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SAMMANFATTNING

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som karaktäriserar pla-

neringen av det offentliga rummet i den samtida svenska staden, samt hur 

dagens utformning av det offentliga rummet påverkar dess användning. 

De förändringar som många svenska städer genomgått sedan 1970- talet 

återspeglas idag på olika sätt i stadsmiljön. Göteborg är en av de städer 

där förändringar syns tydligt exempelvis i projekt som Norra älvstran-

den och satsningar på Evenemangsstråket. Dessa satsningar syftar till 

att skapa nya vägar mot tillväxt för en stad som tidigare levt mycket på 

industrinäringen. Den globaliserade värld som vi idag är en del av stäl-

ler nya krav på städer och platser som konkurrensmedel. Hur resonerar 

egentligen politiker och planerare, hamnar de offentliga miljöerna på un-

dantaget? Resultatet visar att det finns tendenser till detta men att det 

också finns ett stort utrymme för att de offentliga rummen kan komma 

att får en större betydelse i framtidens stad som ett medel för att attrahera 

nya invånare, turism och företagsetableringar. Studien har i examensar-

betet genomförts utifrån debatt i tidningar, plandokument och forskning 

samt verkligt utfall i den fysiska miljön. 

Göteborg har varit studieobjekt i arbetet. Två inriktningar finns i Göte-

borgs planering, den ena sidan som vill satsa på tillväxtorienterade åtgär-

der genom samarbeten med näringslivet, och att ”sätta staden på kartan” 

genom expressiva byggnader. Flera av det satsningar som gjorts under de 

senaste åren bär spår av denna inriktning. På den motsatta sidan finns de 

som propagerar för en mer långsiktig planering med rättvisa och med-
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borgardeltagade i fokus. Båda sidorna behövs för att staden skall fung-

era, men det offentliga rummet behöver ges en stärkt roll i planeringen 

eftersom det finns en risk i att det ges minskad uppmärksamhet eftersom 

det inte genererar någon konkret vinst på pappret. ”Vinsten” ligger på en 

annan nivå, som en viktig faktor för stadens identitet och möjlighet att 

attrarera människor och kapital  med spännande, öppna, multikulturella, 

miljöer. Södra Älvstranden i Göteborg har alla möjligheter till att bli 

en sådan stadsdel. Studien visar att kommunen i projektet satsat på en 

mer demokratisk process för att komma fram till ett förslag. Detta ger 

en fingervisning om att planeringen i Göteborg i framtiden får en bättre 

jämnvikt mellan de båda sidorna. 

Studien av Esperantoplatsen, som är en del av Södra älvstranden visar 

dock på en motvilja att låta nya typer av grupper annektera rummet. 

Skejtarna som håller till på platsen har hindrats med fysiska hinder, och 

nu med restriktioner. Skejtarna får representera en grupp som kommu-

nen inte tänkte sig på mötesplatsen. Studien visar att det ofta blir en 

inriktning på miljöer anpassade till en konsumerande medelklass med-

borgare, trots att mål om blandning och mångfald finns med som mål i 

plandokumenten. Studien visar också att gestaltning och utformning av 

de offentliga rummen i staden har betydelse för användningen. Det krävs 

en medvetenhet kring planeringens osäkerheter och en flexibilitet i de 

offentliga miljöerna för att platser skall bli meningsfulla.

Stadsmässighet och blandning är idag mål som fått fäste på många ni-

våer i planeringen. Dessa strategier används som botemedel mot många 

problem i samhället idag. Och de sidor som får representera planeringen 

i Göteborg har båda den blandade staden som strategi. Men det finns ett 

problem i att försöka skapa något som tidigare kunnat växa fram i staden 

under lång tid, är inte blandningen själva stadens natur? Stadsmässighet 

blir också en funktion som planeras in, här finns det en risk att det offent-

liga rummet blir en kuliss utan verkligt innehåll där utformningen styrs 

efter den konsumerande medborgaren. Rummet gestaltning kan varieras 

i oändlighet men om det inte har något innehåll i form av ett varierat och 

spännande socialt liv så blir rummet bara en tom scen.



5

Syfte och frågeställningar i detta examensarbete tar upp teman som berör 

många komplexa sammanhang i dagens samhälle, det finns därför många 

osäkerheter beträffande resultatet. Om undersökningen hade gjorts uti-

från andra frågeställningar och ett annat studieobjekt hade resultatet 

kanske blivit ett helt annat. Jag tror dock att studien kan ge en bild av 

vissa av de problem och möjligheter som idag finns kopplade till hur det 

offentliga rummet i den samtida staden planeras.  
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1. INLEDNING

1.1 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som karaktäriserar pla-

neringen av det offentliga rummet i den samtida svenska staden, samt hur 

dagens utformning av det offentliga rummet påverkar dess användning. 

1.2 Avgränsning
Examensarbetet avgränsas till att i huvudsak studera tendenser för det 

offentliga rummet i den svenska staden,  särskilt på stadsmiljö i Göte-

borg. I Göteborg studeras generellt Södra älvstranden och specifikt Espe-

rantoplatsen. (se bild 1:0 a,b,c). Södra älvstranden är under planering och 

Esperantoplatsen är en del av detta nya område (se karta 1:1).

I detta arbete har studier av utvalda platser genomföras utifrån forskning 

och teori kring det offentliga rummet i staden samt debatt i media och 

de mål som uttrycks i planhandlingar samt det verkliga utfallet på plats.  

Ämnet i sig medför många typer av osäkerheter, denna rapport syftar 

till att föra ett resonemang och ställa frågor. Genom att studera de valda 

platserna så kan dock vissa svar ges på vilka strategier som används i 

dagens planering, vilka problem som uppkommer idag då det offentliga 

rummet skall planeras, samt de möjligheter som finns för det offentliga 

rummet i den framtida staden.  



10

1.3 Frågeställningar
Följande frågeställningar belyser examensarbetets syfte:

��������	
��
�����������	�����������������������
������
�������

rummet och vilka konsekvenser får de på användningen?

��������� ����� 	�������	
��
���� ���������������������
���-

fentliga rummet?

�� ���� ���� ���� 	���	��� 	
����	� �
�������� ���� ��	
�������

under de senaste decennierna påverkat planeringen av det of-

fentliga rummet?

1.4 Metod och upplägg
För att undersöka vad som karaktäriserar planeringen av det offentliga 

rummet i dagens planering så kommer examensarbetet beröra forskning 

om det offentliga rummet betydelse och utveckling. Vidare studeras Gö-

teborgs planering i stort för att sedan gå in på Södra älvstranden och en 

nyligen planerad och gestaltad plats, Esperantoplatsen.

Forskning
I studien diskuteras ett urval skribenters och forskares teorier. Dels uti-

från Göteborgs utveckling på en mer övergripande nivå med fokus på 

olika samhällsförändringar och hur dessa påverkar planeringen av det 

offentliga rummet i staden. Dels genom forskning och debatt kring hur 

getaltningsmässiga faktorer påverkar platsens användning. Vilka aspek-

ter bedöms som viktiga och mindre viktiga rörande hur den offentliga 

mötesplatsen planeras? Stämmer verkligheten överens med teorin? Vilka 

tendenser går att se i jämförelsen mellan planeringen av de aktuella plat-

serna och teoribildning? Kanske finns det oenigheter om hur målen skall 

uppnås i planhandlingar jämfört med teorin? 

Plats
Esperantoplatsen studeras utifrån mål som uttrycks i olika planer samt 

hur användningen påverkas av dess utformning. Exempelvis så studeras 

mål om att skapa en mötesplats för ”alla”, vem vistas där och vilka an-

vändningar tillåts? Vilka förhoppningar uttrycks i planerna angående an-

vändning av platserna? Vilka strategier används gestaltningsmässigt för 

att uppnå målen. Vad kan sägas om planeringens metoder för att uppnå 

���������	��
�����������
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detta utifrån den verkliga planeringen av platserna samt aktuell debatt 

och forskning? Är metoderna rimliga utifrån teorin? 

Beträffande gestaltningens inverkan på användningen så studeras teorier 

utifrån tre kategorier. Följande teorier beskrivs i forskningsavsnittet och 

används sedan i platsanalysen för att studera Esperantoplatsen:

-Rumsliga visuella och estetiska aspekter

-Rummets förhållande till omgivningen 

-Rummets funktionella aspekter

Debatt
Debatten om stadens planering ger en bild av de problem som finns spe-

cifikt i Göteborg utifrån en annan vinkel jämfört med det som står i pla-

ner och program. Genom att granska återkommande teman i debatten så 

ger studien en tydligare bild av planeringens effekter på användningen 

i en stad med en utveckling präglad av omställning efter industrieran. 

Studien av debatten görs utifrån artiklar i Göteborgsposten samt utvalda 

relaterade artiklar i tidningen Plan. Syftet med att studera artiklar i Göte-

borgsposten är att få en bild av den lokala debatten i Göteborg. Artiklar i 

Plan väljs för att illustrera olika tendenser rörande det offentliga rummet 

i dag på en mer övergripande nivå.

INLEDNING

1:0 a

1:0 b

1:0 c

Esperantoplatsen
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1.5 Ämnesbakgrund
Framtidens stad diskuteras just nu flitigt i många olika sammanhang, en 

del av debatten om den framtida staden tycks handla om det offentliga 

rummet och hur det skall utformas på bästa sätt. Att fritt kunna vistas, 

mötas och röra sig i det offentliga rummet är en självklarhet och den 

allmänna föreställningen i det som i olika sammanhang beskrivs som 

”den goda staden”. Planeringen av det offentliga rummet varierar dock 

ständigt i takt med stadens förändringar och det rådande politiska sam-

hällsklimatet. 

1:1 Södra älvstranden 

SÖDRA Ä
LVSTRANDEN

KANALTORGET

ESPERANTO-
PLATSEN
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I många av Sveriges städer pågår just nu ett intensivt arbete med att ska-

pa en så kallad ”hållbar stadsutveckling”, denna önskvärda utveckling 

har inga givna ramar eller fastslagna tillvägagångssätt. Målet är dock 

att den skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Just den 

sociala aspekten på hållbarhet är starkt kopplad till planeringen av det 

offentliga rummet i staden. 

Det går att utläsa två riktningar i forskning och debatt rörande det of-

fentliga rummet i staden, å ena sidan att det offentliga rummets betydelse 

minskar i dagens samhälle och å andra sidan finns de som tror på en 

ökande betydelse för det offentliga rummet i framtiden (Thörn, 2006; 

Tunström, 2009). Den första kategorin präglas av att många forskare och 

skribenter tycker sig se tendenser till ett mer individualiserat samhälle 

där det offentliga rummets betydelse minskar. Det kan också sägas pågå 

en estetisering av det offentliga rummet i staden där allt fler tidigare of-

fentliga rum privatiseras och ”disneyfiseras” det vill säga anpassas till 

den betalande besökaren (Thörn, 2006). Vissa hävdar också att nya livs-

stilar skapar nya typer av forum att mötas istället för i det offentliga rum-

met i staden vars roll därigenom försvagas. Städers roll i den nya globala 

ekonomin skapar nya förhållingssätt till det offentliga rummet. Vilken 

plats har det rum som tillhör allmänheten i ett samhälle styrt av krav på 

tillväxt och effektivitet?

På den motsatta sidan finns de som menar att det offentliga rummet i 

staden idag har, och kommer att få en allt större betydelse i framtiden. 

Främst då stadsstyret strävar efter att konkurrera om turister och före-

tagsetableringar för att skapa tillväxt. Goda boendemiljöer, nöjesliv och 

attraktiva stadsrum signalerar omsorg om livsmiljön och används för att 

locka både företag och arbetskraft (Madanipour 2005; Thörn, 2006). Fy-

siska platser kan också få en ökad betydelse som symbol för något kon-

stant och verkligt i dagens globaliserade samhälle styrt av krafter som 

den enskilda medborgaren har begränsat inflytande över (Olsson 2001; 

Healy, 1997 se Öhrström 2006).

 

INLEDNING
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Tendenser i Sverige
Dagens mest dominerande tendens inom stadsplanering i Sverige kan 

beskrivas som ett tillbakablickande, en stadens renässansens som Mats 

Franzén beskriver det i förordet till den svenska översättningen till Jane 

Jacobs bok, Den amerikanaska storstadens liv och förfall. 

Den så kallade ”goda staden” beskrivs oftast som måttfull, kompakt, 

blandad, småskalig, och varierad där stadsmässighet och blandad an-

vändning är universalrecept mot de flesta problem. Motsatsen är för-

ortens storskaliga funktionsseparerade enformighet, ett misslyckande 

enligt många planerare och arkitekter Den kompakta stadens struktur 

tillskrivs en mängd goda egenskaper som ställs mot den utspridda sta-

den, periferin, ”ickestaden” som betraktas som ett hot mot ”den riktiga” 

staden. Den täta stadens struktur sägs motverka segregation, utsläpp och 

sociala orättvisor medan ”ickestadens” struktur sägs skapa social orätt-

visa, torftiga offentliga miljöer och bilberoende (Raattamaa 2003, Tun-

ström, 2009).

Det finns också en förvirring kring de begrepp som syftar till att be-

skriva den postmoderna staden och dess platser. Vi vet inte vad vi skall 

benämna dem som, de är varken stad eller land, centrum eller periferi. 

Det förändrade stadslandskapet skapar möjlighet till en ny syn på det of-

fentliga rummet. Kanske kan möjligheter visa sig istället för som det ofta 

idag beskrivs, som hot. Denna synvinkel lyser dock med sin frånvaro i 

mycket av dagens debatt (Tunström, 2009). Arkitekten Lars Mikael Raat-

tamaa har starkt kritiserat detta underkännande av de miljöer som exem-

pelvis finns i förorten och pekar på de risker som finns då människors 

ofta positiva upplevelse av en uppväxtmiljö och livsmiljö betraktas som 

en misslyckad skamfläck i mångas ögon (Raattamaa, 2003). 

 

Det offentliga rummet tillskrivs en stor roll när den traditionella staden 

skall tolkas på nytt. Mötesplatser med blandad användning, stråk och 

torg skall locka till möten och spännande samtal med främlingar och 

bekanta. En sorg över det offentliga rummets minskade betydelse kan 

tolkas in i det tillbakablickande stadsbyggnadsidealet (Tunström, 2009).  

���������	��
�����������

1:2 Tendenser i Sverige, 
stadens renässans?  
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Det finns många strömningar runt om i världen som har den traditionella 

stadens struktur som ideal t.ex. Cittaslow, Transit Oriented Development 

och New Urbanism. Den sistnämnda har varit föremål för mycket dis-

kussion under de senaste åren och förefaller ha fått ett starkt genomslag 

i debatten om hur städer skall planeras i Sverige. Grundtanken hos den 

amerikanska nyurbana rörelsen handlar om att skapa urbana och stads-

mässiga miljöer som är anpassade till fotgängaren snarare en bilen, blan-

dade verksamheter och en stadsstruktur med kvartersstaden som ideal. 

Nyurbanismen vänder sig emot den modernistiska planeringens utgle-

sande effekter (Klingberg, 2003). Nyurbanismen har dock fått kritik för 

att bl.a skapa bebyggelse anpassad till en gammaldags struktur som bil-

dar miljöer som verkar hämmande för nya influenser. 

Den traditionella stadens stadsmässighet och blandade användning står 

också ofta som mål för projekt i Göteborgs stad. Det finns också en över-

gripande debatt i Göteborg angående huruvida staden borde ha en stads-

arkitekt, vilket den inte har för tillfället. En del kritiker hävdar att det 

behövs en ”stark man” som styr staden. Främst i Göteborgsposten så har 

debatt förts angående Göteborg som en stad där det saknas arkitektoniska 

byggnader med udd, prestigebyggen som kan ”sätta staden på kartan” 

som det så ofta heter. Här menar jag att det finns ett intressant tema gäl-

lande det offentliga rummet i Göteborg och kanske hela landet. Debatten 

handlar främst om huruvida arkitekturen i staden skall satsa på expres-

siva byggnader eller väl avvägd stadsplanering. Dessa sidor kan också 

utläsas i målen uttryckta i olika planeringsdokument.

INLEDNING
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1.6 Teori och Begrepp
För att undersöka vad som karaktäriserar planeringen av det offentliga 

rummet i den samtida svenska staden, samt hur dagens utformning av det 

offentliga rummet påverkar dess användning så behöver vissa begrepp 

redas ut, vad är egentligen ett offentligt rum och hur fylls detta med me-

ning? 

För att diskutera begreppen kan det vara bra att skilja på just offentligt 

rum och offentlighet. Begreppet offentlighet kan beskrivas som en typ 

av livssfär som utgörs av en grupp människor, denna offentlighet styrs 

av sociala och hierarkiska ramar och regler. Offentlighet som begrepp 

började användas i Sverige under mitten av 1800-talet i anslutning till 

diskussionen om den offentliga pressens rättigheter och synonymt med 

de allmänna platserna (Olsson, 1998). Ordet offentlighet kommer från 

tyskan och kan översättas på olika sätt, dels genom allmän, alltså något 

som tillhör alla och därmed inte kan monopoliseras av någon, samt öppen 

eller tillgänglig, ingen får uteslutas och ingen prestation får krävs för att 

få vara i det offentliga (Olsson, 1998).

Det fysiska offentliga rummet kan beskrivas som bundet till en plats med 

himlen som tak och byggnadernas fasader som väggar. Men begreppet 

det offentliga rummet används i många olika sammanhang som exempel-

vis, det offentliga samtalet, offentlig debatt mm. 

Sociologen och filosofen Jürgen Habermas myntade begreppet borgerlig 

offentlighet i boken med samma namn som utkom 1961. Verket har fått 

stor betydelse för den diskussion som förts rörande det offentliga rummet 

fram tills idag. Habermas definierar den borgerliga offentligheten utifrån 

ett antal grundförutsättningar; dels genom att individer tillsammans ska-

par ett publikum där människor möts som människor och inte utifrån en 

yrkesroll. Denna grupp samlas för att diskutera ett för allmänheten intres-

sant ämne. Ur detta kommer en offentlig mening som används för kritik 

och kontroll av den statliga makten och en möjlighet att påverka. Enligt 

Habermas var det först under 1700-talet som denna borgerliga offentlig-

het uppträder som ett resonerande publikum (Hellquist & Heymowska, 

���������	��
�����������
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1980). Samlingspunkterna utgjordes av coffeehouses, läsesällskap och 

föreningar. Grundläggande var att möten som skedde i dessa kretsar inte 

var färgade av individens status eller hierarkier, utan av sunt förnuft och 

att alla var fritt tänkande individer (Hellquist & Heymowska, 1980). 

Det fysiska offentliga rummet påverkades av den borgerliga offentlighe-

tens framväxt, kulturen skapade ett behov av nya typer av institutioner 

där den framväxande klassen kunde mötas. Det byggdes många stadsho-

tell, caféer, salonger och klubbrum som användes flitigt och skapade en 

ny typ av umgängeskultur med tillhörande promenadvanor, det så kallade 

flanerandet (Bergman, 2003).

Privat och offentligt 
Motsatsen till det offentliga rummet är det privata, där människan kan 

vara sig själv tillsammans med de närmaste. Den privata sfären skall inte 

delas med andra eller visas upp, här kan offentlighetens krav läggas åt 

sidan medan familjelivets normer och plikter kan bortses ifrån i det of-

fentliga stadslivet. ”Polariteten och växelverkan mellan den offentliga 

och den privata sfären utgör kriteriet för en stadsmässig samlevnads-

form.....” (Bahrdt 1967, s. 53). Detta skriver samhällsvetaren Hans Paul 

Brandts i sin bok, Den moderna storstaden som kom ut 1967, och kan 

sägas vara signifikant för många av de analyser av problem kopplat till 

det offentliga rummet som fått mest genomslagskraft under efterkrigsti-

den, utöver Brandts exempelvis Jürgen Habermas, och Richard Sennet. 

Dessa analyser kan beskrivas som normativa där den ideala bilden av 

stadslivet är det som föregår mellan de olika sfärerna, privat och offent-

ligt (Olsson, 1998). Olsson konstaterar; ”Att i ena stunden kunna befinna 

sig i den egna lägenhetens privata avskildhet och i nästa ögonblick på 

den anonyma offentliga gatan och då redan ha passerat flera andra sfärer. 

Denna variation och rikedom i sociala miljöer är utan tvekan ett av sta-

dens viktigaste kännetecken” (Olsson, 1998, s. 6).

Habermas diskuterar också förhållandet mellan systemvärlden och liv-

världen. Den förstnämda består av ekonomi och förvaltning medan livs-

världen delas upp i en privat och en offentlighetssfär. I den privata sfären 

1:3 Det privata och det offentliga, 
kärnan i staden?

”Polariteten och växelverkan 
mellan den offentliga och den 
privata sfären utgör kriteriet 
för en stadsmässig samlev-
nadsform.....” (Bahrdt 1967, 
s. 53). 
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är kärnfamiljen det centala och det offentliga delas upp i kulturell och 

politisk offentlighet. Uppdelningen mellan livsvärlden och systemvärl-

den är grundläggande i vårt samhälle. Habermas ser dock en tendens till 

att systemvärlden idag tränger in i livsvärlden, systemvärlden präglas av 

teknisk förnuft och rationalitet, om denna tar över livsvärlden så riskerar 

vi att få ett samhälle präglat av målrationalitet och effektivitet men med 

en urholkad privat svär som har ett motstående innehåll präglat av mjuka 

värden (Eriksen och Weigård, 2000).

Begreppet offentligt rum berör det fysiska rummet och ger idag utrymme 

för olika tolkningar och graderingar som, privat, halvprivat, halvoffent-

ligt och offentligt (Olsson, 1998). Historiskt sett så var ofta stadens upp-

delningen mellan privat och offentligt tydlig. Den täta kvartersstaden 

eller stenstaden får ofta stå som exempel på en bebyggelsetyp där grän-

serna mellan det privata och det offentliga är tydliga. I dagens planering 

kan en privatisering av det offentliga rummet utläsas, inglasade gallerior 

är ett exempel på rum som kan uppfattas som offentliga men där det finns 

många restriktioner för vad du får göra, får se ut eller hur du kan bete dig. 

Det övervakningssamhälle vi idag lever i problematiserar också frågan 

om fri rörlighet i det offentliga rummet. Gated communities är också en 

tendens i städer som bygger på social exkludering, där privilegierade 

innesluter sig i bevakade områden där offentligt rum inte existerar (Pers-

son, 2003).

Offentligheten i förfall
En grundsyn som visar sig i många författares resonemang rörande det 

offentliga rummet i staden är att detta har genomgått ett förfall (Sennet 

1974, Bahrdts 1967), Och att detta förfall är av ondo. Att stadslivet och 

den borgerliga offentlighetens deltagande i det politiska livet har för-

svunnit och att vi idag lever i ett alltmer individualiserat och  intimiserat 

samhälle (Sennet, 1974). 

Habermas skyller på refeodaliseringen som utestängt medborgarna från 

stadsmaktens korridorer genom att stadsadministration och näringsliv 

växer samman under 1900-talet och det privata livet delas upp i löne-
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arbete och familjeliv. Medborgaren gick ifrån ett aktivt deltagande i 

diskussionen om kultur till ett passivt konsumerande av den (Hellqvist, 

1991). Kanske är det så att denna tendens fortsatt in i dagens samhälle. 

Plats och rum
Plats och rum används ofta som synonymer i vardagligt språk men skill-

naderna är intressanta att studera i detta sammanhang.

Kulturgeografen Mats Brusman (2008) beskriver plats som en fysisk el-

ler geografisk yta där sociala och kulturella mönster manifesteras och 

där det ständigt pågår en kamp om platsens mening, alltså dess kultur. 

Begreppet rum kan vara helt avhängt från fysisk plats exempelvis en 

värld i en science fiction roman eller en virtuell värld på internet.  I detta 

examensarbete är just platsbegreppet centralt. 

Brusman delar upp det fysiska rummet i tre fraktioner; det materiella, 

sociala och symboliska rummet. Brusman menar att det inte räcker med 

att definiera plats som en yta, alla ytor är inte platser per automatik, en 

plats blir en plats när människor kan definiera den som en plats. Plats är 

också socialt konstruerad eftersom den skapas av att det förekommer nå-

gon form av interaktion där. ”Platsen kan med andra ord ses som skapad 

genom sociala processer och dess mening utmejslas och förändras över 

tid” Brusman, 2008. s, 35

Norberg Schulz (1999) beskriver begreppet plats som en del av vår ex-

istens. Att en plats genom de saker som finns där tillsammans skapar 

en miljökaraktär som är platsen väsen. Han beskriver också plats som 

ett totalt fenomen som inte kan reduceras till bara någon av dess delar 

(Norberg-Schulz 1999).
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2. HISTORISK BAKGRUND 

För att bättre kunna diskutera och resonera kring hur det offentliga 

rummet planeras idag, och hur stadens utveckling från industrisamhälle 

till kunskapssamhälle påverkat det offentliga rummet presenteras i del 

2 en övergripande genomgång av det offentliga stadslivets utveckling. 

Betydelsen av det offentliga stadslivet har diskuterats allt sedan det an-

tika Grekland. Detta examensarbete begränsas till att diskutera begrepp 

utifrån den senindustriella staden kring 1900. I detta sammanhang skall 

nämnas att det finns signifikanta skillnader mellan den utveckling som 

skedde i dåtidens Sverige och exempelvis England och Amerika, där de 

stora industrialiserade städerna fanns och utvecklingen gick mycket fort. 

Fokus ligger på Sverige, men arbetet innefattar resonemang kring be-

greppen utifrån ett bredare internationellt perspektiv och i olika skalor 

för att ge en bättre bild av det samhälle som formar det offentliga livet i 

den moderna staden.

2.1 Det offentliga rummets utveckling under Indu-
strialismen
Urbanisering och industrialisering kan beskrivas som två korrelerade 

processer i alla städer påverkade av den industriella revolutionen. Nya 

arbetstillfällen och längtan efter ett bättre liv lockade människor att flyt-

ta in till städerna. Sverige upplevde dock industrialiseringen relativt sent 

i jämförelse med många andra länder, den verkliga industrialiseringen 

tog fart först under den senare hälften av 1800 talet (Eriksson, 1991). 

Följden blev att många av de svenska städernas befolkning fördubblades 

(Eriksson, 1991). Bergman (2003) beskriver kombinationen av industria-
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lisering, planmässiga förbättringar och städernas förbättrade förvaltning 

som genomfördes under denna tid som den moderna stadens födelse. 

Städerna blev mer organiserade och strukturerade, stora rivningar av det 

tidiga 1800- talets småskaliga bebyggelse genomfördes, denna fick nu 

lämna plats åt större bostadskomplex i tegel och puts (Schönbeck, 1994). 

1800talsstadens offentliga gaturum riktade sig till de köpstarka men 

innehöll också mycket bostadsbebyggelse för flera samhällsklasser. Det-

ta skapade en blandning av olika grupper i det offentliga rummet (Hell-

quist & Heymowska, 1980).  

Då första världskriget bröt ut blomstrade svensk industri och växte sig 

starkare i takt med att konkurrenterna ute i Europa tvingades stänga ner. 

Krigskonjunkturen påverkade företagsklimatet med stora investeringar 

och stigande aktiemarknad. För vanligt folk i staden var det dock sämre 

tider med matbrist och svår bostadsbrist. När kriget närmade sig slutet 

så förändrades dock marknaden snabbt, de som hade tjänat storkovan på 

kriget upplevde sämre tider och den revolutionära stämning som hung-

ersnöden gett upphov till fick nu politiska konsekvenser. Resultatet blev 

på sikt en ny författning med lika rösträtt för alla, åttatimmars arbetsdag 

och höjda reallöner (Eriksson, 1998). 

Det offentliga rummet i staden genomgick under efterkrigstiden föränd-

ringar då industrin flyttade ut från centrum (Persson, 2003). Tjänstesek-

torn och handeln flyttade istället in till de centrala delarna av staden och 

tillsammans med bilismen så började en kommersialisering och en eröv-

ring av det offentliga rummet i stadens centrala delar (Persson, 2003). 

Kulturgeografen Krister Persson beskriver detta på följande sätt, ”... en 

förändringsprocess som alltjämt fortgår och innebär att det unika och 

säregna i den lokala miljön utplånas till förmån för en alltmer homogen 

och global gatumiljö” (Persson, 2003, s. 58).
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2.2 Sekelskiftet 1900 och det offentliga rummet
Den starka befolkningstillväxten i de svenska städerna kring sekelskif-

tet resulterade som tidigare nämnts i att en mängd olika anläggningar 

uppfördes, skolor, badhus, arbetarbostäder, fabriker samt hyreshus med 

butiker i bottenvåningen. Detta byggande skapade ett starkt avtryck i 

stadslandskapet och mycket av det som byggdes under denna era finns 

kvar idag. 

De offentliga miljöerna som skapades i städerna kring sekelskiftet och i 

den tidiga modernistiska eran var starkt avgränsade mot de privata (Ols-

son, 2001). 

Den kraftiga inflyttningen till städerna resulterade efterhand i trångbodd-

het och sanitära problem i städernas lägre befolkningsskikt. Många so-

ciala förändringar skapades också i takt med att nya grupperingar av 

människor uppkom i städerna. I den moderna staden fanns nu möjligheter 

för vissa att tjäna storkovan på andras bekostnad, klasskillnaderna blev 

tydligare och klyftorna djupare. 

Många fick det bättre ställt i den nya staden men en stor del av befolk-

ningen levde också under mycket knappa förhållanden. Sociologen Sö-

ren Olsson (1998) skildrar i boken, Det offentliga 

stadslivets förändringar, livet i arbetarstads-

delen Haga i Göteborg under 1900- talets 

början. Han beskriver en stadsdel med rik 

lokal handel, många småbutiker och liv 

på gatorna. 60 pro-

cent av lägenheterna 

i Haga var mindre 

än 2 rum och kök. 

Där bodde ofta en 

stor familj till-

s a m m a n s , 
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inte sällan med några inneboende. De små lägenheterna var karaktäris-

tiska för det sena 1800-talets byggande. Som en effekt av trångboddheten 

var det många delar av livet som flyttades ut i offentligheten, barnen 

lekte på gatan och gården. Parker och i viss mån kaféer för de som hade 

råd var också viktiga mötesplatser. Innan kylskåp gjort entré i de svenska 

hemmen så gick man till affären oftare eftersom det inte fanns någon 

möjlighet till att lagra färskvaror hemma, därav mycket av dåtidens var-

dagliga myller på gatorna (Olsson, 1998).

I den framväxande moderna staden kan man nu också tala om en be-

gynnande gatuoffentlighet där olika grupper nu upplevde ett mer jäm-

likt stadsrum, de tidigare hierarkiska ordningarna mattades och alla fick 

tillgång till det ökade butiksutbudet, butiksgatan utgjorde här en viktig 

faktor (Bergman, 2003). 

2.3 Modernismen och upplösningen av det offentliga rum-
met
Ute i Europa började i seklets början en ny typ av syn på planering och 

arkitektur vinna mark ovanligt snabbt, den stil som satt prägel på detta 

sekel, modernismen. En omfattande beskrivning av 1900-talets arkitek-

tur och planeringshistoria kan inte ryms inte i detta examensarbete. Den 

utveckling som skedde är dock viktig för att förstå de strömningar och 

tendenser som finns i dagens samhälle, därför kommer en kortare be-

skrivning i kommande stycke. 

Arkitekturhistorikern Olle Svedberg (1988) delar upp 1900-talets arki-

tekturhistoria i tre delar, ung, hög- och senmodernismen. Ungmoder-

nismen beskrivs som tiden mellan sekelskiftet och första världskrigets 

slut (Svedberg, 1988). Denna period karaktäriseras av ett sökande efter 

det nya i en oviss framtid, perioden gav upphov till exempelvis den ita-

lienska futurismen och den tysk-/holländska expressionismen. Högmo-

dernismen hade sin start vid 20-talets början, stilen som utvecklades då 

beskriver Svedberg som en korsbefruktning mellan den nya bildkonsten 

såsom kubismen samt ny teknologi och socialismen som samhällssystem 

(Svedberg, 1988).
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2:1 Stadsgata i Göteborg 1907
Foto: Göteborgs Stadsmuseum 

2:2 Vid sekelskiftet fick handels-
boden konkurrens av varuhusen
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Livet på gatorna förändrades i takt med den ökade konsumtionen av va-

ror. Under 1930-talet började gallerior med förebilder i Paris snart att 

dyka upp i de svenska städerna. Industrialisering hade skapat ett större 

utbud av varor och de specialiserade affärerna fick ge plats åt större buti-

ker med ett bredare utbud. I takt med att butiks och nöjesutbudet i staden 

ökade samt att arbetsförhållandena sakta förbättrades i staden så fick de 

offentliga gatorna och torgen ”nya” besökare, grupper som tidigare ägnat 

sig åt hårt arbete fick det lite bättre och kunde delta i det offentliga livet 

mer.

Det fanns en läsbarhet och en tydlighet i de stadsmiljöer som skapades 

under denna tid, det var ingen som behövde tvivla kring vad ett rum 

egentligen var till för, planering skapade därför tydligt socialt definie-

rade rumsbildningar (Olsson, 2001).

Typisering, standardisering och planering blev under modernismen vik-

tiga ledord, den nära kontakten med ingenjörskonsten och materialut-

veckling blev basen i det moderna byggandet. Bostadsbrist, en allmän 

längtan efter något nytt efter kriget och krigsapparatens omställning till 

civilt bruk är några av de anledningar som nämnts som avgörande i eta-

bleringen av modernismen (Svedberg, 1988). Sverige var ett av de länder 

i världen som snabbast tog in de modernistiska idéerna. Att modernismen 

snabbt fick så starkt genomslag i Sverige har förklarats genom att det 

rådande socialistiska systemet var särskilt mottagligt för de idéer kopp-

lade till kollektivism och byggande för massorna som följde med den 

modernistiska andan. Den bostadsbrist som rådde i landet krävde också 

drastiska och storskaliga lösningar. Genom den rationella vetenskapen 

kunde både bostaden och staden delas in i ”funktioner” avsedda för ex-

empelvis arbete och fritidsnöjen (Schönbäck, 1994). 

Under 1940-talet så började den bostadssociala utredningen skrivas, 

denna lade grunden till den saneringsvåg som skulle komma att dra över 

Sverige fram till 1980-talet, inte minst för Haga som tidigare nämnts och 

flera andra arbetarstadsdelar i Göteborg. Nu skulle de trånga kvarteren 

från 1800-talet rivas och ersättas med en mer tidsenlig modernistiskt in-
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riktad bebyggelse. Av landets totala antal lägenheter, (2,1 miljoner) kon-

staterade den bostadssociala utredningen tidigt att 150 000 var så tekniskt 

och sanitärt undermåliga att de behövde saneras, alltså rivas (Schönbeck, 

1994). Det skulle ta ca ett decennium innan rivningarna satte fart på bred 

front, först på 1960-talet. Det ambitiösa miljonprogrammet, att det i Sve-

rige skulle byggas 1000 000 bostäder på 10 år mellan 1965 till 1975 (va-

rav en tredjedel var småhus) uppnåddes, och bostadsbristen var avhjälpt. 

Det finns också många vittnesmål över den befrielse som många familjer 

upplevde då de flyttade in i en ny lägenhet i miljonprogrammet. Nu fick 

stora grupper i samhället möjlighet att bo där de hade nära till natur och 

med plats för barnen. Olsson (2001) hävdar dock att förortsbebyggelsen 

fick en alltför stor öppenhet och för många socialt odefinierade rum, 

detta i kombination med den ökade rörligheten och mindre lokal förank-

ring ledde till att staden löstes upp socialt och fysiskt (Olsson, 2001). 
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Det offentliga rummet under modernismen präglades av det som brukar 

kallas en upplösning av rummet, detta ledde till att det inte längre var lika 

självklart vad olika typer av rum var avsedda till. ”Förutsättningar för lo-

kala mötesplatser, samlande punkter i samhället försvann i stor utsträck-

ning” (Olsson 2001, s. 181.) Modernismens byggande utgick till stor del 

ifrån bilismen, personbilen lade grunden till den utglesade struktur som 

idag starkt ifrågasätts, den spridda staden (sprawl) med externhandel, 

villamattor och stora trafikapparater. 

Den modernistiska planeringsmodellen fick tidigt utstå kritik från olika 

håll. Jane Jacobs var en tidig kritiker och är en av de skribenter som fått 

mest genomslagskraft i den kritik som hon framförde mot den moder-

nistiska stadsplaneringen. Hon beskriver i sin bok från 1961, The Death 

and Life of Great American Cities, New York och den planering som 

genomfördes där från 1950-talet, med stadsarkitekten Robert Moses i 

spetsen. Jacobs går till attack mot det utglesning av stadslandskapet som 

hon tycker sig se, orsakat av stora trafikapparater och nya perifera bo-

stadsområden.

Arkitekten Aldo Rossi har varit inflytelserik för teoribildning krig sta-

dens form efter modernismen. Boken, The Architecture of the city kom 

ut 1961 (översatt till Engelska 1982). Han utgår där ifrån staden som 

skapad ur ett ständigt historiskt förlopp, dess byggnader är inte planerade 

dit utan framvuxna ur stadens eget liv. Han kritiserar det modernistiska 

planerandet för det som Rossi kallar för ”naiv funktionalism”, att funk-

tionerna automatiskt skulle skapa form och arkitektur. Rossis egna teori 

får stå som en motbild, ”fatti Urbani” som han kallar den där staden be-

skrivs som den samlade bilden av stadens olika byggnadsverk men också 

byggandet av staden över tiden (Allpere, 1985). Leon Krier var också 

han en av det sena 1900 talets största kritiker av modernismen. Krier tog 

inspiration från sekelskiftets monumentala arkitektur och planering till 

skillnad från Camillo Sitte som ca 70 år tidigare förespråkade den med-

eltida stadsstrukturen och förkastat den som Krier nu hyllar (Hellquist 

1980).
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2.4 Den postmoderna staden
Postmodernism som begrepp dök upp på 1970 talet, och fick genomslag 

inom arkitekturen genom boken, The comming of Post industrial society 

från 1972 av Daniel Bell. Boken skildrar det amerikanska samhällets 

övergång från industri till tjänstesamhälle. En liknande utveckling som 

kan härledas till många städer präglade av industrin i Sverige, t.ex. Gö-

teborg och Malmö, och den kris som skapades då den ickekvalificerade 

arbetskraft som skapat industrisamhället inte längre behövdes.

De postmoderna strömningarna i samhället karaktäriseras av något slags 

allmänt sökande, där gamla hierarkier och föreställningar ifrågasätts, iro-

nin och den collageartade konsten kan sägas vara signifikant för denna 

tid. Det samhällsbyggande som växer fram efter den modernistiska är en 

motreaktion till den enformighet och det abstraherande av rummet som 

modernismen bidrog till (Arkitekturteorier, 1999). 

Rem Koolhaas intar en position som kontrasterar mot Norberg-Schulz. I 

texten, Den generella staden ur boken S, M, L, XL ifrån 1994, resonerar 

han kring hur stadens identitet tenderar att skapa en hämmande effekt på 

utvecklingen. Han ställer sig också kritisk mot den fixering vid centrum 

som finns i dagens stadsbyggande. Koolhaas har en tilltro till att den 

utspridda staden är kärnan i det som kan komma att bli en viktig del då 

framtidens stads skall ta form. ”Centrum är inte längre bara definitions-

mässigt för litet för att utföra sina ålagda uppgifter, det är heller inte 

heller längre ett riktigt centrum utan en uppblåst hägring på väg mot 

sin egen implosion”... (Koolhaas, 1994. s, 218). ”Den generella staden 

är staden som befriat sig från fångenskapen i centrum, från identitetens 

tvångströja” (Rem Koolhaas 1994. s, 220). Koolhaas menar också att 

det finns ett problem i att städer håller fast för hårt vid sin image eller 

identitet, detts riskerar att städer fastnar i det förgångna och utvecklar 

en oförmåga att utvecklas och ta influenser utifrån. Paris är ett exempel 

på detta där staden blivit en karikatyr på sig själv, där allt det som anses 

vara parisiskt överdrivits in absurdum, stadens blir i detta fall en kuliss 

för besökare utan verkligt innehåll (Rem Koolhaas, 1994).
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3.  FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta avsnitt kommer ett urval av skribenter och forskares teorier och reso-

nemang om det offentliga rummets betydelse att beskrivas. Dels på en generell 

nivå med förklaring av begrepp och uttryck. Och dels med en studie av forskning 

och debatt kring vilka gestaltningsmässiga faktorer som påverkar det offentliga 

rummets användning. 

3.1 Produktion av plats 
Att förstå hur plats konstrueras har varit föremål för mycket diskussion. En del 

av denna presenteras nedan för att bättre kunna diskutera detta arbetets syfte, att 

undersöka vad som påverkar dagens planering av det offentliga rummet i staden.

Innehållet i staden är inte en slumpmässig process utan präglas av olika maktut-

tryck och ideologiska ambitioner. I planeringen finns olika typer av antaganden 

om vad det skall bli för typ av rum och hur det skall användas, av vem (oftast 

alla), vilka historiska drag som skall accentueras osv. Man kan tala om en kon-

struktion eller produktion av plats. 

Henry Lefebvre har haft en stor betydelse för att förstå just hur rum ”produ-

ceras”. Hans bok, The Production Of Space som kom ut 1974 och behandlar 

rummet och dess mekanismer. Lefebvre (1974) tar upp tre rumsligheter som kan 

tolkas som tre samhälleliga företeelser; rumsliga praktiker, rummets represen-

tationer och representationernas rum. Platser konstrueras genom ett spel mellan 

dessa företeelser. Att fullt ut tolka och beskriva triaden är en komplex uppgift. 

Jag anser dock att hans begrepp är intressanta för förståelsen av hur det offent-
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liga rummet konstrueras även om ett djupare resonemang inte ryms i 

detta examensarbete. 

-Rumsliga praktiker är människors sociala och kulturella verksamheter, 

sådant vi gör till vardags och i andra sammanhang som har kopplingar 

till kroppen. Lefevre beskriver det som rummet som det är rent fysiskt, 

det verkliga rummet. 

-Representationernas rum är det erfarenhetsbaserade, det levda rummet 

grundat på erfarenheter. Ett levt rum som formar och formas av männis-

kors strävan att skapa mening ur och påverka sin omgivning. 

-Rummets representationer handlar om symboliska återgivningar av ex-

isterande eller möjliga förväntade rum. Planerare, militärstrateger och 

arkitekter används för att forma och behärska miljöers strategisk använd-

ning riktade mot framtidens föreställning om möjliga rum.

Triaden kan tolkas som ett redskap för att analysera hur konkreta platser 

formas (Jansson, 2006). Lefebvre hävdar att det planerade rummet (rum-

mets representationer) aldrig på förhand kan förutsätta vilka rumsliga 

praktiker som kommer vistas där. Det abstrakta rummet har enligt Le-

febvre under de senaste decennierna fått en allt större roll, exempelvis 

med modernismens rationalitet (Jansson, 2006).

Planerarens roll
Den som har ansvar för hur det offentliga rummet planeras bör ha en bild 

av vad som skapat dennes kunskap. Frågan hur vet vi vad vi vet? ställer 

Leone Sandercook i boken Towards Cosmopolis från 1994. Hon intresse-

rar sig för hur olika berättelser i samhället skapar en viss typ av kunskap. 

Planeringen har historiskt sett varit styrd av vetenskap, genom att mäta, 

väga och undersöka kunde fakta frambringas och appliceras på verklig-

heten och därigenom kunde den bästa och mest effektiva planeringen 

uppnås. Denna bild av världen härstammar ifrån upplysningen då veten-

skapen fick en överlägsen ställning i västvärlden och all vidskeplighet 

och mysticism tillsammans med andra mjukare värden betraktades som i 
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princip värdelösa. Sandercook (1998) beskriver detta som grunden i vår 

tids syn på vetenskapen som överlägsen och använder epistemologier 

som ett instrument för att förstå och beskriva den fysiska planeringen. 

Produktion av plats i Sverige
Samhällsplaneraren och kulturgeografen Moa Tunström (2009) har i sin 

doktorsavhandling studerat debatten rörande staden i Sverige i tidningen 

Plan samt Stadsmiljörådets och Boverkets publikationer.

Tunström ser en tendens till tillbakablickande inom debatten  om hur sta-

den skall byggas. Att bygga stadsmässigt och med blandad användning är 

exempelvis en självklarhet i detta ideal medan den spridda struktur som 

modernismens byggande gav upphov till av flertalet betraktas som det 

totala misslyckandet. Det stadslandskap som skapats under efterkrigs-

tiden kvalar inte riktigt in i den traditionella bilden av vad en stad är. 

Den beskrivs som den spridda staden, periferin eller den ”sprawlande 

staden” alla presenteras som problematiska och icke eftersträvansvärda. 

Tunström hävdar att det finns en alltför stor enighet om hur den fram-

tida staden skall byggas, och att det i sig är ett problem. Problemlösning 

handlar om att olika alternativ bryts emot varandra, då kan en bra lösning 

uppnås. Om alla är överens så riskerar många aspekter på ett problem att 

gå förlorade (Tunström, 2009). Under de senaste decennierna har också 

den vurm för den klassiska stadens struktur med dess offentliga rum bör-

jat synas i fysisk form och i konkreta strategier för framtida planering. 

Att bygga ”stad” uttrycks idag som mål för många mindre orter runt 

om i Sverige där småstadens måttfullhet betraktas som eftersträvansvärt 

(Boverket 1996). Det finns en del genomförda projekt som får stå som 

exempel på det tillbakablickande idealet, Jakriborg i Skåne och Järla sjö 

i Stockholm. 

Betydelsen av offentligt rum i framtidens stad
Sociologen Emanuel Castells diskuterar det postmoderna samhällets 

struktur, genom resonemang om nätverksamhället. I nätverksamhället är 

storstaden motorn i ekonomin där teknikutveckling, kommunikationstek-

nologi och kunskap spelar en stor roll. I utvecklingen av nätverkssamhäl-

let får industrin en ny roll, då den inte längre är den dominerande utveck-
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lingsfaktorn i samhället. I stora hamnstäder runtom i världen uppstod det 

efter den industriella eran ett tomrum som successivt fyllts med olika 

verksamheter kopplat till den nya ekonomin, utbildningsverksamheter, 

nöjesliv, kulturella verksamheter. Samverkan mellan dessa nya verksam-

heter är ofta tydlig och de är också beroende av att det skapas stimule-

rande stadsmiljö kring dem (Olsson, 2001). 

Den kreativa människan i dagens samhälle väljer plats utifrån dess ka-

raktär och identitet och inte enbart utifrån var denne kan få ett jobb. 

Detta beskriver Richard Florida (2006) i boken, Den Kreativa Klassens 

Framväxt. Denna klass består av de med ett kreativt yrke, till dessa räk-

nas ingenjörer, konstnärer, författare eller arkitekter m.fl. Florida menar 

att satsningar av det mer traditionella slaget, där ekonomisk tillväxt star-

tar med företag, jobb eller teknologi är otillräckliga (Florida, 2006). Utö-

ver teknologi så menar Florida att talang (alltså en stor andel invånare 

med kreativa yrken) och tolerans är minst lika viktiga tillväxtfaktorer 

för dagens städer. Fysiska platser beskrivs också som vår tids viktigaste 

ekonomiska och sociala enheter. 

Planeringsforskaren Patsey Healey (1997 i Öhrström 2006) menar att det 

globala samhällets struktur där den enskilda människan har lite inflytan-

de gör att platsen som sådan får en större betydelse. Healy menar att det 

planeringsystem som vi har idag inte fungerar utan att det istället behövs 

arbetssätt där man hanterar de sociala relationer som formar ekonomin 

och staden. Hon menar också att planeringen måste kunna skapa och 

organisera flöden av händelser. Samhällsplaneraren Bo Öhrström (2006) 

menar att det i den samtida staden finns tendenser till att platser kan 

tillföra stora värden för globala företag. Han hänvisar också till Healy 

(1997) som säger att regionens förmåga att konkurera till stor del beror 

på platsernas kvalitet. Därför är satsningar på offentliga miljöer kanske 

av större betydelse i detta sammanhang för att på sikt generera ekono-

miska vinster för staden.
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3.2 Gestaltningens betydelse för användningen
Hur skall en plats vara gestaltad för att människor skall använda den 

och tycka om den? Mycket har skrivits inom detta ämne och detaljerade 

beskrivningar om hur gatans skall disponeras för att bäst anpassas till 

fotgängaren, att variation och detaljrikedom i fasader och olika typer och 

skalor på rum är viktigt. Men har detta en avgörande betydelse egentli-

gen eller handlar det om att platser skapar sig själva där människor rör 

sig, längs stråk och noder i ett integrerat gatunät? Kanske är det den 

övergripande planeringen som har störst betydelse? 

I detta stycke redogörs för en del teorier beträffande gastaltningens be-

tydelse för användningen. Dessa delas upp i tre kategorier. Begreppen 

används senare för att studera och analysera och studera Esperantoplat-

sen i kapitel 4. 

Gestaltningmässiga faktorer som påverkar användningen av det offent-

liga rummet:

Visuella, rumsliga och    Camillo Sitte

estetiska faktorer   Gordon Cullen

    Fredrik F. Wulz

Rummets förhållande till   Space Syntax

omgivningen    Norberg-Schulz

    Kevin Lynch

Rummets funktionella aspekter Jan Gehl

    Sören Olsson

    Jane Jacobs
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Visuella, rumsliga och estetiska kvaliteter
Betydelsen av visuella, rumsliga och estetiska kvaliteter i det offentliga 

rummet har beskrivits på olika sätt genom historien. Just ordet stads-

byggnadskonst vittnar om ett förhållningssätt mer skilt från den ingen-

sjörsmässiga stadsplanering som växte fram under modernismen. Vilken 

betydelse har då dessa faktorer i dagens skapande av platser i den sam-

tida staden?

 

Camillo Sittes verk, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grund-

sätzen som först kom ut 1889 var då relativt unik i sitt område. Boken 

behandlar vikten av de historiska konstnärliga aspekterna på stadsmil-

jön, gatornas utformning, platsbildningar och andra gestaltningselement. 

Detta var kring sekelskiftet 1900 en avvikande ståndpunkt i ett samhälle 

som strävade framåt efter något nytt och inte tillbaka till det historiska 

byggandet. Haussmans ideal hade smittat av sig på många platser i Eu-

ropa med strikta boulevarder och monumentalism, något som Sitte vände 

sig emot. Sitte var också kritisk till stadsmiljöns upplösning som han 

tyckte sig se i dåtidens byggande (Eriksson, 1990). Sitte var en av de 

första som påpekade att sammanhanget mellan olika element i staden var 

viktiga för hur människan upplever rummet, och att stadsplanering inte 

bara handlade om att placera huskroppar bredvid varandra. Camillo Sitte 

menade att staden skulle gestaltas utifrån den upplevande människans 

synpunkt, där stor vikt skulle läggas vid en mänsklig skala och väl av-

vägd placering av offentliga byggnader och konstverk i stadens rum. Den 

medeltida stadens struktur var idealet, han propagerade för slutna gatu-

rum och variation istället för symmetri och oändliga perspektiviska ga-

turum som präglade dåtidens arkitektur och planering (Eriksson, 1990).  

Sitte beskriver i boken rummets anatomi och redogör för olika ”grund-

regler” som han anser viktiga, exempelvis så beskriver han slutenhet för 

stadsrum som viktigt för att de skall upplevas som trivsamma för män-

niskor. Och beskriver ingående hur gatorna skall förhålla sig till platsen 

för att den skall upplevas som ett visuellt slutet rum. (se bild 3:0)
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3:0 Camillo Sitte (1982)  
Teckningen beskriver det 
slutna torget och dess anslu-
tande gator.
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Per Hallman och Albert Lilienberg var några av de svenska stadsplanera-

re som starkt influerades av Sittes syn på stadsbyggnadskonsten. Lilien-

berg skriver i en artikel 1903 ”......Gatans konst har stort ansvar, för den 

är dagligen tillgänglig för alla” (Lilienberg i Branzell 2007, s. 45) Detta 

lyser igenom i många av Lilienbergs planer som skapades i Sverige under 

1900-talets början, b.la Furubacken i Göteborg (se bild 3:1 & 3:2). Där 

har stor vikt lagts vid gestaltningen av gaturummen, skalan och husens 

förhållande till rummet samt siktlinjer. 

Den brittiske arkitekten Gordon Cullen hör också till de som försökt 

beskriva vikten av de visuella, rumsliga och estetiska faktorer som han 

menar har en avgörande effekt på hur vi uppfattar rummet. The concise 

townscape är namnet på en av hans böcker som kom ut 1961. Cullen 

försöker definiera och organisera de element i staden som på olika sätt 

bidrar till en trivsam och människovänlig stadsmiljö. Han sätter ord på 

företeelser i stadsmiljön som ofta tas för självklara, exempelvis hur va-

riation i material och texturer kan påverka hur vi uppfattar rummet. Eller 

hur skala och riktning på gator påverkar hur vi uppfattar avstånd. Cul-

len beskriver också en metod för att studera stadslandskapet, genom att 
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skapa en visuell serie av de olika rum som fotgängaren upplever under 

en ”promenad”. Han använder denna såkallade serial vision (bild 3:3) 

för att beskriva hur olika element får betraktaren att uppleva rummet på 

olika sätt beroende på hur exempelvis gaturummet förändras. Genom att 

studera stadsrummet som en visuell serie så kan man hitta förklaringar 

på varför en gata eller plats upplevs som ner trivsam än en annan. De 

element som Cullen beskriver som viktiga handlar här om t.ex. upplevel-

sen av att flanören lockas att gå vidare på grund at att denna inte får hela 

”sanningen servarad med en gång”, flanören vill veta vad som döljer sig 

bakom nästa gavel, kanske syns något i fjärran, kanske finns det en smal 

passage eller en portal som berättar att rummet här förändras. Alla dessa 

faktorer bidrar till den variation som Cullen menar är av största vikt för 

att vi skall uppfatta en stadsmiljö som intressant och trivsam (Cullen, 

1961).

Fredrik F Wultz (1991) intresserar sig i likhet med Cullen för de olika 

element som tillsammans utgör stadslandskapet. Han använder fasaden 

och stadsrummet för att beskriva hur olika designprinciper påverkar vår 

upplevelse av olika delar i rummet. ”...fasaden konstituerar en arkitek-

tonisk situation med dubbel betydelse: Fasaden som del av en byggnad 

och som del av ett stadsrum”  (Wultz 1991, s. 6). Wultz kategoriserar in 

stadsrum i fem kategorier som alla bidrar till stadsrummets dramaturgi. 

1. Det samlade sakrala rummet har sitt ursprung i den forntida stadens 

form där templet var centralt. Idag kan ett sådant rum vara av annan 

karaktär men ändå ha liknande funktion som ett centralt rum för samling 

och fest eller religiösa yttringar där det gemensamma står i fokus, 

2. Det omslutna rummet. Är den kompakta stadens rum, dominerad av 

fotgängare. Alla ytor är integrerade och rummet bygger på individualitet 

och intimitet, kontraster mellan innanför och utanför samt en konflikt 

mellan det privata och offentliga. ”omslutningen kan innebära isolering 

från  utsidan och närhetens gemenskap kan bli en kvävande kontroll, mot 

vilken individen och den öppna platsen revolterar” (Wultz, 1991 s.75)
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3:3 Cullen (1996) Serial Vision. 
Bilden visar sekvenser av rum un-
der en promenad i staden.
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3. Det absoluta rummet präglas av centralitet och symmetrisk axialitet. 

Rummet är storskaligt med en påtaglig monumentalitet, de stora voly-

merna är viktigast och detaljeringsgraden låg. Rummet är formellt och 

uppmanar till underordnande. Detta rum var idealet för renässansens ide-

alstäder och återfinns också i modernismens rum. 

4. Det profana offentliga rummet har sitt ursprung i industrialismens li-

berala stad där gatan blev en del av befolkningens paradrum. I det pro-

fana rummet så vänder sig byggnaderna utåt mot boulevarden och espla-

naden, stadens festliga vardagsrum.

5. Det kanaliserande rummet är det rum som växte fram under modernis-

men. Huskroppar som solitärer i ett landskap. Den slutna gatan lämnar 

plats för det öppna rummet med blicken mot horisonten. Detta är ett rum  

för rörelse i bil eller tåg. ”Detta rums linjära komposition leder till och 

rakt igenom centrum och stationerna längs det kanaliserande rummet är 

scener för äventyr, avsked och återkomst” (Wultz, 1991, s. 77). 

Genom att tolka ett rum genom Wulz beskrivningar kan skapa oss en 

berättelse om rummet  och därigenom bättre förstå viken typ av rum det 

är och varför vi kanske känner oss mer eller mindre bekväma i ett rum.  

Rummets förhållande till omgivningen
Rummets förhållande till omgivningen påverkar användningen av rum-

met genom de verksamheter som finns kring platsen, de stråk som finns i 

närheten och platsens läge i stadens väv. Genom att studera hur platser 

fungerar i  ett sammanhang så kan vi få en bättre bild av hur befolkade  

offentliga rum skapas i staden.

En metod som använts mycket under se de senaste åren är Space Syntax 

metoden är en uppsättning rumsanalytiska metoder utvecklade av arki-

tekturforskaren Bill Hillier vid University College London. Space syntax 

metoden går ut på att man försöker beskriva delarnas inbördes lokalise-

ring i helheten snarare än delarna, alltså bebyggelsens konfiguration (se 

bild 3:4). Bilden visar tre olika byggnadsvolymer med nio rum i varje, 
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byggnaderna liknar varandra men förhållandena mellan 

rummen skiljer sig mycket åt, som figuren längst till hö-

ger visar, formen avgör rörelsen. Fokus i analysen ligger 

på vistelse och förflyttning som kan beskrivas som de två 

grundläggande aktiviteter som tillsammans skapar sta-

dens rum (Spacescape AB, 2010). Stadens grundläggande 

byggstenar är byggnaderna och platser där vi vistas, och 

gator och vägar där vi rör oss. Analysen studerar således 

gatustrukturens inverkan på förflyttningsströmmar i sta-

den (Spacescape AB, 2010).

Arkitekturteoretikern Christian Norberg-Schulz teori om 

plats handlar om de ”fenomen” som vår livsvärld består 

av, t.ex. Jord, trä, sten, djur, vatten, gator, hus. Samt mer 

ogreppbara företeelser såsom känslor. Norberg Schultz 

använder filosofen Heideggers beskrivning av fenome-

nologi som ”the thingness of things”  (Norberg-Schultz 

1988, s. 14). Norberg-Schulz skrev 1980, Genius Loci som kom att bli ett 

av den postmoderna arkitekturteorins mest inflytelserika verk (Hellqvist, 

1991). Teorin utgår ifrån fenomenologisk idétradition. Att den modernis-

tiska planeringen skapat ”förlust av plats” är centralt i Norberg-Schultz 

teori om plats. Han hävdar också att plats är ett essentiellt begrepp i vår 

livsvärld, varje plats har en unik karaktär som suddas ut om den analyse-

ras och planeras enbart efter aspekter kopplat till funktion (Wallenstein, 

2004). Genom att studera platsen utifrån många olika aspekter, inte bara 

de funktionella så kan man skapa en bild av platsens själ, ”Genius loci”.

De saker som formar vår livsvärld är relaterade till varandra på kom-

plexa och ofta motsägelsefulla sätt. Norberg-Shultz exemplifierar land-

skap som ett sådant omfattande ”fenomen” som till skillnad från saker 

såsom hus och träd som är mer konkret. Norberg Schultz anser också att 

metoder för analys av platser ur ett rent vetenskapligt sätt är meningslöst 

på grund av att de bortser ifrån de ”verkliga ting” som skapar platser i vår 

livsvärld. Han menar vidare att alla platser har en karaktär som bestäms 

av platsens materiella och formella uppbyggnad. 
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3:4 Tre bebyggelsetyper och en konfigu-
rativ beskrivning av dessa. Spacescape AB 
(2010)
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The image of the city av Kevin Lynch kom ut 1960 och jämfördes då 

med Sittes verk som skrevs ca 80 år tidigare. Lynch fokuserar på stadens 

visuella uttryck och hur vi människor uppfattar dessa. Formens roll är det 

viktiga i Lynchs analys för staden. Boken är resultatet av ett fem år långt 

projekt där han utifrån intervjuer med stadsinvånare i tre olika städer 

(Boston, Jersey City och L.A) identifierar stadens visuella innehåll i fem 

typer av element; stråk, gränser, områden, noder och landmärken (Lynch, 

1960). Dessa element är återkommande för de intervjuade och tolkas 

därför som grundläggande för hur människor uppfattar staden. Lynch 

menar att miljön skall vara väldefinierad och organiserad för att män-

niskor skall trivas. ”Above all, if the environment is visibly organized 

and sharply defined, then the citizen can form it with his own meaning 

and connections. Then it becomes a true place, remarkable and unmista-

kable” (Lynch 1960, s. 92). 

Lynch skriver också att stadens form bör ha en flexibilitet inför föränd-

ringar i samhället  och medborgarnas behov och önskningar  (Lynch, 

1960). Orientering och identifikation är centrala för hur människan upp-

fattar sig själv i rummet, något som också Lynch betonar. 

Rummets funktionella aspekter
Rummets funktioner påverkar så klart användningen av denna. Hur skall 

planeringen hantera de funktionella aspekterna av det offentliga rum-

met. Genom att skapa ”funktionellt öppna” platser som tillåter platsen att 

skapa sig själv eller genom styrning av utformning och funktionslokali-

sering? Nedan presenteras en del av den forskning som studerat rummets 

funktionella aspekter. 

Den danska arkitekturprofessorn Jan Gehl har influerat många arkitek-

ter och stadsplanerare idag. Speciellt genom boken, Livet mellan husen 

som utkom år 1971. Boken var då den kom ut en reaktion mot dåtidens 

modernistiska byggande som Gehl anser skapat rum där människans 

vardagliga aktiviteter inte tagits med i ekvationen. Gehl delar upp våra 
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aktiviteter i det offentliga rummet i tre delar, nödvändiga, frivilliga och 

sociala aktiviteter. Gehl menar att dessa aktivititer påverkas av många 

olika saker, bland annat den fysiska utformningen av stadsrummet. Gehl 

menar att om de frivilliga aktiviteterna är många på en plats, alltså att 

sitta, läsa en bok eller ta en promenad. Så ökar snart de sociala aktivite-

terna (Gehl, 2001). 

I en stadsmiljö med dålig kvalitet skyndar människor förbi och stannar 

inte kvar. Gehl menar att planeringen kan medverka till att skapa förut-

sättningar för fler sociala möten, dessa möten behöver inte bestå av kon-

kreta samtal utan genom att människor hör och ser varandra. Gehl lägger 

generellt mycket fokus på människans önskan om att vistas där andra 

människor är, vi vill se varandra, alltså genererar många människor mer 

och mer aktivitet på en plats. Livet mellan husen är också en källa till 

attraktion för besökande av en stad och alltså en förutsättnig för stadstu-

rism, som är en viktig del i vår tids ekonomi.

  

Att torget som mötesplats i stadsmiljön har förlorat popularitet till för-

mån för stråken hävdar sociologen Sören Olsson i boken, Det offentliga 

stadslivetsförändringar. Att se och bli sedd är en viktig aspekt i dagens 

stadsmiljö därför blir stråken i kombination med många sittplatser ofta 

mer populära än torgen. Kombinationen mellan människor som är stilla 

och människor som rör sig verkar vara grundläggande för att vi skall 

trivas i rummet (Olsson, 1998). Torgbildningar tenderar också ha en mer 

statisk karaktär. 

 

Jane Jacobs presenterar i boken Den amerikanska storstadens liv och 

förfall ett resonemang om hur stadslivet skapas genom olika fysiska för-

utsättningar. Jacobs var som tidigare nämts starkt kritisk till den moder-

nistiska planeringen som hon ansåg utarmat stadens liv. Jacobs pekar 

bland annat på den sociala kontroll som skapas där blandningen finns 

som viktigt. De ytliga kontakter som försegår i det offentliga rummet 

skapar social trygghet.

���������	��
�����������



43

Jacobs betraktar blandad användning som en av de viktigaste funktio-

nerna för att skapa ett stadsliv. Men hon menar också att detta endast 

kan skapas om det finns en viss befolkningstäthet så att även de udda 

butikerna och verksamheterna kan överleva (Jacobs, 2006). 

    

Jacobs listar fyra av de viktigaste funktionerna som bör finnas för att det 

skall skapas ett levande gatuliv;

1. Stadsdelen, och så många av dess delar som möjligt, ska ha mer än en

primärfunktion, helst mer än två. Dessa måste se till att folk rör sig

utomhus vid olika tidpunkter på dagen och är där pga olika skäl, men ska

kunna använda många gemensamma inrättningar.

2. De flesta kvarteren ska vara korta: Gatukorsningarna ska vara många.

3. Stadsdelen ska blanda byggnader med olika ålder, skick och kostnads-

läge. Blandningen ska vara finmaskig.

4. Det måste vara en tillräckligt tät koncentration av folk, såväl boende 

som andra.

Jacobs menar att om dessa kriterier är uppfyllda så finns det förutsätt-

ningar för ett myllrande stadsliv och befolkade offentliga rum. 

FORSKNINGSÖVERSIKT
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4. PLATSANALYS - STAD I DAG, GÖTEBORG SOM 
EXEMPEL

Som tidigare nämnts så är det i de gamla nedlagda industriområdena 

som de största svenska omvandlingsprojekten genomförts under de se-

naste åren exempelvis Västra Hamnen i Malmö, Hammarby Sjöstad i 

Stockholm (se bild, 4:0, 4:1) och Norra Älvstranden i Göteborg. Göte-

borg är studieobjekt i detta examensarbete där det offentliga rummets 

roll i den samtida planeringen undersöks samt hur den svenska stadens 

utveckling och omställning under de senaste decennierna påverkat pla-

neringen av det offentliga rummet. Denna del av arbetet innehåller också 

en rumslig analys av två platser i staden, detta för att genom kopplingar 

till forskning beskriva hur gestaltning påverkar användningen. 

Genom att utgå ifrån en stad som under de senaste decennierna genom-

levt många strukturella förändringar så tror jag att resonemanget om hur 

vi idag planerar för det offentliga rummet i staden blir mer intressant.

 
4.1 Stad idag
Att konkurrera om företagsetableringar har blivit en av den postmoderna 

stadens viktigaste uppgifter. Den globala konkurrensens framväxt har 

påverkat stadsbyggandet i stor utsträckning. Abdul Khakee professor i 

stadsvetenskap beskriver detta fenomen som en: ”Rumslig konkurens 

om internationella investeringar i den nya politiska geografin” (Khakee, 

2003, s.41)  Khakee benämner också denna tendens som en del i den 

post-socialdemokratiska stadens utveckling präglad av utförsäljning av 

allmännyttan och privatisering inom offentlig verksamhet. 
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Efter den kris som många svenska städer genomlevde under 1970-talet så 

har diskussionen om hur staden skulle ”klara sig” från nya arbeten inom 

industrin till tjänstesektorn pågått. Städernas strategier för att uppnå till-

växt har under 1990 talet handlat om att locka ”nya” företag till att eta-

blera sig i och kring staden, samt genom regionala satsningar på bättre 

infrastruktur och expressiva byggnadsverk. Andra faktorer för tillväxt 

har också blivit mer tydliga i debatten under de senaste åren, där stads-

miljö och platsidentitet utmärker sig som konkurrensmedel. 

Att planera för utveckling och tillväxt skapar en efterfrågan på en ny 

typ av planering. Man brukar tala om en övergång från government till 

governance dvs. en övergång från en ”top down” styrning till en mer 

kommunikativ processinriktad planering där många olika intressenter är 

med och skapar utfallet (Sernhede och Johansson, 2006). Detta arbets-

sätt återfinns i mycket av den planering som genomförts och genomförs 

i Göteborg och beskrivs i kommande kapitel. 

Arbetet med att skapa hållbara städer är en viktig aspekt på dagens stads-

planering. Många städer har just hållbarhet som mål i dess översiktliga 

planering. Hållbarhetsaspekter på den byggda miljön har blivit ett sätt att 

skapa attraktivitet för nya miljöer och ett sätt att ta fram olika strategier 

för att möta framtidens klimatrelaterade problem. Den täta stadens struk-

tur är idag en populär form att använda ur hållbarhets synpunkt, detta 

kommer att diskuteras senare i detta examensarbete.  

���������	��
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4.2 Planering i Göteborg
I nästkommande stycke så presenteras en övergripande genomgång av 

Göteborgs historiska utveckling. Detta för att bilden av de faktorer som 

påverkar planeringen av det offentliga rummet i Göteborg idag skall bli 

tydligare.

Historisk bakgrund - Göteborg
Göteborg anlades på initiativ av Gustav den II Adolf, som finns avbildad 

på Gustav Adolfs torg (se bild 4:2). Den ursprungliga stadsplanen präg-

lades av renässansen rutnät men med holländarnas kanalstruktur, detta 

för att anpassa staden till de problematiska grundläggningsförhållandena 

på det leriga läget vid Göta älv (Lönnroth, 1999). Runt staden byggdes 

flera påkostade försvarsanläggningar. Det strategiska läget gjorde snart 

Göteborg till en viktig hamn och under 1700-talet blomstrade handeln, 

med det Ostindiska Kompaniet i spetsen. Göteborg var under denna tid 

en befäst trästad. Under 1800 -talet ombildades istället staden till en öp-

pen stenstad och industrierna startade sina verksamheter. 

De många bränderna som härjade staden med jämna mellanrum ledde 

under denna tid till ett förbud mot trähusbebyggelse innanför vallgra-

ven i mer än två våningar. Under 1800-talet anlades också Nya Allén 

och parkområden utanför befästningarna, såsom var brukligt i många 

Europeiska städer under denna era. En ny hamn byggdes och Majorna 

och Haga utökades. Under 1800-talets senare del byggdes nya områden 

utanför vallgraven i rutnätsmönster. Trevåningshus med en bottenvåning 

i sten, kallade Landshövdingehus, dominerade i arbetarstadsdelarna och 

stora industriområden växte fram i anslutning till vattnet, exempelvis 

Lyckholms bryggerier och Götaverken. I 1900-talets början bygg-

des flera områden med landshövdingehus i storgårdskvarter t.ex. 

Kungsladugård, medan stenstadsstrukturen fortsatte i centrum 

exempelvis i Lorensberg och Nedre Johanneberg (se bild 4:1) 

Detta var också egnahems områdenas tid och områden som Lan-

dala och Änggården byggdes. Efter 1940 införlivades Västra 

Frölunda och Backa med staden. Folkhemmet byggdes ut med 

storskaliga områden på exempelvis Guldheden som utformades 


������������GÖTEBORG

4:2 Staty från Gustav Adols torg 
i Göteborg
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med tidstypisk trafikseparering och sammanhängande grönstråk. Mel-

lan 1965-80 byggdes storskaliga områden för miljonprogrammet såsom 

Hammarkullen och Bergsjön. Omfattande rivningar genomfördes i cen-

trum t.ex. Masthugget, Nordstaden och Olivedal (se bild 4:3) (Lönnroth, 

1999). De bebyggelseprojekt som genomfördes i staden mellan 1960-80 

kan beskrivas ha en utglesande effekt och är en bidragande faktor till att 

staden idag räknas till en av Sveriges mest segregerade.  

Göteborg upplevde under 1960-talet till 1980-talet en stark nedgång 

inom industri och produktionssektorn. Dessa samhälleliga förändringar 

speglas i stadslandskapet och de projekt som genomförts de senaste åren. 

Oljekrisen och en övergång till den kinesiska marknaden blev ett hårt 

slag för varven i Göteborg. Fram till mitten av 1980-talet så genomgick 

varvsindustrin en strukturomvandling som skulle komma att lämna 250 

hektar centralt belägen mark tillgängligt för staden att bygga på (Eriks-

son, 2003). De förändringar som skedde kan beskrivas som dramatiska 
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för en stad som alltid haft en stark arbetaridentitet med varven som puls-

åder. Men motgångarna öppnade också upp för möjligheter.  

Planeringsstrategier i Göteborg
Hur skall en stad som Göteborg hitta nya sätt att konkurrera om det som 

skapar tillväxt och välstånd? I Göteborg lyser detta bygge av en ny iden-

titet extra tydligt i vissa projekt. Några av dessa kommer att undersökas 

och beskrivas i följande kapitel. Fokus ligger på hur det offentliga rum-

met behandlats i projekten.

I Göteborgs gällande översiktsplan står följande om det offentliga rum-

met i staden:

 ”Göteborg ska vara en trygg stad där alla kan känna till-

hörighet i offentliga rum och ha möjlighet att mötas. Detta 

uppnås bl.a. genom en mer blandad stad med god utformning 

av stadens offentliga rum och där barriärer överbryggs och 

stadsdelar binds samman. Människors olika behov ska också 

uppmärksammas genom en utökad dialog i planeringsproces-

sen”  (Göteborgs översiktsplan, 2009 B).

Norra Älvstranden
Många satsningar genomfördes för att ersätta de jobb som försvann från 

varven under 1970-och 1980-talen, det stod nu klart att området på Norra 

Älvstranden (se bild 4.4 a) behövde omvandlas för nya näringar. En ny 

fördjupad översiktsplan togs fram för området och det statligt ägda fast-

ighetsbolaget (Eriksbergs förvaltning AB) började arbeta med förnyelse 

i området. Bolaget köptes upp av kommunen 1996 och namnet ändrades 

till Norra Älvstranden Utveckling AB. Ett unikt arbetssätt utvecklades då 

området skulle planeras, ett arbetssätt som fått namnet Älvstrandsmodel-

len. Modellen går ut på att Älvstranden AB (Norra, i namnet togs tidigt 

bort) som ägs av kommunen, exploatörer och byggare arbetar fram ett 

underlag för detaljplan samt gestaltningsprogram. Området delas också 

upp i olika markandelar, gemensamt kommer man överens om vad varje 

enskild marklott kommer att kosta. Därefter fördelas de olika markan-


������������GÖTEBORG



50

delarna i samråd mellan byggarna, som var och en sedan exploaterar i 

linje med den gemensamma planen för helheten. Bolaget menar själv 

att modellen innebär att stadsutvecklingen kan ske utan kostnader som 

belastar skattebetalarna (Älvstranden Utveckling, 2010). Följande for-

mulering kan man läsa i företagets verksamhetsberättelse: ”Grundidén är 

att alla samverkar för att området som helhet skall bli så bra som möjligt, 

och inte bara den mark varje enskild exploatör själv ska ansvara för” 

(Älvstranden Utveckling, 2010, s.7).

På den Norra Älvstranden planerades för en blandning av bostäder i olika 

upplåtelseform blandat med verksamheter och kommers. Mycket mark 

avsattes för företagsetableringar samt högskola och gymnasium. Eriks-

sons önskan om att etablera sig i området resulterade i ett intensivt ar-

bete för att skapa ett kluster av olika företag och verksamheter i området 

(Sernhede och Johansson, 2006). Lars Ivarsson var direktör för Älvstran-

den utveckling AB under 1997-2005 och beskriver i en intervju från 2006 

de strategier bolaget hade i arbetet med Norra älvstrandens utveckling 

under hans tid. Ivarsson förklarar att hans förflutna inom fastighetsbran-

chen gett honom ett annorlunda angreppssätt vad gäller planering, han 
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menar att planeringen behöver samarbeta mer med marknaden. Exem-

pelvis så ställde bolaget krav på att de stora livsmedelskedjor som skulle 

öppna mindre butiker längs Eriksbergskajen i utbyte mot att de fick eta-

blera stormarknad. Ivarsson menar att denna typ av förhandling krävs för 

att uppnå en blandning i stadsdelar som Norra Älvstranden (Klingberg, 

2006) ”Småbutiker bidrar till en levande stadsdel, men det går inte att 

blunda för de har svårt att överleva konkurrensen från storskaliga lågpri-

salternativ” (Lars Ivarsson i Klingberg 2006. s, 71) 

Evenemangsstråket
(se bild 4:4 b) Stråket är en del i stadens satsning för att bli en attraktiv 

turiststad och kan betraktas som en symbol för Göteborgs strävan efter 

att hitta en ny identitet efter industrieran. Många nya verksamheter har 

under de senast 15 åren byggts längs det som kallas evenemangsstråket 

som sträcker sig från Korsvägen längs Skånegatan mot centralstationen, 

ifrågasatt av vissa, hyllat av andra. 

Evenemangsstråk har funnits med som en tankemodell i Göteborgs över-

siktliga planering länge och kan sägas vara en del av den nya upplevelse-

ekonomin (Caldenby, 2003). Mässan, Ullevi och biografen Bergakungen 

är några av de etablissemang som ligger längs stråket. De byggnadsverk 

som fått mest uppmärksamhet i Göteborg under de senaste 15 åren är 

lokaliserade i anslutning till stråket såsom Universeum och Världskul-

turmuseet. Stråket är tänkt att locka turister och upplevelsesuktande gö-

teborgare, och är en viktig del i Göteborg stads strategi för att bli en 

attraktiv evenemangsstad. Stråket ligger utanför själva centrum men nära 

Korsvägen som är en befolkad knytpunkt.  Kritik har riktats mot idén 

med stråket som allt för konstruerat, utanför den centrala stadens och 

dess naturliga stråk.
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Kanaltorget –Lilla bommen
Kanaltorget ligger vid Göteborgsoperan i Kungsportsavenyns förläng-

ning ner mot Göta älv. Platsen ”blev till” där Göta Tunneln byggdes men 

har inte färdigställts, tillfälliga arrangemang dominerar platsen (se karta 

4:5 och bild 4:6)

Kanaltorget är en del av området Lilla bommen. Lilla bommen är i hu-

vudsak byggt under 1980-talet och består av enbart kontor, med Ralph 

Erskins rödvita höghus kallat Läppstiftet (se bild 4:4) som signum. Gäst-

hamnen, med tilläggningsplats för turistbåtar, Göteborgsoperan och Bar-

ken viking (se bild 4:4) är stora turistattraktioner i området främst som-

martid. Kanaltorget upplevs fortfarande som avskilt från City, även om 

Götatunnelns tillkomst medfört en bättre kontakt med Östra Hamngatan.

Platsen väntar på en permanent utformning och tillfälliga åtgärder har 

tagits, idag är mycket av ytorna på platsen fortfarande vägbana, dock 

med minskad trafik. Anledningen till att kommunen väntar med att pla-

nera för Kanaltorget är att Västlänken kommer att beröra området. Väst-

länken är den tågtunnel som kommer gå under staden med hållplatser 

vid bl.a Korsvägen och Hagakyrkan. Tunnelbygget innebär att området 

kring Lilla bommen och Kanaltorget kommer att behöva grävas upp igen. 
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Tunneln beräknas vara färdig ca 2025. Under våren 2010 placerades ett 

tillfälligt pariserhjul på Kanaltorget (se bild 4:6 a). Det skall stå där i två 

år för att sedan flyttas till Lisebergs nöjesfält. Det har pågått en intesiv 

debatt om huruvida hjulet är en bra eller dålig satsning. På platsen finns 

idag också en utställningslokal för stadsbyggnadskontoret där modeller 

och planer över framtidens Göteborg visas upp och diskuteras, samt en 

konstgräsplan för olika typer av aktiviteter.

Platsen skall ha en karaktär av ”fest och glamour” enligt stadsbyggnads-

kontoret. I planprogrammet för Södra Älvstranden (2006)  kan man läsa 

om Lilla bommen: ”Platsen kan innehålla en torgdel och en parkdel. Den 

har med sina kringliggande verksamheter större möjligheter än Götaplat-

sen att fyllas med liv året om och kan liksom Stora Bommen utvecklas 

till en naturlig mötesplats.”

Platsen har väckt en debatt om huruvida politikerna i staden satsar mer 

på expressiva byggnadsverk som lockar turister snarare än väl avvägd 

stadsplanering för Göteborgarna. Frågor som dyker upp i debatten är hu-

ruvida detta är en plats där Göteborgarna kan vistas utan att konsumera 

eller prestera? Planeras platsen egentligen för stadens invånare eller till-

fälliga besökare i staden? Dessa frågor diskuteras vidare i kap 5.
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höger i bild.
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4.3 Södra älvstranden 
I kommande stycke studeras planeringen av den Södra älvstranden i stort 

samt specifikt Esperantoplatsen.  

Älvens norra strand är nu snart fullt utbyggd och kommunen har tillsam-

mans med Älvstranden utveckling AB flyttat över fokus till den Södra 

Älvstranden. De områden som skall omvandlas där är Lilla bommen (Ka-

naltorget), Stora Bommen och Skeppsbrokajen. Fokus ligger nu på att 

ta fram en detaljplan för området längs älven i söder, Skeppsbrokajen. 

Denna är just nu i samrådsskedet.

Visioner och mål
Från kommunens sida nämns två särskilt viktiga punkter i planering-

en av den södra älvstranden: Lilla Bommen i öster, där stråket Östra 

Hamngatan-Avenyn börjar och slutar, och Rosenlund i väster, där Rosen-

lundskanalen/Vallgraven mynnar ut. Älvstranden utveckling AB har en 

webbsida med information rörande det som händer kring Skeppsbron där 

kan man läsa om hur visionen för hur Skeppsbron kommer att upplevas 

i framtiden:

”Längs kajstråket är det mycket folk i rörelse och alla 

känner sig välkomna och trygga. Människor rör sig till 

och från sina bostäder på Skeppsbron, promenerar och 

flanerar, slår sig ner på något café eller restaurang. El-
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4:7 Södra Älvstranden, del av planområdet. Det högsta huset är Otterhall, Göteborgs första höghus.
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ler bara njuter av vattnet, hamnlivet och den storslagna 

utsikten” (Älvstranden utveckling AB, 2010).

Politiker har också beskrivit det framtida Södra älvstranden på följande 

sätt: ”Smala gator och smala hus. Kanaler och spännande broar. Skiftan-

de fasadmaterial och former. Mindre modern funkis och mer holländsk 

influens i Göteborgs hamnområde. Det tycker moderatledaren Jan Hall-

berg och Anneli Hultén, byggnadsnämndens ordförande (s).” (Thorsell, 

2009) 

I september 2009 kom detaljplanen för den Södra älvstranden ut på sam-

råd. I syftet finns en vilja om att projekten längs den södra älvstranden 

skall återknyta staden till vattnet är en tydlig utgångspunkt, följande for-

mulering finns i Detaljplan för skeppsbron (samrådshandling). 

”Huvudsyftet är att återförena staden med vattnet efter att 

Götatunneln tagits i bruk och att hela en idag trasig stadsbild. 

De allmänna platserna i området är av stor betydelse. Gator, 

torg, platser och kajområdet ska bli göteborgarnas nya var-

dagsrum i city...” (Stadsbyggnadskontoret Göteborg. 2009 A. 

s, 1).

Förslaget för den Södra älvstranden innefattar en utvidgning av den täta 

stenstaden struktur som finns i centrum idag. Som man tror skall skapa 

ett rikt stadsliv och minskat behov av transporter (Se bild 4:8 a). Fem 

nya eller delvis nya kvarter föreslås. Kvarteren har en rektangulär form, 

med undantag för den norra delen där spårvägen styr kvarterens form. 

Bebyggelsen är främst i 5-7 våningar med mer småskalig bebyggelse 

längs vattnet. En Space Syntax analys har genomförts över området och 

utifrån detta så bedöms området kunna bli en välintegrerad del av Göte-

borgs centrum. Den svaga länken är den mellan Masthugget och Södra 

älvstranden.  
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”För att Skeppsbron och Kajstråket ska kunna utvecklas till 

ett levande stråk och en attraktiv mötesplats för både grann-

skapet och för hela Göteborg krävs tydliga kopplingar till 

Masthamnsgatan, Nya Allén/Första Långgatan samt Järntor-

get” (Stadsbyggnadskontoret, 2009 A. s, 11).

Dialog Södra älvstranden
Under våren 2006 startades ett medborgarprojekt kallat ”Dialog Södra 

Älvstranden”. Projektet syftade till att skapa en bred dialog kring ut-

vecklingen av den Södra Älvstranden där olika samhällsgrupper skulle få 

komma till tals. Projektet kom till som en reaktion mot utvecklingen av 

den Norra älvstranden där många varit kritiska mot hur planerna genom-

drivits. Kommunens agerande kan beskrivas som en topdown planering 

där en handfull politiker haft ett stort inflytande och drivit processen 

hårt. 

Det grundläggande syftet med ”Dialog Södra Älvstranden” var att ta reda 

på vad göteborgarna egentligen ville använda den Södra älvstranden till 

innan den formella processen med detaljplaner drog igång. Sex lag sat-

tes ihop, lagen bestod av människor från olika åldrar och yrkes grupper, 

från experter till lekmän. Lagen genomförde sedan så kallade parallella 
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4:8 a Förslag för Skeppsbron. Illustration Erséus Arkitekter. Stadsbyggnadskontoret, (2009 A)
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stadsanalyser där mängder av idéer om Skeppsbrons framtid togs fram. 

Utfallet av ”Dialog Södra Älvstranden” arbetades till viss del in i den 

konventionella planprocessen som drog igång med planprogram under 

2006. Förslagen utvärderades av en grupp på kommunen och i planpro-

grammet infogades en del av de idéer som framfördes i de parallella 

stadsanalyserna. Exempelvis:
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Efter ”Dialog Södra älvstranden” så gjorde kommunen ett program för 

detaljplaner över Södra älvstranden, området Rosenlund och Lilla Bom-

men. Huvudsyftet med denna handling var att skapa ett aktuellt underlag 

för de kommande detaljplanerna i området, eftersom den aktuella fördju-

pade detaljplanen från 1997 var föråldrad. Målet var att i programmet 

skapa en grundläggande struktur för hur staden åter skulle kunna möta 

vattnet. 

De idéer som lyser igenom angående det offentliga rummet på platsen 

är fokus på aktiviteter vid vattnet med utomhusbad och båtverksamhet. 

Bebyggelsen har en tydlig rutnätstruktur, kvarteren skall ha lokaler för 

verksamheter i bottenplan. Huruvida de gamla husen längs kajen kom-

mer att stå kvar återstår att se i den kommande omarbetningen av försla-

get. Den blandning som man i planen vill uppnå kommer troligtvis att 

påverka utfallet. Planen har en tydlig inriktning mot blandstadsidealet, 

bostäder skall blandas med verksamheter i bottenplan. 25 procent av de 

bostäder som byggs i området skall vara hyresrätter. Avancerade tekniska 

anläggningar (t.ex. underjordisk parkering) föreslås också.

Framförd kritik mot planen
Projektet dialog älvstranden fick mycket kritik, till att börja med fick  

mottagandet från politikerna kritik, 15 minuter var fick lagen på sig då 
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deras förslag presenterades för politikerna. Sedan drog processen med 

utvärderingen ut på tiden, anledningen var att grupperna belyst ett brett 

spektrum av frågor som var svåra att behandla. Journalisten Mattias Hag-

berg (2009) beskriver problematiken i en artikel i Göteborgsposten, han 

har intervjuat Lennart Widén som är en del av utvärderingsgruppen:

”De stora frågorna kring exempelvis segregation i staden 

som helhet kan vi inte ta ställning till. Det är inte vårt jobb. 

Vi skall bara ta hand om de synpunkter som är direkt appli-

cerbara på ett planprogram enligt plan- och bygglagen” 

(Widén, se Hagberg 2009)

Planerna för Skeppsbron har skapat mycket debatt i Göteborg, främst 

kring idéerna på att riva Merkurihuset och ”Kinesiska muren” som inte 

fallit i god jord. Planen som sådan har mottagits på ett positivt sätt, att 

bygga vidare på det befintliga rutnätet ses som ett bra drag. Målet att 

skapa en blandad stadsdel med god tillgång till vattnet betraktas av de 

flesta som mycket positivt.

Sociologen Catharina Thörn säger i en intervju i Göteborgsposten 

den 9 nov 2009 att området kommer att skapa mer segregering ef-

tersom de enda som kommer ha råd att bo i området är en välbärgad 

medelklass, hon riktar också hård kritik emot att stadsplaneringen 

i centrala Göteborg enligt henne i hög grad handlar om att skapa 

en attraktiv stad för en växande medelklass och deras behov av 

trivsamma miljöer för att konsumera.

”Staden har på kort tid blivit något som ska marknadsföras 

och säljas till dem som har råd att betala. Ingen tycks bry 

sig om att liknande stadsutvecklingsprojekt överallt i världen 

lett till växande sociala klyftor...” Catharina Thörn, Göte-

borgsposten den 9 nov 2009
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Samhällsföreningen Yimby (yes in my backyard) ger planen både ris 

och ros i sitt formella yttrande. De betraktar målen med blandstad och 

kvartersstruktur som positiva men är kritiska mot höga parkeringsnormer 

och de öppningar som finns i kvarteren i förslaget. Öppningarna skall ge 

bättre utsikt men kommer ge mindre byggyta och därmed högre priser. 

Parkering under jord anser de bidra till höga hyror som skapar ett område 

anpassat efter en välbärgad befolkningsgrupp, de föreslår istället en lägre 

parkeringsnorm (Åsberg, 2009). 

Reflektioner angående planeringen av Södra Älvstranden
I exemplet från planeringen av den Södra Älvstranden arbetade kommu-

nen med det ambitiösa dialog älvstranden projektet. Resultatet som ar-

betsgrupperna presenterade visade sig vara allt för komplext och ställde 

planerarna i kommunens arbetsgruppen mot väggen. 

Här döljer sig viktiga frågor om vilken roll planeringen egentligen har. 

Kan man planera för ett stort innerstadsområde såsom Södra Älvstranden 

utan att tala om makt, segregation och utanförskap? Vilka är exempel 

på de teman som dök upp i dialogen. Dessa frågor kommer vidare att 

diskuteras i del 5.

Planeringen av Södra älvstranden verkar skilja sig från planeringen av 

exempelvis Norra älvstranden. Dialogprojektet visar på en vilja att in-

tegrera medborgarna mer. Frågan är hur planeringen i slutändan blir, 

studien av Esperantoplantsen ger en fingervisning av hur de kommande 

offentliga rummen kan komma att bli på Södra älvstranden. 
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4.4 Esperantoplatsen
Platsen är intressant att studera på grund av dess roll i satsningen på den 

Södra älvstrandens utveckling. Platsen kan tolkas som en länk mellan det 

gamla och det nya och kan ge en bild av vad staden vill med det nya om-

rådet på Södra älvstranden. Platsen beskrivs som en plats för möten, men 

har den utformats som en mötesplats? Vika är det som skall mötas här?
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4:8 b Esperantoplatsen med omgivande kvarter.
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Bakgrund
Esperantoplatsen ligger nära värmeverket och Rosenlund (se karta 4:8 

b) som tidigare har varit Göteborgs prostitutionsgata. Området har varit 

eftersatt och  många har valt att gå omvägar för att undvika detta områ-

det, speciellt om kvällarna. Byggnaden på platsen byggdes i mitten av 

1800-talet (se bild 4:9). Själva platsen har funnits sedan 1950- talet och 

var under lång tid en cirkulationsplats med plantering i mitten (se bild 

4:10). Platsen har dock under det senaste decenniet förfallit. Efter bygget 

av Götatunneln så var Esperantoplatsen den första platsen som omvand-

lades i området kring Järntorget (se bild 4:11). 

Platsen ingår i det intensiva gångstråk som går ifrån Järntorget över 

Kungshöjd och ner emot shoppingstråket längs Kungsgatan. Bastionen 

Carolus Rex ramar in torget och ger det en storslagen fond, kvartersbe-

byggelsen runt torget är ifrån 1800-talet, och består främst av bostäder 

men också en del verksamheter i bottenplan. Kraftvärmeverket är ett an-

nat utmärkande drag för platserna med dess blå skorsten som tornar upp 

sig med älven i bakgrunden och syns från stora delar av staden. Namnet, 

Esperantoplatsen kom som en önskan om att få en ”egen” plats ifrån 

olika esperantoklubbar i staden och ansågs lämpligt med tanke på det 

språkkafé som finns här. 

Esperantoplatsen har fått ett tidsenligt betonglandskap med släta gra-

nitbänkar och strikta geometriska ytor. En gräsyta med träd finns i den 

sydvästra delen av platsen, och symbolen för esperantorörelsen en fem-

uddig stjärna pryder marken. En dansskola håller kurser på torget under 

sommarkvällarna och det kafé som finns på platsen har en uteservering.

Strax efter invigningen så hittade skateboardåkarna Esperantoplatsen. 

De släta låga granitbänkarna och markbeläggningen lämpade sig bra för 

denna typ av aktivitet (se bild 4:13). Men ljudet av skateboardar som slog 

i backen uppskattades inte av alla. De boende i området stördes av ljudet 

och började lägga ut sand för att motverka denna aktivitet, skejtarna tog 

med sig sopborstar, sopade och åkte. 
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4:10 Esperantoplatsen ca 1970. 
Bild: Göteborgs Stadsmuseum

4:9 Esperantoplatsen ca 1905. 
Bild: Göteborgs Stadsmuseum

4:11 Esperantoplatsen 2010
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Kommunen fick många klagomål från de boende och satte efter ett tag 

upp så kallade skatestoppers (stålöglor fastmonterade i stenen, se bild 

4:12-13) för att få bukt på de högljuda skejtarnas aktiviteter. Detta har 

skapat debatt på olika håll. 

Under våren 2010 så initierades ett projekt för att förbättra Esperanto-

platsen som mötesplats. Anledningen till detta var enligt Park och natur-

förvaltningen att det förts en intensiv debatt om platsen på olika håll. Fle-

ra tillfällen har getts för intresserade att uttrycka sina åsikter, en husvagn 

har ställts upp på Esperantoplatsen där intresserade fått träffa de ansva-

riga för projektet i en ”dialogprocess” som park och naturförvaltningen 

kallar det. Det är Park- och naturförvaltningen som i samverkan med 

Social resursförvaltning, SDF Centrum, Ungdomsfullmäktige och Trygg, 

vacker stad håller i dialogprojektet. Under våren 2010 hölls flera möten 

för intresserade där situationen diskuterades. Den stora frågan är bullret 

som de boende upplever som störande. Kommunen beslutade i Juni 2010 

därför att införa ett förbud mot att skejta efter klockan tio på kvällarna. 

Belysningen kommer med hjälp av en timer stängs av vid denna tidpunkt. 

Intentioner med platsen i planer
Platsen finns med i det program som togs fram för hela älvstranden 2006, 

då ännu inte Esperantoplatsen hade gjorts om. I programmet beskrivs 

platsen som en framtida piazza, med plats för lekskulptur, grönt och vat-

ten för att skapa en plats attraktiv för barn, så blev inte resultatet.

Ramböll fick i uppdrag av Älvstranden Utveckling AB i samarbete med 

Göteborgsstad att om gestalta platsen. 2008 var markarbeten och en min-

dre parkanläggning färdig. Platsen beskrevs under invigningen som en 

”port till den planerade bebyggelsen på Södra älvstranden” av direktören 

för Älvstranden utveckling AB, Magnus Andersson (Andersson 2008, i 

Aronsson ).

I planerna för Skeppsbron skriver man att ”Såväl Heurlins Plats och 

Esperantoplatsen som deras respektive stråk mot älvstranden kan med 

rätt utformning bli välkomnande mötesplatser för i första hand gående.” 

(Stadsbyggnadskontoret 2006, s. 15) 
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4:12 Bänkar på Esperantoplatsen, 
och ”skatestoppers”.

4:13 Esperantoplatsen från Ro-
senlund
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Rumslig studie
I denna rumsliga studie av Esperantoplatsen kommer en del av de teorier 

presenterade i kapitel 3 att appliceras och diskuteras utifrån Esperanto-

platsen. Detta för att beskriva gestaltningens påverkan på användningen 

av rummet som är en av frågeställningarna till detta examensarbete.

Platsens visuella, rumsliga och estetiska kvaliteter 
Den utformning som platsen fått har ett tydligt formspråk som gör att man 

som besökare känner igen sig. Markbeläggningen med dess tvärgående 

ränder håller visuellt ihop torget och göra att man som besökare känner 

att det fortfarande är ett torg trots att det egentligen är en bilväg som tagit 

vid. Bilar kör dock på tre av torgets sidor. Rummet är relativt öppet och 

”flyter ut”, rummets hörn skapar på flera håll spännande utblickar men 

gör också att besökaren upplever rummet som osammanhängande.    

De texter på esperanto som finns infällda i stenen ger platsen ytterligare 

ett identitetsskapande element som dock har lite med själva platsen som 

sådan att göra.

Utblicken som besökarna får ner mot älven är också ett spännande visu-

ellt element. Platsens nivåskillnader mot kungshöjd gör platsen intres-

sant för den som promenerar. Även om de höga höjderna också skapar 

skugga. 

Platsens förhållande till dess omgivning
Genom att utgå ifrån Lynchs begrepp för att beskriva stadens visuella 

innehåll i fem typer av element (stråk, gränser, områden, noder och land-

märken) så kan Esperantoplatsen beskrivas som en plats som genomkor-

sas av ett stråk och innehåller två element som kan tolkas som landmär-

ken, stadsmuren och Kraftvärmeverket. Rummet avgränsas med bilväg 

på tre sidor, därför kan rummet uppfattas som otryggt för vissa grupper 

och inte lämpligt för lek. 
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Platsen har relativt tydliga robusta gränser, stadsmuren, värmeverket 

samt kanalen. Inom en relativt snar framtid så kommer spårvagnen gå 

förbi platsen längs Stora badhusgatan, och ny bebyggelse kommer att 

skapa nya stråk längs den Södra älvstranden. Kanske kommer det att 

skapas ett mer befolkat stråk från Järntorget, över Järnvågen och ner mot 

det nya området längs kajen. Detta skulle isåfall göra att Esperantoplat-

sen blir mindre befolkat. Det ökande befolkningsunderlaget i närområdet 

kommer dock förmodligen gagna Esperantoplatsen och det stråk som går 

upp över Kungshöjd. Platsen ligger också nära den kreativa och eklek-

tiska miljö som skapats kring Långgatorna och Järntorget, med ateljéer, 

butiker och småföretagande. Denna typ av miljö förefaller var värdefullt 

i en stadsmiljö för att det skall skapas nya typer av kreativa verksamheter 

där hyror hålls nere genom att äldre hur står kvar. Mer ljusskygga butiker 

och verksamheter finns också i området vilket motverkar gentrifiering.

Platsen funktionella aspekter
Esperantoplatsen har relativt få sittplatser och man kan ifrågasätta om de 

vänder sig mot rätt ”håll”. Enligt Gehl så skall bänkar vändas mot den 

aktivitet som förekommer. På platsen så förekommer mest aktivitet längs 

stråket och längs kanalen. Flest sittplatser hittar vi centralt på platsen, 

relativt långt ifrån där människor rör sig förbi. Man skulle också kunna 

tänka sig att skejtarna är intressanta att studera nu när dom finns på plat-
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4:14  Esperantoplatsen sedd från stadsmuren
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sen. Därför hade fler sittmöjligheter varit bra i ett läge där man kan sitta 

och betrakta dessa. Exempelvis i det soliga läget längs murens gräns.

Andra aktiviteter som finns på platsen är av konsumtionskaraktär, kafé 

och gym.

4.5 Reflektioner och debatt kring planeringen av Esperan-
toplatsen
Ett problem bestående av granitbänkar och stålöglor illustrerar ett av 

denna uppsats viktigaste teman, vem är det vi planerar för? 

Enligt Joe Koppel, projektledare vid Trafikkontoret så påstår de boende 

i området att skejtarna skapar en ljudmiljö som gör det omöjligt att sova 

om kvällarna, de har också förstört de glaspartier som är infällda i sten-

bänkarna på platsen. Koppel säger också att man på kommunen fått ta 

emot många klagomål från den motsatta sidan som säger att kommu-

nen genom skatestopparna just kör bort ungdomarna från platsen, och att 

dom tar bort ett levande element som skapats på platsen. Han kommente-

rar också att klagomålen tidigare handlat om att de hemlösa förde liv på 

platsen om kvällarna (Heyman, 2010). 

På olika webforum finns diverse uttalanden som illustrerar det missnöje 

som många känner över att skateboardåkarna inte längre får vara på plat-

sen, på en blogg kommenterar en man på följande sätt: 

”När jag gick förbi en morgon hade de vackra granitblocken 

försetts med någon slags öglor av stål. Det är färdig-grindat. 

Inga fler Mc Twist, frontside flips eller fifty-fifty. Nej, nu 

ska brädfolket förpassas dit de hör hemma, i något reservat 

i förorten. Bort från stadskärnan. Och Esperantoplatsen ska 

återigen, någon skattemiljon och många stensättartimmar se-

nare, förvandlas till det Kungsgatans rövhål det alltid varit. 

En öde, trist och avgasdoftande plats, närmsta granne med 

fjärrvärmeverket” (www.hejaabbe.com, 2010)

PLATSANALYS
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Planerna kring Skeppsbron har blandning och möten som viktiga teman. 

Att använda blandstaden som koncept innefattar just en blandning av allt 

det som finns i en stad, även det som stör. Esperantoplatsen blir i detta 

avseende ett nästan övertydligt bevis på att skejtarna inte var en av de 

grupper som planeringen tänkte sig skulle mötas på mötesplatsen. Så vad 

är då egentligen en mötesplats idag? Finns det plats för okonventionella 

aktiviteter utöver att sitta och äta glass? Jag tycker att man kan se en 

tendens till att sådana platser försvinner allt mer ifrån stadens centala 

delar. Det finns en tydlig bild i planerna av vad som skall försegå i in-

nerstadens offentliga rum som kanske inte ger en verklig spegling av det 

staden egentligen innehåller.  

Det finns dock grupper som av olika orsaker haft begränsad makt över 

det fysiska rummet och haft mindre tillgång till det, exempel på sådana 

grupper är barn, invandrare, och hemlösa som alla har begränsad makt  

över rummet (Persson, 2003, Thörn, 2006). 

Offentliga platser i staden kan beskrivas som ytor där sociala och kultu-

rella mönster manifesteras och där det pågår en ständig kamp om plat-

sens mening (Brusman, 2008). Esperantoplatsen är ett stadsrum där det 

pågår en kamp om vem som har mest rätt till platsen. Att kommunen från 

början valde att hindra en viss typ av aktivitet på platsen med fysiska 

hinder för att sedan ändra sig och istället dra igång en dialogprocess 

bevisar att denna typ av frågor är känsliga och kräver ett pragmatiskt 

förhållningssätt. Det finns risker i att utesluta vissa ungdomsgrupper från 

innerstadens offentliga rum genom att man i den fysiska miljön signale-

rar att deras aktiviteter är mindre värt. Det är ju dock också ett problem 

om människor inte kan sova på grund av ljudet, här finns frågor om hur 

mycket man kan förvätas klara av som boende i en innerstadsmiljö. Detta 

diskuteras vidare i det avslutande kapitlet. 

Platsen beskrivs som en mötesplats och port till det nya området som 

skall byggas på den Södra älvstranden. Vilka funktioner finns då på den-

na plats som beskrivs som en mötesplats. Kanske hade det varit bättre 
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om platsen riktade sig till fler än de som vill sitta och titta. Kanske skulle 

dom som gillar att leka (oftast barn) och som gillar att göra andra aktivi-

teter få plats i rummet. Skejatarnas annekterande är en typ av ny funktion 

som man på kommunen inte riktigt räknade med. 

Olssons resonemang om torgets minskade betydelse i stadsrummet och 

stråkets ökade betydelse borde skapa bra förutsättningar för Esperanto-

platsen. Platsen är en just en platsbildning i direkt anslutning till ett stråk 

och borde därmed ha mycket potential till att få ett levande stadsliv om 

detta skulle kombineras med fler sittplatser. Utifrån Olssons resonemang 

om vad ett offentligt rum egentligen är så kan man ifrågasätta om det ens 

är ett helt offentligt rum idag. Att försöka förhindra en aktivitet i ett of-

fentligt rum gör detta till ett halvprivat rum. Kommunen beslutat att en-

dast förbjuda aktiviteten på en viss tid av dygnet kan också ifrågasättas.

Är det verkligen är ett offentligt rum eftersom det ställs krav på presta-

tion, att flytta på sig eller att vara tyst efter kl 22. Ett köpcentrum har 

samma strategi, gå härifrån kl 19 för då är det stängt. 

Generellt sett så verkar de spontana sociala aktiviteterna i stadens rum 

vara eftersträvansvärda i planer. Men man kan ifråga sätta om det skapas 

fysiska förutsättningar för detta i dagens offentliga stadsmiljöer? På Es-

perantoplatsen så återfinns tidstypiska ideerna om en mötesplats där en 

viss typ av aktivitet förväntas av deltagarna, fika, sitta, titta. Utifrån stu-

dien av Esperantoplatsen så verkar det finnas ett begränsat utrymme för 

spontana aktiviteter att utvecklas. I exemplet så tror jag att kommunen 

går miste om de synergieffekt som skateboardåkarna skulle kunna bidra 

till. Att sitta och titta på folk som gör något (exempelvis skejtar) verkar 

vara en viktig del av det urbana livet.   

Rummets gestaltning kan varieras i oändlighet men om det inte har något 

innehåll i form av ett varierat och spännande socialt liv så blir rummet 

bara en tom scen (Hellqvist, 1991). Det finns en risk att sådana platser 

skapas i dagens städer om inte en flexibilitet gällande användningen till-

låts.

PLATSANALYS
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka vad som karaktärise-

rar planeringen av nya offentliga platser i den samtida svenska staden. 

Samt hur utformning av det offentliga rummet påverkar dess användning.

Tre frågeställningar ligger till grund för det material som valts ut för att 

göra analysen. Frågeställningarna har ett starkt samband och svaren vävs 

in i varandra.

1. Hur har den svenska stadens utveckling och omställning under de se-

naste decennierna påverkat planeringen av det offentliga rummet?

2. Vilka strategier används idag vid planering av det offentliga rummet 

och vilka konsekvenser får de på användningen?

3. Vilken roll spelar gestaltning för användningen av det offentliga rum-

met?

Syftet och frågeställningarna har format urvalet av material till detta exa-

mensarbete. Vissa svar står att finna i kommande resonerande stycke.  
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Många frågetecken kvarstår och nya ämnesområden har uppenbarat sig 

under arbetets gång. Några teman  beskrivs i förslag till fortsatt arbete.

Två inriktningar på planeringen i Göteborg
De första frågeställningarna behandlar stadens utveckling och dess på-

verkan på det offentliga rummet samt vilka strategier som används idag. 

Göteborg som studieobjekt innehåller vissa tendenser som också finns i 

andra svenska städer påverkade av industrisamhällets omställning. Vissa 

tendenser syns extra tydligt i Göteborg (Figur 5:0). Dessa avspeglas i de-

batten och i olika typer av projekt och planeringstrategier som ger olika 

effekter på det offentliga rummet. 

Antagandet som gjordes i bakgrundsavsnittet till detta arbete var just 

att det finns två inriktningar på planeringen i Göteborg, dessa förefaller 

utifrån resultatet i studien som rimliga, dessa inriktningar finns både i 

debatten och i konkreta planer.

  

Den ena inriktningen består av det Göteborg som vill ha regional tillväxt 

och satsningar på att företagsetableringar skall skapa jobb, och därmed 

inflyttning. Här kan man också utläsa en önskan om satsningar på mer 

expressiv arkitektur, och ett tätt samarbete med näringslivet i planerings-

frågor. Den andra sida i debatten om planering är mer inriktad på med-

borgardialog och sociala satsningar och propagerar för mer problemati-

serande när det gäller planeringen av staden och långsiktiga strategier. 

Debattörer kommer här främst från den akademiska världen. 

Den förstnämnda inriktningen syns främst i det fysiska rummet medan 

plandokument ofta har andra målsättningar.

5:0  Två riktningar för Göteborg?
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De största projekten som genomförts i kölvattnet av industristadens ned-

gång bär drag av den förstnämnda kategorin, exempelvis Evenemangsstrå-

ket och utvecklingen av Norra älvstranden. Samarbete mellan näringsliv 

och kommun är också signifikant för hur planeringen i Göteborg och flera 

andra svenska städer har sett ut under de senaste årtiondena. Utifrån Ric-

hard Floridas resonemang om den kreativa klassen så förefaller merparten 

av satsningarna rörande den fysiska planeringen i Göteborg att vara av det 

mer traditionella slaget. Dessa kan i längden komma att missgynna sta-

dens utveckling, Göteborg har stadsmiljöer som präglas av kreativ verk-

samhet och som därigenom blivit mycket populära miljöer, exempelvis 

Långgatorna (som tidigare beskrivits i avsnittet om Esperantplatsen) där 

en mängd olika företag och verksamheter har vuxit upp i ett område med 

relativt låga hyror. Genom att dra lärdom av hur dessa områden vuxit fram 

och idag ser ut så är det sannolikt att Göteborg skulle kunna skapa bättre 

förutsättningar för det toleranta klimat som förefaller vara viktigt då män-

niskor väljer var de skall leva och verka. Detta gäller i synnerhet i ett 

område som Södra älvstranden där det finns möjligheter att skapa förut-

sättningar för en blandning vad gäller användning, till exempel genom att 

bevara de befintliga byggnaderna där lokalhyrorna kan hållas nere. 

Evenemangsstråket är också en satsning som kategoriseras in i det först-

nämnda facket, alltså satsningar på tillväxt. För att ett stråk skall bli le-

vande så krävs att det kopplar ihop olika delar av staden, samt att det 

finns möjlighet att gå från ställe till ställe i byggnadernas bottenvåningar 

(Rosenhall, 2008). Evenemangstråket har inga av dessa kvaliteter, och be-

skrivs därför bättre som ett evenemangsområde. Hit kommer människor 

för att gå på ett evenemang och vandrar sedan vidare ”in till stan” (Ro-

senhall, 2008).  Världskulturmuseet är ett exempel längs evenemangsstrå-

ket, museet är en icke kommersiell byggnad med ett mångkulturellt tema. 

Byggnaden står dock relativt ensam i hörnet av Korsvägen. Få människor 

rör sig spontant i området och besöken till museet blir just inplanerade och 

ej spontana. Den fysiska strukturen hämmar i detta exempel möjligheten 

till spontana möten (Rosenhall, 2008). ”Det finns ingen som strosar förbi 

Scandinavium och råkar titta in på en hockeymatch och därefter, helt spon-

tant, går vidare till universeum.” (Rosenhall, 2008 s.11). 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION
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Det finns en risk att driva ett sådant koncept för hårt, lokaliseringen av 

de verksamheter som idag finns i evenemangssområdet är inte prövade 

utifrån hela staden. Detta visar att konceptet med ett stråk där evenemang 

samlas är viktigare än helheten. Utifrån det som uppkommit under stu-

dien av Göteborgs senaste satsningar så förefaller det som att de offentliga 

rummen i staden, i det stora hela påverkas negativt genom att placera pu-

blika verksamheter tillsammans på det sätt som Göteborgs stad har gjort 

med Evenemangsstråket. Till exempel så kanske Världskulturmuseet läm-

pat sig bättre i anslutning till den Södra Älvstranden. Där det hade kunnat 

bli en del av det nya Göteborg som en mötesplats och målpunkt i det nya 

området vid älven.  

Planeringen av den Norra Älvstranden stöder också tesen om en starkt 

marknadspåverkad och tillväxtorienterad planering i Göteborg. Planering-

en föranleddes inte av någon satsning på medborgardialog utöver det som 

föreskrivs enligt plan- och bygglagen. Det var samarbetet mellan företag 

och kommun som fick styra. Inga skattepengar användes för bygget, något 

som lyfts fram som något mycket positivt. Man kan dock fråga sig hur 

detta egentligen påverkat byggandet. Kanske är det så att kommunernas 

samarbete med företagen undergräver planmonopolet och bidrar till att 

planerna anpassas mer till företages önskemål snarare en samhällets och 

medborgarnas bästa. Planeringen av Lindholmen har fått utstå en del kri-

tik mot att det finns allt för få bostäder, denna avsaknad av blandning 

har skapat ett område som är relativt dött på kvällarna. Kanske hann inte 

planeringen med då företagens önskemål skulle tillgodoses,”the tragedy 

of the commons” används ofta för att förklara miljöproblem där ingen bär 

det yttersta ansvaret det offentliga rummet blir i denna kontext intressant, 

kommunen behöver slå vakt om de offentliga rummen i staden och inte 

anpassa planeringen av dem till företagens önskemål. 

Enligt plan- och bygglagen så syftar planeringen till att säkra medbor-

garnas möjlighet till jämlika och goda levnadsbetingelser. Frågor rörande 

tillväxt för regionen och skapandet av kluster har andra utgångspunkter i 

andra mål. Få medborgare vinner mycket på den utvecklingen som sker 
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i många städer som Göteborg och desto fler förlorar. Det förefaller i 

studien av Göteborg som att de satsningar som görs i innerstaden inte 

skapar offentliga rum präglade av mångfald och öppenhet, även om 

detta ofta uttrycks som mål i planerna. Platserna vänder sig främst till 

köpstarka medelklassinvånares livsstil. Satsningar på regional tillväxt 

och ekonomiska kluster är inte viktigast i en av Sveriges mest segrege-

rade städer, Göteborg.     

Huruvida det offentliga rummet är i förfall eller renässans diskuterades 

tidigare i detta arbete. Genom att härleda dessa motsatser till de olika 

riktningarna i Göteborg så förefaller det som att båda inriktningarna 

betraktar det offentliga rummet som viktigt. Dels som en demokratisk 

arena där människor kan mötas, samt som en tillväxtfaktor och en del i 

arbetet med att skapa platsidentitet.    

I planer och program lyfts intentioner om blandad användning och 

medborgardeltagande upp men tillåts inte påverka i någon större grad. 

Slutresultatet ser utifrån studieobjektet, Esperantoplatsen ut som ett 

misslyckande. Den plan som just nu arbetas fram för Södra älvstranden 

ser lovande ut på många sätt, de misstag som uppdagats beträffande den 

Norra älvstranden borde kunna påverka den Södra älvstrandens plane-

ring i en positiv riktning. Oroväckande är dock att det verkar som att 

viktiga frågor om segregation och maktfördeling i den fysiska miljön 

undviks, som tidigare diskuterats beträffande dialog Södra älvstranden.

Tät, blandad och stadsmässig
Den sistnämnda frågeställningen behandlar också ett omtvistat 

ämne, Vilken roll spelar gestaltning för användningen av det of-

fentliga rummet? I kapitel 4 har Esperantoplatsen studerats för att 

ge bild av hur användningen påverkas. De egenskaper som rub-

riken beskriver är några av de former som önskas i det framtida 

Södra älvstranden, Kanaltorget och som också var ett mål då Es-

perantoplatsen och Norra älvstranden planerades. Täthet, bland-

ning och stadsmässighet ger effekter på hur det offentliga rummet 

planeras och på användningen, detta diskuteras vidare nedan.

SLUTSATSER OCH DISKUSSION
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Det förefaller som att den längtan efter den traditionella stadens struk-

tur bottnar i en reaktion mot den modernistiska planeringen, där det of-

fentliga rummet genomgick en upplösning. Själva begreppet blandstad 

förefaller vara något underligt, en stad är blandad till sin natur, begreppet 

för tankarna till just det funktionstänkande som präglade modernismen, 

att planera för de viktigaste funktionerna såsom boende, fritid, transport 

och arbete. Dagens försök att planera för stadsmässighet och blandstad 

är kanske egentligen bara en fortsättning på funktionalismen men klädd i 

en ny skrud. Stadsmässighet och blandning är en ny funktion som vi vill 

addera till staden (Westin 2005, Sandercock, 1998). Stadsbyggnadspro-

jekt idag präglas av att stadsmässighet planeras in som vilken ”funktion” 

som helst. Om vi förutsätter att den stadsmässiga blandstaden består av 

en slags eftersträvansvärd oordning, liv på gatorna, människor i rörelse, 

dofter, kommers, mat, bilar, hundar, tanter, gubbar, träd, galningar och 

grus, allt det som skapar just stad. Dessa företeelser förefaller vara nå-

got som växer fram successivt i en stad, de kan inte planeras in (Jacobs, 

1961; Sandercock, 1998). Att skapa förutsättningar för en flexibilitet när 

det gäller lokaler och användningsområden förefaller dock vara bra stra-

tegier, att planeringen därigenom låter platser att ”skapa sig själva” La-

gar och restriktioner påverkar också intentioner om den täta blandstaden, 

den offentliga stadsmiljön skall enligt lagen exempelvis anpassas till all 

de som har svårt att ta sig fram. Därför kanske det inte idag går att skapa 

en stadsmiljö likt den medeltida eller liknande i verkligheten.

Om nu framtidens stad har egenskaper från den traditionella stadens form 

så kan man då undra om dagens människor kommer att klara av ”oön-

skade” typer av stadsmässighet. Kan det vara så att de områden som idag 

byggs bara är kulisser där en välmående medelklass kan leva ett urbant 

liv fritt från autentiska störande element av stad? Utifrån exemplet Göte-

borg så förefaller det pågå en estetisering av rummet något som påtagligt 

påverkar användningen. De tendenser till stängda och bevakade områden 

för välbärgade är ett tecken på att vissa vill stänga ute de obekväma de-

larna som också är en del av staden. Ett exempel i Göteborg är kvarteret 
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Koster som byggdes vid Masthuggstorget. Kvarteret ligger i en bullrig 

miljö men är byggt på ett sätt som stänger ute bullret. Bottenvåningen 

är stängd och gården inglasad, detta gör att kvarteret blir introvert och 

inte ger något till den stadsmiljö som byggnaden är del av, här finns 

också en paralell till Esperantoplatsen där stadsmässigheten som råkar 

finnas utanför inte är av ”rätt typ” 

Tolerans och mångfald är en viktig faktorer då människor väljer var 

de skall bosätta sig. Dessa exempel visar på konflikter mellan olika 

intressen i det offentliga rummet. Sociologiforskaren Catharina Thörn 

menar att det fysiska offentliga rummet länge definierats utifrån fyra 

pelare - handel, skådespel och nöjen samt (politiska) mötesplatser. Hon 

beskriver den sistnämnda kategorin som en arena för motsättningar där 

de offentliga rummen blir platser där samhälleliga konflikter och ojäm-

likheter visar sig (Thörn, 2006). Dessa konflikter och ojämlikheter har 

inte samma utrymme att visa sig i det privatiserade offentliga rummet 

då vissa grupper och aktiviteter utestängs (Persson, 2003). Planeringen 

skall tillgodose folkets vilja, men detta ”folk” har olika intressen som 

ofta står i konflikt med varandra, något som påverkar det offentliga 

rummet. 

Det kan ifrågasättas om planeringen egentligen kan planera mötes-

platser, skapar form automatiskt ”rätt” funktion? I studien av Espe-

rantoplatsen så blir svaret på frågan nej. I det faller så skapades ”fel” 

stadsmässighet. Skejtarnas annekterande av denna ”mötesplats” skul-

le nog av många betraktas som ett positivt och stadsmässigt inslag i 

stadsmiljön, men i just detta fallet fick de boende mer rätt till rummet. 

Detta  kan tolkas som att man aldrig på förhand kan förutspå vem som 

kommer använda platsen eller hur den kommer användas. Detta kan 

härledas till Lefebvres resonemang om rummets representationer. Man 

skulle kunna säga att platsen har drag från den traditionella stadens 

struktur men där en ny typ av användning fann platsen lämplig. 

En annan bild kan skapas genom att leka med tanken på hur Esperan-

toplatsen skulle kunna utvecklats om skejtarna istället välkomnades. 
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Kanske hade nya kreativa verksamheter vuxit upp kring platsen, ska-

teshopar och olika streetevent. Jag tycker mig utifrån studien se att att 

skejtarna betraktas som några som håller till på anvisade lite skumma 

platser i utkanten av stan och därför betraktas som hotfulla i denna typ 

av nyfixad innerstadsmiljö. Men är det inte planeringen som från början 

förpassat dem dit?

För att återknyta till de inledande frågeställningarna så finns det en in-

tressant reflektion angående planeringens effekter på användningen som 

jag skulle vilja belysa. Studien i examensarbetet har visat att den tradi-

tionella stadens struktur med stadsmässiga miljöer och blandning är mål 

som uttrycks i dagens planering. Dessa typer av satsningar ger effekter 

på det offentliga rummet. Utgångspunkten är att det är den stadsmiljö 

som alla vill ha. Det finns här en risk att planeringen skapar strukturer 

som cementerar traditionella familjekonstallationer och könsroller, istäl-

let för att lämna utrymme för nya typer av samliv att utvecklas. Kanske 

är detta en levnadsform typisk för en välmående medelklass i traditionell 

mamma-pappa-barn konstellation (Bradley & Tunström, 2004). Att en-

bart vända sig till kärnfamiljen kan på lång sikt också vara förödande för 

stadens attraktivitet i framtiden (Florida, 2006). Detta kan också  härle-

das till Wulz resonemang om den traditonella stadens hämmande effekt 

på nya element i stadsmiljön. 

Homogenisering av stadsmiljön
Att uppleva olika platsers unika karaktär har alltid lockat människan på 

olika sätt därav hennes önskan att resa och uppleva nya platser. 

Man kan fråga sig om planeringen av Göteborg utifrån de exempel som 

studerats i arbetet skapar något som stärker dess identitet som stad eller  

det som byggs mest liknar de områden som byggts i Europa och på andra 

ställen i världen. Att den offentliga stadsmiljön kommersialiseras och 

estetiseras allt mer har diskuterats på flera ställen i detta arbete, studien 

av Göteborg visar att det finns tendenser till att så är fallet. Finns det en 

risk för att liknade projekt utarmar den lokala platsens identitet? Tillåter 

vi den verkliga identiteten att visa sig i det offentliga rummet eller är det 
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en välpolerad yta som ser lika dan ut i alla städer? Jag tycker mig se 

tendenser till detta i Göteborg utifrån studieobjekten.

Utvärdering
Analysen i studien av debatt, forskning och utfall på plats kan tolkas 

som motstridiga och mer komplexa än den uppdelning som jag gjort 

beträffande Göteborg. Det skulle behövas observationer ifrån många 

olika projekt för att dra några säkra slutsatser. Förmodligen så hade det 

framkommit flera inriktningar och nyanseringar i Göteborgs planering.

Den uppdelning som visar sig i debatt och planering av Göteborg är 

kanske inte så svart och vit som det framställs i resultatet. Andra stu-

dieobjekt kanske hade skapat ett helt annat resultat. 

Det finns många osäkerheter när det gäller denna uppsats som kan 

kopplas till ämnets natur. En planerare har ett sätt att studera det of-

fentligarummet som ger ett visst resultat. För en sociolog som studerar 

begreppet plats så blir kanske utfallet det motsatta där objekten till-

skrivs lite mening och de sociala relationerna betydligt mer (Sander-

cock, 1998, Madanipour, 2005).

Frågeställningarna och syftet har ett brett tema detta gör att svaren 

inte blir så konkreta. Genom att specificera frågor och syfte mer så 

hade resultatet blivit mer preciserat. Jag anse dock att studien av en 

plats som Esperantoplatsen har gett ett konkret diskussionsmaterial 

som kompleterat den breda diskussionen om det offentliga rummet i 

den samtida staden. 

Förslag till fortsatt arbete 
Många nya infallsvinklar har dykt upp under arbetets gång, några av 

dessa beskrivs nedan.

Om vi i framtiden skall leva på ett mer hållbart sätt så kanske vi skall 

söka efter nya levnadsmönster. Boende i storfamiljer, nya boendefor-

mer för de som vill leva själva. Är det då den täta stadens fysiska 

struktur som är den bäst lämpade för detta? Det hade varit intressant 
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att studera hur olika stadstyper påverkar livsstil. Och hur det offentliga 

rummet i staden påverkats av nya medier och kommunikationsnoder.

Ett annat intressant tema för fortsatta studier skulle kunna behandla hu-

ruvida det offentliga rummet kommer i andra hand då byggnader har 

”placerats ut”. Kanske är det de offentliga rummen som skall styra hur 

byggnaderna placeras och organiseras. Innehållet i byggnaderna förefal-

ler också vara av största vikt, dess utseende däremot spelar mindre roll. 

Genom att tillåta nyskapande arkitektur i den traditionella stadens struk-

tur skulle man kunna bidra till både stadsliv och spännande samtidsarki-

tektur. Jag menar att det ligger ett problem i att den traditionella stadens 

struktur som många propagerar för idag kommer med en pastischartad 

arkitektur. Genom att skapa tydliga ramar som fastställer skala och struk-

tur, byggnaders förhållande till gata och rum, så skulle både det gamla 

och det nya mötas i staden. Där nya former av livstil kan rymmas i de 

nya byggnaderna men där stadens traditionella och naturliga blandning 

kan få plats. Här skulle de olika inriktningarna som visat sig i Göteborg 

kunna mötas. I brytpunkten mellan kommersiella satsningar på stadmiljö 

och mer lågmälda, integritetsfrämjande med bl a. variation i upplåtelse-

form. Där de olika inriktningarna skulle gagnas av varandra. 
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