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Detta arbete visar på att det finns ett samband mellan rum-funktion-
aktivitet-människa. 

En komplex rumslig struktur i staden ger ett varierat utbud av funktioner 
och aktiviteter som lockar olika människor. Rum av olika form och storlek 
skapar olika förutsättningar för vilka funktioner som kommer att finnas där 
och således också vilken typ av aktivitet som kommer äga rum.

Människan förhåller sig medvetet eller omedvetet till sin omgivning, alltså 
ett rums utformning påverkar hur människan rör sig. Rummets utformning 
spelar en viktig roll, då exempelvis ett stort rum ger större avstånd mellan 
människor och ett litet rum för människor närmre, åtminstone fysiskt. Det 
hela beror givetvis på vilken mängd människor som är i rummet. 

En vanlig dag på Stortorget upplevs rummet som stort och öppet. Vid 
Stortorget finns det få olika funktioner vilket också gör att de valbara och 
sociala aktiviteterna på torget är förhållandevis få. Vid jämförelse med Gustav 
Adolfs torg som är en plats av ungefär samma storlek och ligger i samma stråk 
så är upplevelsen av rummet här en helt annan. Rummet har tydligt delats in i 
flera mindre rum med olika funktioner som var och en lockar olika människor. 
Det ger en variation av människor och livsstilar. Ett rums uppdelning i ”rum 
i rummet” ger möjlighet till att olika typer av grupper kan vistas på samma 
plats, kan iaktta varandra på avstånd. Det gör också att när ett rum i rummet 
blir ianspråktaget, så stängs inte andra helt ute. Det ger en trygghet. Ett rum 
med svag indelning blir lättare övertaget av en grupp och som då exkluderar 
många andra. 

Det leder in diskussionen kring funktion och funktioners placering i 
staden. Exempelvis Stapelbäddsparken som har en tydlig funktion på en plats, 
exkluderar många andra grupper, men sett i ett större perspektiv ligger parken 
strategiskt i ett nytt omvandlingsområde för bostäder och arbetsplatser. Många 
andra än dem som använder parken rör sig i området vilket gör att det finns 
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utrymme för möten och iakttagelser. 
En uppdelning av olika funktioner finner vi också i stadens stråk. Stråken 

ger rörelse och blir på så sätt en slags livgivande ådra i staden. Rörelsen ger oss 
snabba ytliga möten till skillnad från torgens mer långsamma betraktande av 
omgivningen. När stråk passerar platser ger det ytterligare en dimension. Det 
är spännande att vistas på platsen och se alla dessa olika människor i rörelse. 
För den som rör sig i strömmen av människor kan platserna ge ett avbrott och 
en chans att stanna upp. Stråket har en viktig uppgift i att binda ihop olika 
platser och rum i staden. I område A blir det tydligt hur Bo01 och Ribban 
binds ihop med promenadstråket och där man har utvecklat och förlängt 
rörelsen. Det ger en ökad tillgänglighet för fler grupper att vistas i områdena. 

Sundspromenaden Västra hamnen
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I område B har stråket en starkt sammanhållen karaktär från Stortorget 
till Triangeln då det är en gågata. Den huvudsakliga funktionen är handel. 
Från Triangeln och ner till Möllevångstorget har stråket en annan karaktär 
men fortfarande är det handel som primär funktion. Men vi har börjat röra 
oss utanför centrum. Här finns fler bostäder än kontor till skillnad från den 
nordligare delen av stråket.

Etnologen Joakim Forsemalm tar i antologin Storstadens omvandlingar 
(2006) upp ämnet hållbarhet i innerstadsomvandling med Göteborgs 
Långgator som exempel. Långgatorna präglas av alternativa små butiker och 
verksamheter som ger området en egen karaktär. Det tack vare de låga hyrorna 
i området som då möjliggör verksamheter och kulturarbete som inte har någon 
avsevärd ekonomisk vinst. Detta ger också en anledning för Långgatornas 
olika aktörer att samarbeta och utbyta erfarenheter av egenföretagande eller 
ha butik i området. 

Forsemalm belyser i sin text ett av planeringens dilemman, nämligen att 
de värden man ser som värdefulla att bevara kanske inte alls kan bevaras vid 
en stadsförnyelse och en uppstädning av det offentliga rummet. Den speciella 
karaktär som finns i exemplet Långgatorna är något som långsamt växt fram, 
och där företagare och butiksinnehavare har satt sin prägel på området. 

Det finns likheter mellan Långgatorna i Göteborg och området kring 
Möllevången i Malmö. När nu Citytunneln kommer och det redan idag sker en 
höjning av hyrorna i närheten av Triangeln så kommer förmodligen områdets 
karaktär att ändras. Följden blir inte bara att denna del av Malmö blir mer 
central och tillgänglig och en viktig kommunikationspunkt. Det kommer att 
bli en stor mötesplats för människor som både bor och arbetar i Malmö. Men 
platsen för det mer annorlunda och alternativa kommer att få stryka på foten. 
Det får inte bara konsekvenser i form av ett ändrat utbud och utseende utan 
också i de möten som sker. De små företagarna och butiksägarnas nätverk 
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splittras och likaså draghjälpen de hade av att ligga bredvid varandra. Istället 
kommer de större kedjorna och kontor ha mycket lättare att etablera sig här. 
Det ger också sitt avtryck i vilka som rör sig i området. En minskad mångfald 
i funktion ger också färre aktiviteter. Ägandet har en klar påverkan på det 
offentliga rummet. 

Därför är det viktigt vid nya stadsomvandlingar att se till vilka funktioner 
och aktiviteter det planeras för. Det är dessa som till största del kommer att 
locka människor att vistas på en plats, och det är det som kan ge upphov till att 
människor med olika bakgrund, livsstil och ålder kan blandas och att möten 
mellan olika grupper kan ske, om än enbart visuella.

Framförallt gäller det att se till att olika funktioner och aktiviteter 
blandas. Både Ribersborgsstranden och Gustav Adolfs torg är bra exempel på 
det. Det finns ett brett utbud som lockar olika typer av människor, och dessa 
kan existera sida vid sida på samma plats. 
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