och gick även in som medfinansiär (Van Melik et al. 2009:206). Beursplein har 
återupplivat handeln längst med gatan genom en attraktiv urban design, men det privata 
aktörerna inflytande över platsen gör sig påmind då det finns mängder av kameror som 
begränsad tillgång till gatan under natten. 
 
Om Markthal och Beursplein visar hur kommersiella krafter gjort sitt avtryck i stadsbilden så 
är Luchtsingel, Dakpark och Hofbogen exempel på en annan typ av offentligt rum där 
privata aktörer har involverats. Luchtsingel är världens första offentliga infrastrukturprojekt 
som har finansierats genom crowdfunding (ZUS 2014). Crowdfunding innebär att vem som 
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helst, företag eller privatperson, frivilligt får bidra med kapital till ett specifikt projekt. I 
Luchtsingels fall så har detta kunnat möjliggöra ett skapandet av ett offentligt rum. 
Luchtsingel är en gångbro gjord av träplankor, som binder samman den gamla 
järnvägsplattformen Hofbogen, parken Pompenpark samt kontorsbyggnaden Schieblock 
(ZUS 2014). Hela området har stegvis genom olika projekt helt och hållet transformerats. 
Nya offentliga miljöer har adderats till tidigare negligerade platser. Medborgare och 
företagare har genom egna medel själva varit med och skapat nya offentliga platser.  
 
Rotterdam stad har genom strategin ‘Stadsintiativet’ gjort initiativ på förändringar av det 
offentliga rummet av privatpersoner enklare. Stadsintiativet är en policy där Rotterdams 
kommun avsätter pengar för projekt som medborgare initierar i det offentliga rummet. 
Medborgarna fick under åren 2012-2014 rösta på olika projekt, som föreslagits av 
privatpersoner, där vinnarens förslag skulle genomföras och få medfinansiering från en 
kommunal fond. Efter 2014 så har istället 1% av den totala disponibla investeringsbudgeten 
gått till privata initiativet i det offentliga rummet (Janse 2015). Staden ger alltså invånarna 
själva ett direkt inflytande över hur stadens offentliga rum kan se ut. 
 
Från att ha varit nedprioriterade platser så har Luchtsingel återupplivat ett stort område och 
gjort det till en attraktiv offentlig miljö. Tillsammans med Rotterdams strategi att förvandla 
sig till mat-, arkitektur- samt odlingsstad (Cretella & Buenger 2015:4) följer Luchtsingel de 
kriterier som staden ser att nya offentliga rum ska reproduceras på. Luchtsingel innefattar 
både offentliga och semi-offentliga platser. Exempelvis är ‘Dakakker’, översatt till ‘takåker’, 
en ny urban odlingslot på taket av kontorsbyggnaden Schieblock som sammankopplas av 
Luchtsingel. På andra sidan Luchtsingel så har den upphöjd pendelstation Hofbogen gjorts 
om till en park, också den med inslag av urbana odlingar, allt med hjälp av privata initiativ. 
 
Hans Larsson (2018) beskriver att Rotterdams stad sett positivt på denna utveckling av ett 
större utnyttjande av tak som nya typer av offentliga rum (Larsson 2018). Stadens relativt 
nya modernistiska bebyggelse gör det möjligt att anlägga parker och offentliga miljöer på 
de platta taken i stadens centrum och öppna upp för privata initiativ som vill skapa dessa 
miljöer.  
 
Dakpark är ett sådant exempel på en unik offentlig miljö som tillkommit genom att ta tillvara 
på taken i Rotterdam. Den överensstämmer också med Rotterdams kommuns strategi om 
att skapa gröna och publika ytor (Cretella & Buenger 2015:4). Här har en offentlig park 
upplåtits på taket av ett köpcentrum. Det är Europas största takpark och mäter 1200 meter. 
En annan faktor som gör Dakpark unik är dess uppkomst. I Dakparks fall så var det de 
närboende privatpersoner som initierade projektet då de ansåg att det behövdes mer 
grönytor i området (Let It Grow 2019). Idag så sköts den också av privatpersoner, 
exempelvis så finns det en lokal fårbonde som låter sina får beta av gräset för dess skötsel. 
Dakpark är en upphöjd grön platå som fungerar som en rekreationsplats för de boende 
samtidigt som den också fungerar som skydd mot trafiken och industribuller på andra 
sidan. Flera attribut, där tillgänglighet är av särskild vikt, uppfylls för Dakpark, även om det 
finns privatiserande element som staket och styrande öppningstider.  
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Teoretisk analys 

Rotterdam är en diversifierad stad, vilket märks inte minst i på de olika offentliga platserna. 
Fältbesök på plats i staden gav flera nyanser av hur governance används. Det kan te sig 
svårt att hitta någon form av essens när det gäller hur offentliga rum reproduceras eller 
vilken roll de offentliga aktören har i Rotterdam. Gränsen mellan privat och offentligt har på 
många sätt löst upp. Alla Montin & Hedlunds fyra perspektiv för hur governance kan tolkas i 
en stad kan appliceras på Rotterdam (Montin & Hedlund 2009:27-30). Vad som är tydligt är 
att flertalet mekanismer som påverkar offentliga platser sker i Rotterdam. Däremot så finns 
en tydlig styrriktning från Rotterdams kommun som genomsyrar stadens offentliga platser.  
 
Privata aktörer har fått ett större inflytande på offentliga miljöer, det visar sig inte minst i 
exemplet Beursplein, som är ett resultat av ökat governance i staden. Marknadsekonomin 
och privata intressen, tillsammans med stadens vilja om att återuppliva centrala delar av 
staden har gjort sådana förändringar i offentliga miljön möjlig (Van Melik et al. 2009:203). 
När också kommunens budget inte tillåter större satsningar så blir privata aktörer en nyckel 
för att uppnå stadens mål om att öka sin attraktivitet. Rotterdam är en stad där governance 
finns inom samhällsstyrningen på fler olika plan och på flera olika sätt. Det finns både en 
direkt och en indirekt styrning från staden över dess offentliga rum. Ett policyarbete samt 
flera egna projekt, på stor och liten skala, gör det möjligt för flera olika typer av partnerskap. 
Samtidigt finns det en röd tråd i hur privata aktörer involveras i satsningar på det offentliga 
rummet.  
 
I fallet Markthal så har privata aktörer involverats med en tydlig intention om vad byggnaden 
ska ge för avkastning, både för staden men även för den privata investeraren (Cretella & 
Buenger 2015:3). Det är en byggnad som till stor del tillkommit i kommersiellt intresse. Dels 
för att uppnå stadens mål om att bli mer attraktiv, dels för att byggherren ska locka till sig 
köpare av lägenheter samt hyra verksamhetslokaler. I det här fallet har inte enbart en privat 
exploatör varit initiativtagare utan det är också kommunen som har drivit frågan (Cretella & 
Buenger 2015:7). Markthal anspelar på att uppfylla intentionen om att skapa en blandad 
och förtätad stad (Rotterdam 2013). Skalan på byggnaden verkar både till dess för- och 
nackdel. Den mänskliga skalan som bör eftersträvas för att skapa attraktiva stadsmiljöer 
enligt Jan Gehl och Jane Jacobs ideal kommer däremot helt ur sin kontext.  

Kritisk diskussion 

En interaktiv samhällsstyrning av det offentliga rummet har tydligt påverkat Rotterdam. 
Staden har genom en medveten policy varit öppna med intentionerna för vart staden ska ta 
sig. Det som är intressant är att Rotterdams governance fungerar flerdimensionellt. 
Rotterdam som stad gör själva många satsningar för att skapa tillväxt genom projekt som 
kan locka till sig turister och höginkomsttagare.  
 
Vad som är intressant är att Rotterdam kommun vill behålla ett starkt inflytande över deras 
offentliga miljöer. I kommersiella satsningar som Markthal och Beursplein är Rotterdam 
medinvesterare (Cretella & Buenger 2015; Van Melik et al. 2009). Det är inte alltid de 
investeringar som staden initierar som upplevs som de mest berikande. Markthal och 
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Beursplein är miljöer som tillkommit genom governance, i partnerskap mellan offentliga och 
privata aktörer, där resultatet har skapat fragmenteringar i miljön. Men governance utövas 
också så att stadens invånare själva får inflytande att skapa offentliga rum genom program 
som ‘Stadsinitiativ’. Att jobba tydligt med offentliga investeringar som även inkluderar 
samarbeten med olika parter har öppnat upp för att skapa fler, och ofta kvalitativa offentliga 
rum i Rotterdam. 
 
Även i projekten som Dakpark och Luchtsingel så påverkar staden innehållet, delvis genom 
stiftandet av Stadsinitiativ, men där den verkliga faktorn till dess tillkomst har varit privata 
initiativ och crowdfunding (Let It Grow 2019; ZUS 2014). I Rotterdams fall så har en 
bakomliggande policy dock försäkrat om vilken styrriktning staden skall ta. Det gör att 
satsningarna bitvis känns igen oavsett vem som har initierat projektet. Däremot så är 
resultatet också en bitvis fragmenterad stad. De utrymmen som kommersiella aktörer 
skapar eller förändrar fungerar för att möta ett behov, i form av konsumtion. Allmänheten 
lämnas då att själva uppfylla målen om att anlägga icke-kommersiella platser som parker, 
gångvägar och kulturella platser som Luchtsingel eller Dakpark ger upphov till. 

3. Karlskrona 

Empirisk data 

Karlskrona är på många sätt en typisk svensk medelstor stad. Staden har präglats av sin 
ursprungliga planering som Örlogsstad. Stortorget, gågatorna och parkerna är alla tydliga 
offentliga rum närvarande i stadsbilden. Staden jobbar aktivt med att stadsförnyelse för att 
skapa en attraktiv stad. Staden har som mål att år 2019 utses till ‘Årets Stadskärna’ 
(Karlskrona 2019:3). Redan 2007 initierades en utredning tillsammans med Gehl Architects 
för hur staden strategiskt skulle arbeta med dess urbana rum. Målet var att skapa ett 
beslutsunderlag för planeringen av stadens offentliga rum.  
 
Gehl Architects (2007) beskriver motiven bakom Karlskronas stadsförnyelse. De vill 
framförallt skapa bättre förutsättningar för handel, lock till sig nya invånare samt företag. De 
menar att en investering i de offentliga miljön i Karlskrona gör att dessa motiv kan uppnås 
(Gehl Architects 2007:6). Karlskrona kommun menar att rapporten ligger som underlag för 
hur arbetet med offentliga rum ska utföras. En del i den strategin är att omgestalta offentliga 
miljöer (Karlskrona kommun 2019:4).  
 
Karlskrona har sedan tidigare samarbetat med privata aktörer för att förhöja upplevelsen av 
dess centrum. Privatiseringen av det offentliga rummet i Karlskrona tar sig tydligast i uttryck 
i form av den inglasade Wachtmeistergallerian i stadens centrum. Det är en inglasad 
passage på en tidigare semi-offentlig bakgård. Kommunen intention var att i Kvarteret 
Wachtmeister skapa en gågata med butiker i bottenplan.  
 
Karlskrona kommun (1987) beskriver motivet bakom gallerian på det här sättet: 
 
“För att behålla Trossö som ett lönsamt kommersiellt centrum är det viktigt att Trossö får ett 
attraktivt kommersiellt stråk” (Karlskrona Kommun 1987:3).  
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En gångpassage fanns redan sedan tidigare där Wachtmeistergallerian finns idag. 
Kommunen underströk i planförslaget att denna passage även i framtiden skulle 
säkerställas som tillgänglig för allmänheten (Karlskrona Kommun 1987:9). Den inglasade 
passagen är ett komplement i det urbana rummet i Karlskrona och underlättar 
rörelsemönstret genom staden. Den har förvandlat det som tidigare varit bakgator till en 
plats som människor använder och rör sig på. Passagen inkluderas i gatumiljön och det 
naturliga rörelsemönster i staden, vilket gör gränsen mellan vad som är privat och offentligt 
otydlig. Inglasningen ökar passagens attraktivitet vid sämre väder, men medför också att 
upplevelsen blir annorlunda från ett traditionellt gatustråk. 
 
Sättet staden har valt att inkludera privata aktörer i investeringar för det offentliga rummet 
idag benämns som ‘Karlskronamodellen’. Policyn bygger på att kommunen och privata 
aktörer delar lika på kostnader i offentliga rum (Karlskrona 2019:3). Exempel på offentliga 
miljöer där denna modell har implementerats är stadens gågator samt ett par av stadens 
torg (Karlskrona 2019:4). Dessa offentliga platser upplevs som människovänliga och 
används i stor utsträckning. De följer strategin om att göra staden attraktiv, där ett 
handelsutbud är en av huvudkomponenterna. Det märks framförallt längst med 
Borgmästaregatan, centralt i staden. En kullerstensbelagd gågata som kantas med flertalet 
uteserveringar, främst märkbart under sommarhalvåret. Borgmästaregatan är en av de 
platser där Karlskronamodellen har implementerats, och känslan över att rummet skulle 
privatiseras är mindre påtaglig än inne i den inglasade Wachtmeistergallerian eftersom den 
öppna karaktären har bibehållits. De privata aktörernas påverkan, genom exempelvis 
uteserveringarna, smälter här in i det offentliga rummet på ett annat sätt när det inte finns 
samma fysiska avgränsning.  
  
Framtida satsningar på offentliga rum i Karlskrona präglas av kommunala initiativ. 
Exempelvis vill staden investera i ett Kulturhus som skall verka som “ett offentlig rum för 
samvaro” (Karlskrona kommun 2018:3). Kommunen avser att själva uppföra, äga och 
förvalta byggnaden (Karlskrona kommun 2018:3). Även kulturhuset byggnation motiveras 
med att öka stadens attraktionskraft.  

Teoretisk analys  

Montin & Hedlund beskriver den svenska modellen för samhällsstyrning som starkt präglad 
av en offentlig aktör (Montin & Hedlund 2009:12). Det kan vara så att den offentliga aktören 
involverar privata aktörer och nätverk men fortfarande behåller den styrande förmågan. 
Monetära styrmedel används för att fortsatt inneha en styrande position. Det är en faktor 
som i Karlskronas fall är väldigt beskrivande. Staden har påverkats av utvecklingen där 
offentliga rum måste göras attraktiva.  
 
I Karlskrona så har staden tillsammans med arkitektfirman Gehl Architects tagit fram ett 
förnyelseprogram för stadskärnan. Staden själv sätter på så sätt en stor prägel på hur 
staden är tänkt att utvecklas. För att uppnå målen om hur staden ska se ut involveras dock 
privata aktörer. Den empiriska undersökningen fann att staden använder sig av en policy 
som de kallar ‘Karlskronamodellen’. Det är en modell som på många sätt har likheter med 
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Business Improvement Development. Skillnaden är att kommunen tillsammans med 
aktörerna initierar projekten och delar lika på finansieringen. På så sätt så behåller 
kommunen inflytande över de offentliga miljöerna. I internationella sammanhang så 
överlämnas ofta ansvaret helt till de privata aktörerna. Nissen menar att sådana 
investeringar från privata aktörer minskar den offentliga aktörens roll (Nissen 2008:1139), 
vilket leder till ökat governance, men i Karlskrona märks inte den förflyttningen som 
betydande. 
 
Även i Wachtmeistergallerian har kommunen en stark roll i utvecklingen. I 
detaljplansdokumenten framkommer det att staden med exploateringen tydligt såg till att 
framställa en attraktiv miljö. Galleria Wachtmeister kan beskrivas som en addering av 
offentligt rum. Konflikten av privatiseringen av offentliga rummet bör därför diskuteras ur det 
perspektivet.  
 
Stadsrummet upplevs inte påverkas i större uträckning av privatiseringsprocesser som 
Karlskronamodellen. Däremot så finns det tydliga element som följer hur man kan försköna 
stadsrummet på. Gågatorna i Karlskrona, utöver Wachtmeisterpassagen, upplevs inte i 
större grad som en privatisering av offentliga rum. Den inglasade passagen har på många 
sätt attribut som liknar BID. Den liknar även det Nissens ser som kännetecken för ett 
hybridutrymme (Nissen 2008:1139). I gallerian är faktorer som väktare, säkerhet och 
renlighet påtagliga, vilka är tydliga stöttepelare för en metod som BID. Det är ingen 
ovanlighet att dessa aspekter implementeras inne i gallerior eller köpcenter, men det 
påverkar upplevelsen av platsen. Gehl Architects menar att det ska finnas en tydlig 
uppdelning på det privata, halvprivata och offentliga rummet (Gehl Architects 2007:33). Det 
är något som genom Wachtmeisterpassagen delvis suddas ut i Karlskrona. Däremot så har 
staden lyckats att få den privata aktören att anlägga platsen så den faktiskt inkluderas på 
ett naturligt sätt i stadsmönstret.  
 
Ur ett governanceperspektiv så är det i Karlskronas fall påtagligt att det faktiskt inte skett en 
förskjutning där privata aktörer tar över den representativa myndighetens roll i 
samhällsstyrningen eller stadsförnyelsen. Det är istället fortsatt en stark central styrning i 
Karlskrona. Istället är det andra faktorer som influerar en förändring i det urbana rummet i 
staden. Framförallt är det stadens intention att skapa attraktionskraft som gör att stadens 
offentliga rum påverkas och privata aktörer involveras.  

Kritiskt diskussion 

Karlskrona exemplifierar en stad som på ett aktivt sätt arbetar med sina offentliga rum. 
Staden arbetar på flera nivåer med privata aktörer men studien har funnit att det fortsatt 
finns en stark central styrning över de offentliga miljöerna. Platser som 
Wachtmeistergallerian har influenser av privata aktörers påverkan, men har integrerats på 
ett bra sätt till staden och blivit en naturlig del av dess rörelsemönster. Staden har inte likt 
de andra exemplen eller vad forskningsöversikten visat på att det sker en tydlig urban 
transformering där governance är en viktig aspekt för utvecklingen. Den governance som 
sker kan beskrivas enligt de perspektiv som Montin & Hedlund påtalar är oproblematisk och 
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där de viktigaste besluten sker av de folkvalda politikerna och tillsatta tjänstemännen 
(Montin & Hedlund 2009:28).  
 
Det staden kan förlora med ett sådant förhållningssätt är att viss förnyelse, innovation och 
flexibilitet kan gå förlorad. Det finns flera möjligheter i Karlskrona att på ett ännu större sätt 
integrerar en interaktivt samhällsstyrning för att nå sina tydliga mål om att skapa en attraktiv 
stad. Förändringar som skett genom governance, både på Borgmästaregatan eller i 
Wachtmeistergallerian är positiva exempel på ett privat-offentligt partnerskap som skapar 
mervärde för staden och bryter ner gränsen mellan privat och offentligt. 
 
Governance genom ett ökat inflytande från privata aktörer påverkar således staden och 
dess offentliga rum. Privata investeringar är en viktig del för att kunna satsa på stadens 
offentliga rum och på många sätt har det skapat flera värden för staden. Det har ännu inte 
inskränkt på medborgares rättigheter i Karlskrona att ta sig runt, snarare har det skapat fler 
platser att röra sig på, och en bättre upplevelse av dessa rum. Studien väljer därför att 
benämna de privata satsningar som att de lever i symbios med resterande offentliga rum i 
staden. 
 
Det finns givetvis lärdomar som kan tas från Karlskrona och stadens sätt att arbeta med 
offentliga rum. Särskilt viktigt är det att hålla ett kritiskt förhållningssätt till stadens motiv 
över varför och hur man väljer att satsa på sina offentliga rum. I kommunens egna 
satsningar, som kulturhuset, finns det flera frågetecken som kan ställas för hur offentliga 
rum skapas i framtidens Karlskrona. Vaksamhet bör tas till om det faktiskt blir en offentlig 
mötesplats, eller ett privatiserat offentligt rum som staden själv har skapat. Att arbeta med 
privata aktörer gör att staden kan skapa ekonomiska möjligheter att satsa på andra 
offentliga rum än de som är till för kommersiella ändamål (Nissen 2008:1142). I Karlskrona 
finns intentioner istället att staden satsar dessa medel för sitt egna kommersiella ändamål. 
Dessa medel skulle exempelvis kunna satsa på andra offentliga rum som kan skapa ett 
annat typ av mervärde och öppenhet mot allmänheten. 
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Jämförande analys 
I de olika fall går det att urskilja olika typer av privatiseringar. Det finns återkommande 
mönster för hur och varför privata aktörer påverkar städernas offentliga miljöer. Nedan följer 
en tematisk översikt för hur dessa miljöer kan kategoriseras för att underlätta en jämförelse 
mellan de olika platserna. 
 

Offentlig miljö  Calgary  Rotterdam  Karlskrona 

Affärsgata  Stephan Ave  Beursplein  Borgmästaregatan 

Gångpassage  +15  Luchtsingel  Wachtmeister 

Park    Dakpark 
Hofbogen 

 

Byggnad    Markthal  Kulturhuset 

       

 
Tabell 1: Kategorisering av miljöer.  
 
Studien visar att det i alla tre fallen finns en privat involvering genom exempelvis hur BID 
implementeras på affärsgator. Däremot så är sättet som governance implementeras olika för 
varje fall. I Rotterdam är det övervägande de privata intressenterna som finansierat en 
förbättring av shoppinggatan Beursplein. I Karlskrona så delar staden och de privata 
aktörerna lika i finansieringen av upprustningen på Borgmästaregatan. Skillnaden har även 
en fysiskt relation i deras olika utformning, där tillgången delvis begränsas i Beursplein, som 
i större grad har influerats av privata initiativ. Även om BID-system har implementerats i alla 
tre fallen så har inte makten helt förskjutits till privata aktörer i någon av städerna. Studien 
visar att den offentliga aktören fortfarande genom strategiska dokument eller finansiering 
behåller inflytande även över dessa typer av offentliga miljöer.  
 
Både syfte, initiativ samt tillgänglighet skiljer sig framförallt i offentliga miljöer som för studien 
kategoriserats som gångpassager. Calgary har implementerat +15 genom initiativ från 
staden, men miljön och tillgängligheten påverkas av privata aktörer. Luchtsingel är istället en 
gångpassage som har tillkommit genom medborgarinitiativ och crowdfunding. Den 
sammankopplar och adderar nya offentliga miljöer som är nära integrerade med gatulivet.  
 
I offentliga byggnader som Markthal i Rotterdam och Kulturhuset i Karlskrona så finns det en 
tydlig intention från respektive stad att profilera sig och skapa nya attraktiva miljöer. Dessa 
byggnader upplevs vara av en fragmenterade karaktär, där det finns frågetecken kring om 
det faktiskt är en offentlig eller privatiserad miljö, trots att de skapats på offentliga aktörers 
initiativ.  
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Diskussion 
Det finns för- och nackdelar med att offentliga rum privatiseras. Studien belyser att finns 
väldigt olika typer av fysiskt byggda offentliga miljöer som tillkommit genom att privata 
aktörer involveras. Ofta så är det även en myndighet som, genom policybeslut eller 
strategiska besluteget, själv initierar att offentliga miljöer med privatiserade drag skapas. 
+15 i Calgary är ett tydligt sådant exempel, där stadens planerare skapade ett offentligt rum 
i en privatägd miljö. Staden står nu inför ett dilemma över vilken policy de ska välja för att 
tillhandahålla ett urbant rum som fungerar för stadens invånare. Nissen påpekar att 
vaksamhet bör tas, när privata aktörer inkluderas och påverkar det offentliga rummet 
(Nissen 2008:1146). Fallstudierna visar däremot att det finns inslag i privatiseringen som gör 
att den inte konkurrerar med stadens övriga offentliga rum. Exempelvis så adderar både 
Luchtsingel och Wachtmeistergallerian till stadens rörelsemönster och skapar 
synergieffekter i staden.  
 
En förändring i samhällsstyrningen, mot ett ökat governance, kan även vara ett tecken på 
en positiv samhällsutveckling (Montin & Hedlund 2009:12). Tesen för studien är att en sådan 
utveckling börjar bli allt mer påtaglig. Fallstudierna visar emellertid en annan bild över den 
urbana transformeringen, då alla tre fallen visar att den offentliga aktörens inflytande över 
det offentliga rummet är fortsatt stort. Hur ett rum upplevs behöver heller inte vara influerat 
av ägandeskap, exempelvis så är +15 och Markthal exempel på miljöer som kan upplevas 
fragmenterade, men där den offentliga aktören varit initiativtagaren. På grund av det går det 
inte att säga att en central- eller partnerskapsinriktad samhällsstyrning är att föredra. 
 
Jankovič Grobelšek (2012) påtalar i hennes forskning att hanteringen för privatiseringen av 
offentliga rum skiljer sig i Europa och Amerika. Hon pekar på en annan medvetenheten och 
en pragmatisk samt effektivare förhållning till dessa rum i Nordamerika, där privata aktörer 
har varit delaktiga i stadsutvecklingen under en längre tid (Jankovič Grobelšek 2012:109). I 
Sverige är det en samhällsstyrning som på senare år har blivit allt mer aktuell (Montin & 
Hedlund 2009:14), vilket också avspeglar sig i att privata aktörer har börjat involveras allt 
mer. Om hanteringen av privata aktörer är mer effektiv i Nordamerika än i Europa är 
däremot svårt att urskilja, utifrån den empiriska data från de specifika fall som i studien har 
belysts. 
 
De tre belysta fallen visar på att privatiseringar sker i respektive stads offentliga rum. 
Dessutom så bekräftar fallen, till stor del, Sylke Nissens tes (Nissen 2008:) om att 
privatiseringen sker med en medvetenhet inkludering av privata aktörer i 
samhällsstyrningen. Den fysiska planeringen har en viktig roll för att säkerställa ett ökat 
governance också leder till offentliga rum som berikar staden. Hur detta arbetet ska ske är 
något många kommuner och städer aktivt bör arbeta med. Att planera för exempelvis 
grönytor i staden är ofta något planeringen är bekant med, däremot så finns det i stor 
utsträckning inget systematiskt arbetssätt för planerare att använda sig av för att hantera 
och säkerställa offentliga rum (Carmona 2018:4). Kan en offentlighetsfaktor, likt 
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grönytefaktor, implementeras och integreras när man planerar och arbetar med privata 
aktörer i offentliga rum?  
 
Studien belyser även många forskare som är emot utvecklingen av ett ökat governance i 
samhällsstyrningen. UN Habitat pekar på att tillgången till offentliga rum bäst säkerställs 
genom en styrning från en central aktör (UN Habitat 2015:25). Studien visar emellertid att 
även privata aktörer kan spela en stor roll för en ökad tillgång till offentliga rum. Rotterdams 
Luchtsingel samt Dakpark är två goda exempel på att privata aktörer kan tillgodose 
allmänna behov. När kreativa och initiativrika företag och privatpersoner ges utrymme att 
skapa eller förändra offentliga rum kan de berika staden och dess urbana rum.  
 
Det kanske inte heller är så att det alltid är önskvärt med en väldigt styrande planering. Som 
Montin & Hedlund belyser är det inte självklart vems uppgift det är att göra staden attraktiv 
(Montin & Hedlund 2009:17). I metoder som Business Improvement Development så tillåts 
marknadskrafter att i större grad bestämma utformningen av det offentliga rummet. På ett 
sådant sätt har affärsgator som Beursplein och Borgmästaregatan utvecklats. I Rotterdam 
så är denna miljö nedsänkt och innehåller mer beteendestyrande attribut, medan 
Borgmästaregatan främst påverkas av att privata aktörer gör anspråk på rummet via sina 
uteserveringar. BID är en metod som ytterligare kan kommersialisera staden och dess 
offentliga rum, men den kan också ses som ett sätt för urbana delar av staden att skapa sig 
samma typ av konkurrensfördel som exempelvis externa köpcentrum har haft, utanför 
städerna (Steel & Symes 2007:324). Det kan tänkas vara helt nödvändigt för att städer och 
dess urbana offentliga rum ska fortsatt ses som väldigt betydelsefull. Strävan efter 
attraktiva städer kan ta olika form och dess uppkomst måste analyseras från fall till fall 
(Montin & Hedlund 2009:12). Men att acceptera och bejaka förändringar i hur inflytande 
utövas för offentliga rum kan leda till något positivt och berikande. 
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Slutsats 
I de nedslag som fallstudierna gör för privatiseringen av offentliga rum så belyses det flera 
olika typer av governance, motiv samt förhållningssätt för hur och varför offentliga rum 
reproduceras. Fallstudierna visar att det ofta finns någon form av policy eller strategiskt 
beslut bakom inkluderingen av privata aktörer i samhällsstyrningen, och att motivet grundas 
i en ambition att förbättra staden samt att göra den mer attraktiv. Studien visar att offentliga 
aktörer fortsatt har en bärande roll i samhällsstyrningen och inkluderingen av privata aktörer 
ofta sker i någon form av partnerskap med den offentliga aktören. En förskjutning mot ett 
ökat governance finns således men den centrala samhällsstyrningen är fortsatt påtaglig. 
 
De offentliga rum som lyfts i fallstudierna visar att det finns många olika typer av miljöer 
som kan tillkomma genom att privata aktörer är involverade. Det finns inte någon entydig 
slutsats som kan dras över vilka effekter dessa miljöer får för det fysiska stadsrummet. Att 
privata aktörer inkluderas i skapandet av offentliga miljöer behöver inte betyda att tillgången 
till offentliga rum minskar, istället så kan tillgången öka. Fler, och olika typer av offentliga 
rum, gör att den totala disponibla ytan av tillgängliga urbana miljöer berikas. Detta oavsett 
om de tillkommer genom en privat eller offentlig aktör. Allmänhetens möjlighet att vistas i 
dessa rum kan däremot begränsas när privata aktörer påverkar dess utformning. Det kan 
dels ske genom beteendestyrande element och limiterade öppettider.  
 
Det är emellertid svårt att genom fallstudien säkerställa hur en viss typ av samhällsstyrning 
eller planeringsideal leder till en viss typ av offentligt rum. Studien visar hur både offentliga 
och privata aktörer arbetar för att skapa attraktiva offentliga rum. Hur ett attraktivt offentligt 
rum ser ut är beroende på stadens specifika förutsättningar. Däremot så förändras den 
fysiska miljön genom att nya typer av offentliga miljöer anordnas. Dessa miljöer utmanar 
definitionen över vad ett offentligt rum kan vara. Den utveckling som har belysts i studien 
gör att skiljelinjen mellan allmänna och privata offentliga rum suddas ut.  

Fortsatta Studier 
För att kunna hantera hur privat kapital investeras i offentliga miljöer så behövs det 
förståelse för vad det innebär. Fallstudierna visar flera olika typer av miljöer, där privata 
investeringar har gjorts, har tillkommit och förändrat hur stadens offentliga rum kan se ut. 
För fortsatta studier så är det intressant att belysa andra aspekter av denna utveckling. 
Framförallt så kan en fördjupning på socioekonomiska- och hållbarhetsfrågor vävas in i 
frågeställningen för att diskutera vidare privatiseringens konsekvenser för medborgare. 
Studien har inte ställt frågan för vem? offentliga rum skapas, och inte heller om det ändras 
ifall en privat aktör är ansvarig, vilket vid vidare studier kan undersökas. 
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