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Sammanfattning  

Med utgångspunkt från Karlstads kommuns stadskärna vill jag genom denna studie ta reda på vad som 

händer med det offentliga rummet när privata aktörer gör anspråk på platsen och om detta påverkar det 

demokratiska värdet. Empirisk data är inhämtad från stadsplaneringens kommunala styrdokument och 

praktiker eftersom det ligger till grund för hur staden planeras. Det teoretiska ramverket belyser hur 

förändring av stadskärnan påverkar det offentliga rummet, bland annat genom ett privat-offentligt 

samarbete i en nyliberal kontext. Varför detta är av vikt i denna studie är för att den offentliga sektorn 

visar i enlighet med den nyliberala ansatsen på en form av entreprenörsanda när det kommer till 

planeringen av staden. I den urbanpolitiska vardagen har det offentliga rummets demokratiska funktion 

trängts undan till förmån för andra funktioner på platsen, exempelvis uteserveringar på stadens 

trottoarer. Tidigare forskning visar på att det handlar i mångt och mycket om ökad konkurrens mellan 

städer som ständigt strävar efter tillväxt. Det handlar om att förstärka de kvaliteter som staden har och 

nya eller fler funktioner som lockar människor att flytta till staden. Dessa funktioner handlar bland annat 

om ökad konsumtion då staden har blivit en arena för konsumtion där det hela tiden skapas nya arenor 

för att konsumera. Genom detta undergrävs de offentliga platserna av privata aktörer eftersom de 

offentliga rummen inte inbringar något kapital. De privat-offentliga samarbetena som förekommer när 

en kommun har ett marknadsinriktat förhållningssätt kritiserats eftersom detta sker till fördel för det 

privata intresset och då på bekostnad av den demokratiska planeringsprocessen.  

Analysen av studiens empiri och teoretiska ramverk visar på det som då sker är att det offentliga 

rummets demokratiska värde kan påverkas. När de offentliga rummen privatiseras så ändras dess 

karaktär från en allmän plats, för vilket alla har tillträde, till att bli en del av den privata sektorn. På en 

sådan plats finns andra förhållningsregler vilket gör att alla inte upplever att de har tillträde till platsen. 

Detta påverkar den demokratiska faktorn då offentliga rum är ett ställe att mötas, träffas och inte minst 

ger utlopp för demokratiska rättigheter som att demonstrera, manifestera och protestera. Där 

demonstranternas aktioner och deras fysiska närvaro förkroppsligar de mest bokstavliga sätt innebörden 

av det offentliga rummet i den rättvisa staden men på privata arenor inskränker på denna rättighet. Men 

analysen visar även på att en stad måste växa för att inte stagnera och att ökad konsumtion leder till att 

fler människor lockas till att vistas i och omkring stadens centrum. Och vad vore ett folktomt torg när 

demonstranter med sina plakat vill föra fram viktiga politiska budskap?  

 

 

Nyckelord: Offentliga rum, demokrati, identitet, privatisering.  
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1 Inledning 

Här nedan redogörs det för vilket fenomen denna studie skall undersöka, vilket även utgör 

utgångspunkten för denna forskningsprocess.  I detta inledande kapitel kommer läsaren få en bakgrund 

till valet av studieobjekt och ämne följt av en problemformulering, frågeställning och studiens 

huvudsakliga syfte. 

1.2 Bakgrund 

Staden är en plats där olikheter möts, en plats som delas med främlingar och genom att möta och 

interagera med olika människor kan en viss grad av tolerans mot varandra skapas (Madanipour 2003). 

Det är valår och kanske är integration en av de viktigaste frågorna som våra politiker har på agendan. 

Vad gäller integration och det politiska spelet, där opinionsbildning och demokrati är viktiga 

nyckelfunktioner, spelar den offentliga platsen i staden stor roll, för det är där människor möts på lika 

villkor. Det offentliga rummet har en demokratisk funktion dels i form av en scen för demonstrationer 

och protester men även en mer vardagligt, i det offentliga rummet blir samhället synligt (Franzen et al. 

2016). 

 

De offentliga platserna ser jag som arenor som alla, helt kravlöst, kan ta del av. Jag tar dessa platser för 

givet och jag är övertygad om att majoriteten av medborgarna också gör det. Men i en stad som växer 

och som befinner sig i förändring, förändras rätten till det offentliga rummet. Bit för bit har våra 

offentliga rum, kanske ibland mitt framför våra ögon, tagits i anspråk av privata aktörer utan att vi 

uppmärksammat det. De offentliga rummen byggs om, rustas upp och uppdateras. Uteserveringar och 

ombyggnationen till gallerior är en del av den ökade privatiseringen, något som kommunen i högsta grad 

är en del av detta tack vara det planmonopol de besitter. Loit (2014) skriver att en kommersialisering av 

platsidentitet samt en privatisering och inskränkning av det offentliga rummet urholkar den lokala 

mångfalden. I samband med detta är stadens identitet på väg att försvinna och då finns de forskare som 

menar att staden förlorat sin själ (Zukin 2011). Det ställer stadsplaneringen på sin spets, som medverkar 

till förekomsten av orättvisor i den urbana staden (Loit 2014). Därmed är det viktigt att när olika 

handlingar går från idé till konkreta genomföranden, bör såväl de möjligheter som begränsningar som 

detta innebär beaktas. Således är det viktigt att parallellt med detta, föra en kontinuerlig debatt om 

stadsbyggnadsidealet (Tunström 2016). 

 

Madanipour (2010) menar att utvecklingen av det offentliga rummets karaktär, från en allmän plats för 

vilket alla har tillträde, till att bli en del av den privata sektorn innebär att det offentliga har privatiserats. 

Men jag anser att det är mer komplext än så. De köpcentrum som växer upp i stadens utkanter i så 

kallade externa eller halvexterna lägen dränerar stadens handelsflöden samtidigt som detaljhandeln har 

en stor betydelse för stadskärnan som utgör stadens suveräna sociala och kulturella nav, vilket innebär 
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att utan handel finns inget stadsliv (Bergman 1999). Som ett snurrande hjul hänger allt ihop. Men det 

offentliga rummet ger ingen avkastning, och kan ses mer som en ekonomisk belastning än en tillgång 

menar Madanipour (2010). Så vad händer egentligen med det offentliga rummet i skuggan av 

entreprenörurbanismen?  

1.3 Problemformulering 

Stadens och det offentliga rummets kärna uttrycks genom ”gator och torg” och har så gjort under lång 

tid (Tunström 2009). Men när det offentliga rummet privatiseras leder detta till att alla inte har, eller 

upplever att de inte har, tillträde till platsen och det upplevs som att man inte har möjlighet till samma 

typ av frihet som på de offentliga platserna. Denna studie har för avsikt att ta reda på vad som egentligen 

händer med den offentliga platsen när privata aktörer gör anspråk på platsen och om den demokratiska 

funktionen påverkas av detta. Detta är intressant att belysa eftersom det i normalfallet är den offentliga 

sektorn som ansvarar för att allmänintresset uppfylls i stadsplaneringen (Loit 2014). Men när det 

offentliga rummets karaktär ändras från en allmän plats, för vilket alla har tillträde, till att bli en del av 

den privata sektorn så har det offentliga privatiserats (Madanipour 2010). Till följd av detta tappar den 

offentliga sektorn översynen över allmänintresset. 

 

Detta ämne vill jag undersöka eftersom jag anser att det är intressant för mig som samhällsplanerare men 

även ett intressant ämne för kommande generation att ta del av. Planeringen, och planerarna, befinner sig 

i ett mellanläge, i en motsättning, mellan att stödja privata vinstdrivande intressen eller eftersträva 

allmänna förbättringar i städer (Loit 2014). Därför vill jag i denna studie dels se hur kommunala 

styrdokument tar hänsyn till det offentliga rummets demokratiska funktion när privata aktörer gör 

anspråk på offentliga rum. Men också se hur detta praktiseras eftersom det bland annat är med hjälp av 

de kommunala styrdokumenten som stadsplanerare ska planera våra städer. 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna kandidatuppsats är att skapa en förståelse kring vad det offentliga rummet har för 

demokratisk funktion i staden och vad som händer när privata aktörer gör anspråk på platsen. Förutom 

en teoretisk genomgång som belyser de olika aspekterna så är syftet att se hur detta behandlas i 

stadsplaneringens kommunala styrdokument och praktiker eftersom det ligger till grund för hur staden 

planeras. Karlstads kommun tjänas som case för att undersöka mina forskningsfrågor i ett praktiskt fall.  

Följande forskningsfrågor ska besvara uppsatsens syfte: 

▪ Vad är ett offentligt rum och vad har det för demokratisk funktion i staden? 

 

▪ Hur påverkas det offentliga rummets demokratiska funktion av att privata aktörer gör anspråk på 

platsen? 
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▪ På vilket sätt tar Karlstads kommun, genom styrdokument och praktik, hänsyn till det offentliga 

rummets demokratiska funktion när privata aktörer gör anspråk på offentliga rum? 

 

1.5 Avgränsningar 

Då arbetet för denna kandidatuppsats har en begränsad tidsram har det gjorts avgränsningar vad gäller 

insamling av material vilket presenteras nedan.  

 

Studien har en makronivå som utgör en geografisk avgränsning till att endast beröra Karlstad kommun, 

och en mesonivå som utgör en geografisk avgränsning kring stadskärnan vilket tillhör stadsdelen 

Tingvallastaden (se figur 1). Jag valde att använda Karlstads kommun som case för denna studie 

eftersom jag tycker att det är en intressant stad att studera då staden befinner sig i en tillväxtfas och som 

står inför många utmaningar. Karlstads stadskärna går lätt att urskilja och jag ansåg att storleken på 

staden var hanterbar med hänsyn till studiens omfång och syfte.  

 

Textanalysen omfattar fem styrdokument för Karlstads kommun. I urvalet har jag valt bort styrdokument 

som inte är att anses som vägledande för kommunens planerare eller som inte anses vara relevanta för att 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

Intervjustudien omfattas av tre individuella intervjuer med tre informanter. Avgränsningen i valet av 

informanter gjordes genom att deras kompetens från Karlstads stadsbyggnadsförvaltning anses täcka den 

kunskap som anses vara mest relevanta i sammanhanget för denna studie. 

 

Figur 1 Karta med gränsdragning över Tingvallastaden inklusive Haga (Stadsdelsvisionen 2016) 
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1.6 Disposition  

I det första kapitlet behandlas bakgrunden till studien som leder till problemformuleringen som utgör 

grunden för denna kandidatuppsats. Vidare följer syftet, forskningsfrågor och de avgränsningar som har 

gjorts.  

I det andra kapitlet presenteras det för tidigare forskning och det teoretiska ramverk som följer studien. 

Det redogörs bland annat för entreprenörurbanismen samt det offentliga rummets demokratiska funktion.  

Uppsatsen har en deduktiv ansats för vilket förklaras närmare i detta kapitel. 

 

Det tredje kapitlet beskriver de olika ställningstaganden som gjorts kring val av metod och 

tillvägagångssätt för denna studie. Vidare redogörs det för uppsatsens validitet och reliabilitet och det 

förs en kritisk granskning av metoden för att slutligen beröra de etiska ställningstaganden som gjorts. 

 

I det fjärde kapitlet presenteras den empirin som tagits fram genom de utvalda metoderna som 

presenterades i föregående kapitel för vilket ligger till grund för analysen av materialet. 

 

I det femte kapitlet flätas det teoretiska ramverket samman med den empiri som tagits fram och 

presenteras i form av en analys och diskussion. 

 

I det avslutande sjätte kapitlet redovisas slutsatsen för vilket ger svar på syftet och forskningsfrågorna 

som följer denna uppsats samt rekommendationer för framtida forskning.  



 9 

2 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som utgör en grundpelare i denna uppsats. 

Centrala begrepp ska definieras och resonemang om dessa begrepp ska belysas för att tillsammans med 

studiens empiriska kapitel, leda fram till svar på forskningsfrågorna som följer denna uppsats. Men för 

att bygga mina teorier och kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor behöver jag redogöra för 

ett par ståndpunkter som utgör min syn på staden. 

 

Ett metodologiskt problem är att forskarens sociala bakgrund och erfarenheter kan påverka deras 

uppfattning av det samhällsförhållande som ska studeras. Detta påverkar forskarens kunskapsutveckling 

som avspeglas i hens referensramar och sätt att uppfatta världen (Grønmo 2006). Därför vill jag 

redogöra för att ingen teori är vattentät. Utgångspunkten i denna studie är att staden är ett resultat av de 

sociala och kulturella processer som givit upphov till fysiska uttryck.  

 

Vidare så har en stor del av litteraturen om städer utgångspunkt i storstäder. Det resonemang som förs 

kan därför vara svårt att anpassa till mindre städer och mellanstora städer för vilket Karlstad är att anses 

som. Men utgångspunkten i denna uppsats är att även mindre städer är en del av globala processer. 

Således går det även går att rikta denna litteratur mot Karlstads kommun för vilket är studiens 

geografiska utgångsläge.  

 

2.1 Synen på stadsplaneringen 

För att ta reda på hur det offentliga rummets demokratiska funktion påverkas av att privata aktörer gör 

anspråk på platsen behöver vi först en tillbakablick som redogör för entreprenörurbanistisk 

stadsutveckling. Genom att entreprenörurbanismen växte fram har vi förändrat vårt synsätt att se på 

staden. Hur detta kommer sig och hur vi nu ser på staden förklaras närmare i detta kapitel. 

 Loit (2014) belyser social stadsplanering ur en nyliberal kontext. Han menar att det nyliberala politiska 

och ekonomiska samhällstillståndet har en betydande påverkan på det urbana sammanhanget. En 

nyliberal ansats i stadsplaneringen kännetecknas av kontinuerlig utveckling och tillväxt (Loit 2014). 

Nyliberalism fokuserar på individens valfrihet och tilltro till individens egen kraft (Tunström 2009). 

Varför detta är av vikt att belysa i denna studie är för att den offentliga sektorn visar i enlighet med den 

nyliberala ansatsen på en form av entreprenörsanda när det kommer till planeringen av staden. I den 

urbanpolitiska vardagen har det offentliga rummets demokratiska funktion trängts undan till förmån för 

andra funktioner på platsen (Franzén et. al. 2016). Det handlar om ett urbant entreprenörskap för vilket 

kommer av att det råder en ökad konkurrens mellan städer som ständigt strävar efter tillväxt menar Loit 

(2014). Detta går i linje med var Harvey (1989) redogör för när han talar om övergången från storskalig 
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planering till urbant entreprenörskap. Vad detta innebär i praktiken menar Loit (2014) är att det 

förekommer privat-offentliga samarbeten när en kommun har ett marknadsinriktat förhållningssätt. 

Något som kritiserats eftersom detta sker till fördel för det privata intresset och då på bekostnad av den 

demokratiska planeringsprocessen (Sager 2011). Franzén et. al (2016) har belyst detta i boken ”Stad till 

salu” som har varit en stor inspirationskälla till den här studien. Författarna har med utgångspunkt i 

Göteborg och Stockholm gjort en empirisk studie med ett riktat intresse mot entreprenörurbanismen och 

dess konsekvenser för det offentliga rummet. I likhet med Sager (2011) menar Franzén et. al. (2016) att 

det offentliga rummet riskerar att undergrävas av de privata aktörerna och på så vis hotas balansen 

mellan det privata och offentliga. Franzén et. al. (2016) har bland annat undersökt hur 

entreprenörsurbanistiska strategier förändrar stadskärnan, när privata aktörer gör anspråk på platsen och 

hur det påverkar det offentliga rummet.  Något som är högts relevant för denna studie.  

David Harvey (2008) skriver i artikeln ”The right to the city” om sambandet mellan urbanisering och 

kapitalism. Harvey (2008) förklarar det som att staden är kapitalismens nav och urbaniseringen är dess 

uttryck för kapitalistiska processer i stadsrummet. Således är staden och urbaniseringen intimt förbunden 

med kapitalismen och staden är ett uttryck för ackumulering av kapital (Harvey 2008). Genom detta 

resonemang går det att se hur staden har blivit en arena för konsumtion där det hela tiden skapas nya 

arenor för att konsumera (mera). Staden har blivit en produkt som ska marknadsföras och säljas menar 

Thomas Johansson (2004). Med det nya synsättet och hur staden framställs framgår det hur människor 

uppmanas till att ständigt söka efter nya möjligheter till konsumtion. Men att platsen definieras med 

utgångspunkt från dess potential finns risk att platserna blir allt för exklusiva. Detta leder till allt fler 

människor kommer att stängas ute från möjligheterna att njuta av och vistas på dessa platser (Johansson 

2004). Detta kallar Franzén et. al. (2016) för entreprenörurbanism. För att förstå den samtida statspolitik 

som entreprenörurbanismen beskrivs från behövs en historisk tillbakablick.   

Ur den industriella staden föddes en epok som kommer att kallas fordism. Fordismen handlar om en 

modell för samhällsorganisering och ekonomisk tillväxt som kombinerar välfärdsstat och kapitalism 

(Franzén et. al. 2016). Det handlar om att det genom Henry Fords löpandebandprincip växte fram en ny 

typ av massproduktion som ledde till nya konsumtionsvanor. Franzén et. al. (2016) menar att fordismen 

handlar om en modell för samhällsorganisering och tillväxt som kombinerar välfärdsstat och kapitalism 

och att det var ur detta som massproduktionen föddes. Som en växande spiral kom även 

levnadsstandarden att höjas när produktionen av bostäder var möjlig att producera i masskala. Nya 

bostadsområden växte fram med moderna och bekväma boenden. Tack vare oljekrisen 1973–1974 så 

kan fordismen lätt dateras då det redan i mitten av 1960-talet började dala för massproduktionen. De 

storskaliga produktionerna började flytta utomlands när efterkrigstidens ekonomiska expansion nått sin 

kulm vilket drabbade industristäderna hårdast. Som svar på detta växte fordismens raka motsats fram, 

postmodernismen som beskyllde foderismen för att göra alla städer lika och utplåna dess egenart. Många 
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av de miljonprogramsområden som hade växt fram under fordismen revs och kvar blev en mer blandad 

bebyggelse. Allt fler lockades till stadens centrum där kaféer och restauranger hade växt fram och en 

uppiffning av stadens centrala delar skedde vilket följdes av 1980-talets stagnerande bostadspriser. Här 

någonstans började staden att gentrifieras (Franzén et. al. 2016). 

Gentrifiering skapar segregation genom en rumslig uppdelning av staden menar Catarina Thörn och 

Helena Holgersson (2014) och ska inte ses som en naturlig och oundviklig förändring i stadsrummet. 

Det ska istället förklaras som intimt sammankopplad med ekonomiska, politiska och kulturella processer 

i samhället (Thörn & Holgersson 2014). Begreppet genrifiering menar Thörn och Holgersson (2014) 

först myntades av den brittiska sociologen Ruth Glass på 1960-talet. Vidare beskriver Thörn och 

Holgersson (2014) om hur Glass belyste gentrifieringen som en komplex process, där renoveringar av 

föråldrande byggnader och ökade fastighetsvärden ledde till bortträngning av tidigare hyresgäster. 

Sharon Zukin (2011) skriver att det precis innan den ekonomiska krisen i New York 2008 var flera New 

York-bor som visat missnöje. De var inte längre nöjda med sin stad då allt för många landmärken ersatts 

med anonyma skyskrapor. Den tidigare småskaligheten med kvartersbutiker hade försvunnit och med 

den, även den lokala identiteten. De människor som Zukin (2011) menade var så gott som inventarier i 

staden hade helt plötsligt försvunnit. Istället gick det att se stora kommersiella kedjor. Vissa ansåg att det 

är så det är i en stad i ständig förändring och avvisade klagomålen. Somliga ansåg att New York inte 

längre var autentisk och hade förlorat sin själ (Zukin 2011).  

Gentrifiering är ett omtalat och omdiskuterat begrepp och inte minst ett politiskt laddat forskningsfält. 

Tom Slater (2006) skriver i sin artikel ”The eviction of critical perpectives from gentrification research” 

att det allt för ofta pratas om gentrifiering med fokus på det negativa av att stadsdelar uppgraderas. Slater 

(2006) hävdar att det i större omfattning bör diskuteras i en positiv samklang vilket han lyfter fram i sin 

artikel. Gentrifiering kanske leder till nya arbetstillfällen och inte minst bidrar det till nya 

skatteinkomster till kommunerna (Slater 2006).  

2.2 Rum och platser i staden 

Efter att ha redogjort för vilka processer som ligger bakom en förändring av stadskärnan så ger detta 

kapitel en begreppsdefinition av rum och plats som är att anses som nyckelbegrepp inom 

kulturgeografin. Detta med utgångspunkt ibland annat David Harveys rumsteorier. Efter kommer en 

redogörelse kring offentliga rum och platser i staden som ett led i att skapa en förståelse kring det 

offentliga rummets demokratiska funktion. 

 

Plats är bland de svåraste av begrepp att förklara i humanistisk geografi. Men den centrala betydelsen 

kan förklaras som att fånga känslomässiga band, upplevelser och meningar till en plats som är viktiga 

för människan (Castree 2009). Detta förklarar Castree (2009) som att platsfrågor är mångfasetterade och 

att platsbegreppet inom kulturgeografin haft tre olika betydelser; geografisk lokalisering på jordytan, en 
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individuell identitet eller platskänsla/ kollektiv identitet eller platskänsla och som en struktur av 

människor vardagsliv. Det handlar om att var och en upplever en plats efter just den individens egna 

förutsättningar utefter de bilder och berättelser som individen kopplar samman med platsen. 

Platsbegreppet är komplicerat eftersom plats kan uppfattas olika för två individer. En plats kan upplevas 

inbjudande av en individ medan det kan upplevas hotfull av en annan, beroende på tillexempel tidigare 

erfarenheter, känslor och upplevelser. Därmed måste vi visa hänsyn till såväl sociala relationer, fysiska 

karaktärer och mening när vi ser på en plats (Holt-Jensen 2009). Det är viktigt att ha i åtanke att det som 

upplevt som en lokal händelse i högsta grad är påverkat av det som händer globalt (Castree 2009). En 

grundläggande tes i en del av den kulturgeografiska forskningen är att platsen inte finns där ute av sig 

själv. Platser skapas och förändras kontinuerligt med tiden beroende av människans sätt att använda, 

tolka, förstå och beskriva platsen. Således förändras den fysiska platsen ständigt liksom den levda och 

upplevda platsen (Syssner 2012). 

 

Tim Cresswell (2015) anser att det som definierar en geografisk plats, som upptar en del av jordens yta 

(till exempel ett torg), är att människor gjort dessa platser meningsfulla. Cresswell (2015) uttrycker det 

som så att rum blir till en plats när den används och blir levande. Med andra ord platser som människor 

på ett eller annat sätt har en relation till såväl det materiella som immateriella. Vidare är det på de 

fysiska platserna som sociala relationer utvecklas genom att platser måste ha relation till människor och 

deras förmåga att konsumera och producera mening. Således en plats där människor skapar sina liv 

(Cresswell 2015). För att ge svar på studiens syfte anser jag att det är viktigt att reda ut begreppet plats 

eftersom det har en central betydelse för att besvara vad ett offentligt rum är. Detta eftersom plats och 

rum ofta är utgångspunkten i kulturgeografiska forskningsämnen. Plats och rum hänger ihop som en 

smältdegel vilket förklaras närmare när begreppet rum ska förklaras. 

 

Figur 2 Harveys tolkning av Lefebvre, (figur skapad av Ina Jacobsen (2018) med inspiration från Harvey 2009; Harvey 

2011) 
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Ordet rum har flera betydelser och för att reda ut begreppet tar jag hjälp av den franska filosofen och 

sociologen Henri Lefebvre (1991) som har inspirerat flertalet forskare, inte minst David Harvey. 

Lefebvre (1991) redogör för tre möjligheter hur stadens rum förstås. Först finns det uppfattade rummet 

för vilket utgör ett rum skapad av fysiska och sociala erfarenheter. Det andra är planerade rum som är 

ideala framtidskonstruktioner. Det tredje är levda rum där vardagliga praktiker och visionära planer 

möts. Det är i ett sådant möte som nya erfarenheter och förväntningar skapas (Lefebvre 1991). Detta 

innebär att rum och samhälle ska upplevas i en samklang, som en gin och tonic som Franzén (2003) så 

humoristisk uttrycker det i hans text om rummets tvära dialektik i boken ”Urbanitetens omvandlingar”. 

 

Harvey (2011) redogör för sin tolkning av rum med att det finns två dimensioner som bygger på hans 

eget arbete med frågor om urbanisering och ojämn geografisk utveckling på olika nivåer. Harvey (2006) 

poängterar också att han i sin redogörelse utvecklar förståelsen av rum i förhållande till tid. För att 

visuellt förklara Harveys rumsteorier har jag skapar en figur (figur 2) för att det enklare ska gå att förstå 

begreppen.  

 

I den första dimensionen finner vi tre olika tids- och rumsbegrepp: det absoluta, det relativa och det 

relationella. Den andra dimensionen, som framför allt Lefebvre (1991) har förordat, handlar om det 

upplevda, det föreställda och det levda rummet. Det absoluta rummet är orörligt och bestämt, den kan 

genom dess unika position pekas ut på kartan. Harvey (2006) förklarar det som att man kan se den 

absoluta platsen som ett rutnät, där två personer aldrig kan vara på samma plats vid samma tidpunkt. Det 

absoluta rummet är individualiseringens rum där enskilda personer och föremål tydligt går att urskilja på 

den unika plats som de intar i det absoluta rummet. Harvey (2006) menar att detta rum, sett ur samhällets 

ögon, ett utestängande rum präglat av privat egendom och avgränsas av till exempel staten, staden, 

stadsplanen och det urbana rutnätet. 

 

Processens och rörelsens rum, så förklarar Harvey (2006) det relativa rummet, ett rum där den relativa 

identiteten är mångfaldig snarare än enhetlig. I förhållande till mig kan flera platser finnas lika långt bort 

beräknat i tid och många personer kan befinna sig på samma plats i förhållande till mig. Det absoluta 

rummet individualisering försvinner därför i det relativa rummet. Vi kan rita helt olika kartor över 

relativa platser beroende på om vi vill veta hur lång tid det tar med cykel, bil eller buss eller vad det 

kostar att ta sig från A till B med respektive fordon. Det Harvey (2006) vill få fram är att det relativa 

rummet behärskar kommunikationer samt varu- och penningcirkulation till skillnad från det absoluta 

rummet. Exempel är att de globala klimatförändringarnas tidsaspekt inte kan jämföras med ökade 

boendepriser i staden. De olika transportmöjligheterna är också föränderliga i tiden vilket innebär att det 

relativa rummet inte är oföränderligt (Harvey 2006). 
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Krafter som skapar sina egna rum och sina egna tider är grundläggande för relationella rummet. Till 

skillnad från det rationella rummet så integreras tid och rum i materia och krafter. Harvey (2006) menar 

att en händelse inte endast kan förstås till vad som existerar vid en viss tidpunkt utan till ett längre 

flödesfält som inkluderar det förflutna, samtiden och framtiden. För att knyta ann till studiens syfte och 

skapa en förståelse kring vad som händer med det offentliga rummet när det privatiseras, så behöver 

detta alltså förstås under ett längre tidsintervall och inte enbart ta utgångspunkt idag. Det behöver sättas i 

relation till vad som har hänt, vad som händer just nu och vad som händer i framtiden. Men samtidigt 

som man söker efter svar på frågan kommer det leda till olika svar. Intervjupersonerna har exempelvis 

olika förhoppningar och förväntningar om framtiden och olika bagage med sig från det förflutna. Det 

Harvey (2006) poängterar är att i det relationella rummet är omöjligt att göra mätningar. Identitet 

betyder något annat än det absoluta- och relativa rummet. Det blir öppet, obestämt och kort sagt 

immateriell men objektiv i det relationella rummet. Men Harvey (2006) ställer sig frågande till varför 

man behöver använda mätinstrument, det relationella rummet är en smältdegel av poesi, matematik och 

musik där drömmar, minnen och fantasier får fritt spelrum. Detta är Harveys (2006) syn och enligt 

honom menar andra forskare att detta begrepp inte går att använda eftersom det inte är greppbart. 

 

2.2.1 Offentliga rum och platser i staden 

Enligt Margret Crawford (2016) lever vi i det offentliga rummets gyllene tidsålder och med det menar 

hon att de offentliga rummen har utformats för att tillgodose människors behov av bekvämlighet. Vi har 

aldrig haft så upprustade och fina cykelbanor som nu och gågator och snabbspårvägar visar på allt mer 

ökande investeringar i det offentliga stadsrummet (Crawford 2016). Forskare som Jan Gehl (2011) har 

fokuserat på att förbättra livskvalitén och i synnerlighet de offentliga rummen. William Whyre (1980) 

har allt sedan ”The Social Life of Small Urban Spaces” varit en förespråkare för de offentliga rummen. I 

en gemensam samklang är de eniga om att det offentliga rummet har stor betydelse för människor. Det 

är ett ställe att mötas, träffas, iaktta andra människor, flanera och inte minst ge utlopp för demokratiska 

rättigheter som att demonstrera, manifestera och protestera. Det offentliga rummet är det urbana livets 

nyckel. Madanipour (2010) definierar offentliga rum som platser som inte är kontrollerade eller styrda 

av privata intressen, och är därför öppna för den stora massan.  

Det offentliga livet äger rum utomhus eller i direkt anslutning till utomhusmiljöer medan det privata hör 

hemma inomhus (Franzén 2004). Ett exempel på detta är trottoaren, den urbana offentlighetens balett 

som Jane Jacobs (2010) uttrycker sig i sitt klassiska verk “den amerikanska storstadens liv och förfall”. 

Jacobs (2010) redogör för trottoarens betydelse i det offentliga rummet och hävdar att den är stadens 

viktigaste organ. Det är på stadens gator och trottoarer som främlingar möts, det är en plats för 

informella nätverk. Där ytliga kontakter blir viktiga för att upprätthålla en slags ordning i form av tillit 
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som har en viktig funktion eftersom staden annars skulle stagnera (Jacobs 2010). Jacobs (2010) säger 

också att poängen med sällskapsliv på gator och torg är just att det sker i det offentliga och att den 

urbana offentligheten är något mycket vardagligt. 

 

Staden har omstrukturerat sig, eftersom allt fler aktörer väljer att etablera sig i stadernas utkanter. Denna 

utveckling har ifrågasatts från många håll och från såväl medborgare som akademin. En av dessa kritiker 

är Jan Gehl som tillsammans med Lars Gemzøe (2000) skriver om denna förändring i deras bok ”New 

city spaces” Strukturen har gått från gatuförsäljning i vad som liknar små bås på torg till mindre affärer 

längst gatan till allt större affärer med stora lager till det vi idag kallar köpcentrum och som ofta är 

belägna utanför stadskärnan. I städer där dessa köpcentra växte fram utanför stadskärnan försvann den 

från den offentliga arenan menar Gehl och Gemzøe (2000). Det fanns inte längre möjlighet att ta del av 

de offentliga miljöerna så som gröna gaturum och livliga gågator, detta ersattes med privatiserade 

inomhusaktiviteter så som fontäner och labyrintiska gångar mellan utbudet av affärer. Detta bidrog till 

att det offentliga livet blev strikt kontrollerat och mänsklig interaktion blev reglerat menar Gehl och 

Gemzøe (2000). När detta fenomen instiftades i vårt samhälle, så tog man shoppingplatsen som innan 

varit offentlig in till en privat arena vilket påverkar dess funktion som offentlig plats (Gehl & Gemzøe 

2000). 

 

Galleriorna och externa köpcentrumen blir allt vanligare i de svenska städerna. De externa områden 

lockar med gratis parkeringsmöjligheter och annan service som stadskärnan inte kan erbjuda vilket 

innebär att de stjäl kunder från centrumhandeln. Detta innebär inte bara en död centrumkärna utan detta 

leder också till inskränkningar i offentligheten. Detta förklarar Forsemalm (2004) med att det på stadens 

torg och gator råder mötesfrihet. Det innebär att du kan sitta på en bänk så länge du vill och titta på folk, 

äta en glass eller läsa en tidning. Du får demonstrera och protestera och tillgången till stadsrummet är en 

rättighet för alla medborgare. I gallerior går det inte att tillämpa denna rättighet, där måste medborgarna 

förhålla sig till de regler som fastighetsägaren bestämt. Det kan exempelvis handla om att du inte får 

sitta och slappa, i alla fall att det inte ges möjlighet till det, eftersom konsumtionen står i fokus. De 

begränsade öppettiderna är andra regler som man måste förhålla sig till på dessa platser. Det blir en 

gräns för vad som är tillåtet och inte. I många amerikanska köpcentrum står de exempelvis skyltat “inget 

slöhängande” vilket blir en allt tydligare gräns att det på privat mark begränsar medborgarnas 

möjligheter att göra vissa saker som annars är tillåtet i offentliga rum (Forsemalm 2004). 

 

Frihet är ofta en symbol av det offentliga rummet. Inskränkning på medborgarnas frihet går även att 

ifrågasätta i de gentrifierade områdena. Ett exempel är från Bryant Park i New York där man tröttnat på 

parkens droghandel och dess uppehälle för uteliggare vilket resulterade i att parken blev försedd med 
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vakter. På så sätt blev parken under privat kontroll och vem som helst var inte, eller i alla fall upplevde 

inte, att de var välkomna att besöka parken (Forsemalm 2004).  

 

Joachim Otto Habeck och Galina Belolyubskaya (2016) redogör för både materiella och immateriella 

avgränsningar i privata och offentliga rum. De berättar om de fysiska staket som exempelvis inhägnar en 

uteservering, utstrålar makt i den benämningen att den som satte upp staketet väljer vilka som ska ha 

tillträde och inte. Staketet visar på en viss typ av status som inte alla identifierar sig med. En annan del 

av deras studie är exempelvis skyltar med budskap som ”tillträde förbjuden för obehöriga”. Det är 

förvisso inte ett fysiskt hinder men det indikerar på vem arenan är till för och vilka som inte har rätt att 

delta (Habeck & Belolyubskaya 2016).  

 

Stolpar och markörer utgör ett slags ägandeskap som sätter gränser för vilket handlar om att man vill 

skapa trivsel. Ofta hänvisar man till stadens tradition som handelsplats, där andemeningen är att trivsel 

och konsumtion går hand i hand, man ska vilja handla. Staden byggs om för att stimulera konsumtion 

menar Catarina Gabrielsson (1999). Gallerior skapar inte mycket gatuliv men det främjar handeln och de 

är inte att anses som offentliga då marken ägs privat. De medborgliga rättigheterna som gäller på de 

offentliga platserna gäller inte i dessa arenor. Här går det att dra en liknelse med att man är hemma hos 

någon och måste respektera de regler som gäller där (Gabrielsson 1999).  

 

Crawford (2016) nämner också att allt fler städer anammar begreppet ”complete streets” så kallade 

kompletta gator och hänvisar till såväl Jane Jacobs, Jan Gehl som William H. Whytes i sin text. 

Crawford (2016) menar att det som knyter dessa teorier samman bland annat är att de hävdar att 

pulserande offentliga rum, det vill säga offentliga rum där det vistas många personer, är en 

grundläggande sten när det kommer till att humanisera samtida städer. Hon kallar dessa rum för "må bra 

rum" eftersom hon anser att dessa offentliga platser hyllas utan att kännas vid den exkludering och de 

jämställda villkoren som hon hävdar att dess ”må bra rum” kännetecknas av (Crawford 2016). I sin 

argumentation menar Crawford (2016) att dessa offentliga platser inte bara upprätthåller status quo (det 

sker ingen avveckling av de problem hon ser) utan de till och med förvärrar skillnader och ojämlikheter. 

För att förklara detta redogör Crawford (2016) för Jane Jacobs verk ”Den amerikanska storstadens liv 

och förfall” där de tre mest inflytelserika kapitlen i boken, som redogjorde för att trottoarerna, var 

storstadens primära offentliga rum, vilket även var den hänvisningen Franzén (2010) gjorde. Det 

Crawford (2016) menar är att det inte räcker med att ha ögon på gatan som Jacobs hävdar. Crawford 

(2010) tar upp ett exempel från New York (för vilket också är den geografiska utgångspunkten i Jane 

Jacobs teorier) där polisen hade fått i uppdrag att stoppa, förhöra och visitera alla "misstänkta" 

gångtrafikanter. Vad som skedde då var att nästan 700 000 personer blev stoppade och att de allra flesta 

insatser gjordes i kvarter som låg långt ifrån de stadsdelar där förbättringar i det offentliga rummet skett 
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(Crawford 2016). Med andra ord blev människor bokstavligt talat misstänka för att vara kriminella vara 

genom att vistas på̊ en trottoar. Paralleller går att dra till Whytes (1980) som redogör för att vagabonder 

upplevdes som en del i det offentliga rummet när det ingick i ett sammanhang med pulserande rörelser. 

Tvärtomeffekt i den lummiga parken. Poängen med detta exempel menar Crawford (2016) är att stora 

delar av allmänheten inte har rätt till det offentliga rummet. Ett annat exempel är hämtad från Gehls 

(2011) teorier om att skapa platser som utger en trevlig, varm och trygg miljö på de offentliga platserna. 

Gehl (2011) fick i uppdrag att ompröva New Yorks gator för att göra det mer lättåtkomligt för 

gångtrafikanter och cyklister. Projektet tog bland annat fram 500 kilometer cykelbana. Men vad forskare 

har kommit fram till menar Crawford (2016) är att det finns negativa konsekvenser av denna typ av 

satsningar. Detta då cykelpendlare till största delen utgör en medelklass där cykelbanor i 

minoritetsområden uppfattas som tecken på inkräktning (Crawford 2016).  

 

2.3 Det demokratiska perspektivet  

Henri Lefebvres bok ”Staden som rättighet” gavs ut 1968 och anses vara den mes inflytelserika boken 

som skrivits om staden menar Ståhle (2016). Ståhle (2016) redogör för Harveys bok och skrev att frihet 

att skapa och återskapa våra städer och oss själva är en del av de mest förbisedda mänskliga 

rättigheterna. Rätten till staden är långt större än medborgarens frihet att utnyttja stadens resurser. 

Kollektivets förmåga att förändra urbaniseringsprocessen är en gemensam rättighet (Harvey 2008). 

Lefebvres andemening är att rätten till staden bara kan beskrivas som en förnyad rätt till stadslivet, 

därmed kan inte rätten till staden uppfattas som en enkel besöksrättighet eller en tillbakagång till det 

gamla livet. Varför jag nämnder detta just här är för att Ståhle (2006) menar att Lefebvres ord har 

anammats av Förenta nationerna (FN) som bland annat arbetar med mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde (Ståhle 2016). 

 

På riksdagens hemsida (Riksdagen 2018) står det förklarat att demokrati handlar om alla människors lika 

värde och rättigheter och möjligheter att vara med och bestämma. I Sverige är rättigheterna angivna i 

grundlagen. Slår man upp ordet i Nationalencyklopedin (2018) så står det att demokrati står för folkstyre 

att det är och har alltid varit under ständig förändring. Genom historien har tre avgörande och stora 

förändringar skett. Den första förändringen skedde 500 år f. Kr i demokratins hemland Grekland och 

innebar direktdemokrati där bemedlade vuxna män fick medverka i beslut som tas av folkförsamlingen. 

Den andra förändringen utspelade sig i 1700-talets Europa då den representativa demokratin föddes. 

Vuxna män valde vilka som skulle styra genom majoritetsbeslut. Den tredje stora förändringen befinner 

vi oss i just nu, den kan kopplas ihop med utvecklingen av övernationella organ som Europeiska 

Unionen, EU (Nationalencyklopedin 2018). 
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Den ökade individualiseringen, mobiliteten och det stora fokuset på identitetsskapande upplöser banden 

till specifika miljöer vilket bidrar till komplexa identifikationsmönster. Detta leder till att de 

demokratiska processerna inskränks när estetiken står i fokus i den postmoderna staden (Johansson 

2004). Ståhle (2016) skriver att påve Franciskus i sitt andra påvebrev, själv utryck sin oro och att han 

riktade sig till de som utformar byggnader, stadsdelar, offentliga platser och städer. Enligt Ståhle (2016) 

så deklarerade Påven för att dessa människor (planerare) borde ta till sig och använda de discipliner som 

hjälper oss att förstå mentala processer, att söka skönhet räcker inte. Det som borde stå i fokus och vara 

viktigast av allt är den service vi erbjuder för vilket är en helt annan slags skönhet. Skönhet i form av 

människors livskvalitet och anpassning till miljön och möten. Till och med Påven är alltså med och 

sjunger offentligheten lovsång. 

 

2.4 Vad säger detta oss? 

Om vi försöker knyta samman detta kapitel så ser vi hur samhället har förändrats. Från att ha fokus på 

produktion i dåtidens industrisamhälle när fabrikerna var navet i staden till fokus på konsumtion och hur 

man får konsumenter att handla ännu mer i det moderna samhället. Med denna förändring har 

fabrikslokaler fått nya skepnader i form av bostäder eller butiker och flera nya stadsdelar har vuxit fram. 

Staden som en arena för konsumtion är inget nytt fenomen anser jag, det som är nytt är synen på staden 

som produkt som ska marknadsföras och säljas (Johansson 2004). Entreprenörurbanismen påverkar den 

demokratiska processen genom att nya arenor växer fram som tillför nya former av upplevelser och 

konsumtion. Men i mina ögon är detta ett sätt att bemöta den nya synen på staden. Staden är 

kapitalismens nav och urbaniseringen dess uttryck för kapitalistiska processer i stadsrummet (Harvey 

2008) och gentrifiering är att ses som en den av den kapitalistiska processen.  

 

Zukin (2011) påpekar att de människor som så gott var inventarier i staden hade helt plötsligt försvunnit. 

Istället gick det att se stora kommersiella kedjor. Vissa ansåg att det är så det är i en stad i ständig 

förändring och avvisade klagomålen. Somliga ansåg att New York inte längre var autentisk utan staden 

hade förlorat sin själ då flera av stadens landmärken försvunnit (Zukin 2011). I staden som präglats av 

kapitalismens grundläggande principer och av dess begränsade rationalitet blev människorna utbytbara 

och på så vis även individualiserade och kanske rent av främlingar för varandra (Johansson 2004). Tack 

vare denna förändring förändras också stadsbilden. Den demokratiska processen inskränks när estetiken 

står i fokus (Johansson 2004). Detta är ett viktigt konstaterande eftersom syftet med denna uppsats är att, 

med utgångspunkt i Karlstads stadskärna, skapa en förståelse kring vad som händer med det offentliga 

rummets demokratiska funktion när privata aktörer gör anspråk på platsen. Att estetiken står i fokus går 

hand i hand med det nya synsättet att se staden som en produkt. Det är en del av identitetsskapandet men 

också en del av den processen tycks ta bort identiteten från platsen. Min tolkning är att det inte är den 
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demokratiska andan som säljer en stad, det är staden som arena för upplevelser och konsumtion som 

används som marknadsföringsargument.  

 

Tunström (2016) menar att vi måste se vad som faktiskt händer i rummet och den faktiska betydelsen av 

rumsliga gränser och rumsliga äganderelationer. Gentrifiering kanske leder till nya arbetstillfällen och 

inte minst bidrar det till nya skatteinkomster till kommunerna (Slater 2006). Platser skapas och förändras 

kontinuerligt med tiden beroende av människans sätt att använda, tolka, förstå och beskriva platsen. 

Således förändras den fysiska platsen ständigt liksom den levda och upplevda platsen (Syssner 2012). 

Därför behöver vi se de möjligheter som detta genererar nämligen nya former av offentliga rum, även 

om det inte längre är allmänhetens intresse som står högst på agendan. Eller kanske är det den gör?  

 

En av de arenorna som är att anses som privata är stadens gallerior. Dessa arenor växer i antal och är att 

anses vara välbesökta menar Gabrielsson (1999) även om det såklart finns undantag. Men dessa rum går 

att likställa med att vara hemma hos någon, du måste följa och anpassa dig efter hemmets regler. Andra 

markörer för privata arenor är uteserveringar. Det är komplext, utan handel inget stadsliv och utan 

stadsliv ingen handel, som ett snurrande hjul hänger allt ihop (Gabrielsson 1999).  

 

 Detta kapitel har delvis gett svar på vad ett offentligt rum är och att de offentliga platserna har stor 

betydelse för människor är många akademiker överens om (Gehl 2011; Whytes 1980; Crawford 2016). 

Offentliga rum är ett ställe att mötas, träffas, iaktta andra människor, flanera och inte minst ge utlopp för 

demokratiska rättigheter som att demonstrera, manifestera och protestera. Det offentliga rummet är det 

urbana livets nyckel. Något som är viktigt att belysa är att när det offentliga rummets karaktär ändras 

från en allmän plats, för vilket alla har tillträde, till att bli en del av den privata sektorn, då har det 

offentliga privatiserats menar Madanipour (2010). Crawford (2016) sätter huvudet på spiken när hon 

skriver att demonstranternas aktioner visar de offentliga rummens centrala ställning i kampen för 

demokrati och social rättvisa, precis som deras fysiska närvaro förkroppsligar de mest bokstavliga sätt 

innebörden av det offentliga rummet i den rättvisa staden (Crawford 2006:94). Denna teoretiska 

bakgrund ska, tillsammans med en granskning av kommunala styrdokument och intervjuer av 

kommunala planerare, ge svar på om offentliga rum påverkas av att privata aktörer gör anspråk på 

platsen. Samt på vilket sätt detta påverkar det offentliga rummets demokratiska funktion. 
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3 Metod  

Detta kapitel beskriver de olika ställningstaganden som gjorts kring studiens val av metod och 

tillvägagångsätt för denna studie. Vidare redogörs det för uppsatsens validitet och reliabilitet och det förs 

en kritisk granskning av metoden för att slutligen beröra de etiska ställningstaganden som gjorts. En 

kvalitativ innehållsanalys är studiens utgångspunkt som omfattas av utvalda kommunala styrdokument 

från Karlstads kommun för vilket utgör viktiga redskap när det kommer till kommunal stadsplanering. 

Dessa dokument ger svar på studiens forskningsfråga ”På vilket sätt tar Karlstads kommun hänsyn till 

det offentliga rummets demokratiska funktion, i kommunala styrdokument och praktiker när privata 

aktörer gör anspråk på platsen?” Därefter kompletteras data från intervjuer med kommunala 

tjänstepersoner som även det kommer svara på ovan nämnda forskningsfråga samt ”Hur påverkas det 

offentliga rummets demokratiska funktion av att privata aktörer gör anspråk på platsen?”. Tillsammans 

med det teoretiska ramverket kommer empiriska data besvara ”vad är ett offentligt rum och vad har det 

för demokratisk funktion i den urbana staden?”. 

Noggrannare metodgenomgång och urvalsprocesser kommer att presenteras nedan med först en 

genomgång av studiens metodologiska och vetenskapsteoretiska angreppsätt.  

 

3.1 Metodologiskt och vetenskapsteoretiskt angreppssätt 

Det grundläggande tankesättet för denna studie och som utgör de glasögon för vilket metoden ska 

utvecklas igenom, är metodologisk relationism.  Metodologisk relationism förknippas särskild med den 

franske sociologen Pierre Bourdieu och syftar till att framhäva inte bara relationen mellan specifika 

individer eller aktörer utan även mellan aktörer och strukturer i givna situationer (Grønmo 2006). Med 

andra ord vill jag med denna studie belysa vad som händer med medborgarnas demokratiska rättigheter 

när offentliga rum tas i anspråk av privata aktörer. Mesonivån för denna studie utgör stadsdelen 

Tingvallastaden och just detta nivåval är en av grundvalarna i metodologisk relationism.  

 

Vidare så är syftet med denna studie att skapa en förståelse kring dels vad ett offentligt rum är och dess 

funktion i den urbana staden men också hur det offentliga rummet påverkas av att privata aktörer gör 

anspråk på platsen och om detta påverkar den demokratiska funktionen. Således är detta en 

förståelseskapande studie med avsikt att utveckla en helhetsförståelse av det förhållandet som studeras 

samt belysa vilken betydelse som handlingarna och händelser har på samhället. I stor utsträckning 

handlar det också om att tolka med sikte på att skapa sig en helhetsförståelse, därför brukar denna form 

av studie även kallas för tolkande studier. Max Weber är starkt förknippad med förståelseskapande 

studier. För att skapa sig en helhetsförståelse och göra en innebördstolkning är det viktigt att i 

förståelseskapande studier studera det förhållande som utforskas som delar av ett större sammanhang ut 
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social, historisk och kulturell kontext (Grønmo 2006). Därmed var det angeläget att i teorigenomgången 

ge en tillbakablick i stadsplaneringen och se fenomenet ur en nyliberal kontext.  

 

Förståelseskapande teorier har två huvudtyper, den ena lägger stor vikt vid tolkning av innebörden och 

den andra lägger mer vikt vid helhetsförståelse. Det är den sistnämnda som jag anser passar bäst in på 

denna studie därmed används en hermeneutisk ansats vid analys av empiriskt data i denna studie. Detta 

passar bäst in på denna studie därför att det i hermeneutiska analyser läggs stor vikt vid forskarens 

förförståelse. Således baseras denna analys på specifika på generella förståelser som forskaren haft redan 

före studien med detta flätas samman med förståelser som etablerats under studiens gång. Med 

utgångspunkt i att forskaren har förförståelse och bygger under studiens gång en förståelse över 

fenomenet som ska studeras, så pendlar forskaren under studiens gång mellan förförståelse och 

helhetsförståelse. Detta samtidigt som det skapas delförståelse och helhetsförståelse under tiden data 

bearbetas, pendlingen där emellan handlar om att dels ta fram såväl se texten i dess sammanhang men 

även att så att säga läsa mellan raderna. Denna pendling mellan olika tolkningsunderlag och 

förståelsemodeller utgör det som kallas den hermeneutiska cirkeln (Grønmo 2006). 

 

3.2 Sekundär data 

Kvalitativ innehållsanalys utgör basen i denna studie vilket är ett vanligt tillvägagångsätt i en kvalitativ 

dataanalys (Johannessen & Tufte 2013). De utvalda dokumenten utgör studiens sekundärdata. De 

dokument som berörs presenteras närmare under rubriken urval. Benämningen sekundärdata innebär 

data hämtad från exempelvis kartor, tidningsartiklar och plandokument. Gemensam nämnare för denna 

typ av data är att den redan existerar. En fördel med sekundärdata är att den inte är flexibel och således 

kan man inte skräddarsy den efter dina behov. Detta är att räkna som en fördel eftersom data ofta finns 

tillgängligt och inte har påverkats av uppsatsskrivande.  En av nackdelarna som finns med sekundärdata 

är att informationen inte är anpassad efter studiens syfte och forskningsfrågor. Därför är det extra viktigt 

att vara noga i urvalet av sekundärdata. Ytterligare en negativ aspekt är att denna typ av data kan vara 

gammal och inaktuell (Clark 2005). I denna dokumentanalys är det översiktsplanen som har ett par år på 

nacken (den är från 2012) och Karlstads stadsvision är från 2008 men då det ännu inte finns någon ny 

översiktsplan eller stadsvision anses de fortfarande vara högst relevanta.  

 

Materialet är varierat i den bemärkelse att den innefattar flera olika kommunala styrdokument som 

samverkar som en palett av vägledande styrdokument när det kommer till Karlstads kommuns 

stadsplanering.  Eftersom dokumenten är kommunala handlingar framtagna i syfte att vara vägvisande 

eller styrande i samhällsplaneringen avses de vara högst relevanta och trovärdiga för denna studie.  

3.2.1 Urval 

Dokumenten som har valts ut är:  
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• Karlstads vision 

• Strategisk plan 

• Karlstads översiktsplan 

• Karlstads stadsmiljöprogram  

• Stadsdelsvision för Tingvallastaden 

• Handelsutredning 2016 

 

Då det är en kommun som författat dessa dokument visar det på en hög trovärdighetsnivå och ett neutralt 

ställningstagande. Dock är ett av dokumenten - Handelsutredning 2016 - genomförd av en konsult men 

en konsult som är anlitad av en kommun och vars arbete används av kommunen själva anses ha lika hög 

trovärdighet. 

 

Karlstads vision (2008) innefattas av en broschyr som redogör för kommunens vision som talar om hur 

kommunens vill färdas och ger en bild av kommunens framtid. Den beskriver varför kommunen måste 

skapa en lockande livsmiljö samtidigt som de växer och utvecklas.  

 

Den strategiska planen (2015) visar på hur Karlstads kommun ska nå dess vision. Planen innehåller 

övergripande mål vars uppföljning sedan används för att stämma av huruvida utvecklingen är åt rätt håll. 

Syftet med den strategiska planen är att såväl internt som externt i kommunen se hur kommunen kan 

göra utvecklingsarbetet ännu bättre, dock kommer jag endast behandla det externa synsättet. De 

målområden som är speciellt intressant för denna studie är “en kommun för alla” och “en kunskaps och 

tillväxtkommun” eftersom det är dessa områden som berör studiens ämne.  

 

Karlstads översiktsplan (2012) är den strategiska plan som beskriver kommunens långsiktiga tänk kring 

hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Översiktsplanen är även grundbulten i 

stadsplaneringen då detaljplanearbetet som sedermera ligger till grund för bygglov utgår ifrån just detta 

dokument. Eftersom en kvalitativ dokumentanalys handlar om att se ett fenomen ut ett större perspektiv 

ger översiktsplanen just det perspektivet.  

 

Karlstads stadsmiljöprogram (2007) är övergripande och vägledande i kommunens framtagande av 

stadsmiljöer. Programmet syftar till att reda ut de krav som ställs stadens olika rum samt dess 

förväntningar på densamma. Viktiga beståndsdelar till detta arbete då programmet bland annat innefattar 

vilka krav det ställs på det offentliga rummet. 
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Stadsvision för Tingvallastaden (2016) utgör en ett översiktligt program för de centrala delarna i 

Karlstad. Det är även den enda stadsdelsvisionen som tagits fram i Karlstad.  Denna vision ligger till 

grund för Karlstads kommande centrumutveckling och belyser hur olika funktioner ska fungera i 

centrum. Det vill säga hur stadskärnan ska fungera som en plats för handel, service, kultur och offentliga 

verksamheter. Problematiken som förs fram i stadsvisionen är intressant för denna studie.  

 

Konsultföretaget WSP fick i uppdrag att ta fram underlag för kommunens framtida planering när det 

gäller detaljhandeln. Detta underlag utgör Handelsutredningen (2016). En av frågeställningarna som var 

avgörande för att detta dokument skulle ingår i denna studie var “vilka åtgärder krävs för att centrums 

roll som stadskärna och plats för kultur och offentliga verksamheter skall bibehållas/utvecklas?”. Svaret 

på den frågan är intressant att analysera i denna studie.  

 

3.3 Kvalitativ intervjustudie  

Insamling av primärdata sker i form av kvalitativa intervjuer. Det är med andra ord den data som jag 

som uppsatsskrivare själv samlar in. Till skillnad från sekundärdata så kan jag här anpassa data så att den 

skräddarsys utefter studiens syfte och frågeställningar. Primärdata är således högst aktuell och har hög 

reliabilitet (Clark 2005). Jag vill med mina intervjuer fånga upp individernas erfarenheter och kunskaper 

i ämnet och få svar på ”vad är ett offentligt rum och vad har det för demokratisk funktion i den urbana 

staden?” Genom mina intervjuer kommer även studiens andra frågeställningar belysas och inbringa data 

för att svara på dessa.  

 

Genom att använda mig att en semistrukturerad intervjuguide så kommer det leda till ett djup och en 

bredd som behövs för att omfamna studiens syfte. Innebörden av en semistrukturerad intervjuguide är att 

den är förberedd i viss mån med syfte att ge möjlighet åt följdfrågor. Intervjuguiden baseras i denna 

studie på generella frågeställningar kategoriserade efter tre olika teman: 

 

• Offentliga rum 

• Privata aktörer 

• Det demokratiska perspektivet  

 

Genomförandet av denna typ av metodinsamling påverkas av relationen mellan respondenter och 

intervjuaren det vill säga forskaren själv i detta fall. Mina respondenter har själva fått bestämma tid och 

plats så att de känner sig trygga och således mer bekväma under intervjuns gång. Men respondenterna 

kan bete sig annorlunda medan de studeras än vad de gör i andra sammanhang och således kan det 

material som kommer från mina intervjuer se annorlunda ut om någon annan intervjuar respondenterna 

eller om detta genomförs på en annan plats vid ett annat tillfälle. Intervjuerna har även bandats.   
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Jag tycker att figuren nedan visuellt visar vilken roll planeraren har gent emot medborgarna vilket även 

påvisar att det är av stor relevans att det är planerare som utgör respondenter i denna studie.  

 

 

Figur 3 Planerare/tjänstepersoners roll, figur skapad av Ina Jacobsen (2018). 

 

 

3.3.1 Population och urval 

I urvalet var det viktigt att få med representanter som arbetar med samhällsplanering på 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun och har varit verksamma olika länge i sina yrkesroller. 

Således har de utvalda respondenterna olika perspektiv på arbetet med samhällsplanering. Detta var 

viktigt för att skapa en helhetsbild av stadsplaneringens visioner och praktiker. Därmed valdes det ut 

respondenter från Stadsbyggnadskontoret där planerare arbetar med bland annat detaljplanearbete och 

visionsarbete (Grønmo 2006).  

 

För att värna om mina respondenters anonymitet så gott jag kan väljer jag att inte nämna deras namn. 

Men respondenterna är väl informerade om att Karlstad är en liten kommun där det snabbt går att räkna 

ut vilka som utgör mina respondenter (Johansson 2008). Därmed kan inte mina respondenter vara helt 

anonyma.  

 

Respondenternas arbetstitlar är stadsbyggnadsarkitekt, samhällsplanerare och stadsbyggnadsplanerare. 

Totalt omfattas den här studien av tre stycken intervjuer som var och en pågick i 45–60 minuter vilket är 

att anses som tillräckligt i omfång för att skapa en hög trovärdighet med hänsyn till studiens omfattning.  
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3.4 Analys av empiriskt material 

Denna studie utgår ifrån en kvalitativ dataanalys, det innebär att analysen är både teoretiskt uppbyggd 

men även empiriskt grundad. Det finns inga standardiserade analystekniker när det handlar om analys av 

kvalitativ data men en rad olika tillvägagångsätt (Grønmo 2006). Därför är det viktigt för forskaren att 

redogöra för sin tillvägagång vilket detta avsnitt syftar till att göra.  

 

Dataanalys innebär att man kartlägger generella eller typiska mönster i datamaterialet och för att göra 

detta har jag läst igenom all text för att skapa ett intryck av vad som är centralt i förhållande till studien. 

Genom en sådan noggrann inläsning av texten upptäcks speciella tendenser eller sammanhang, kanske 

även överraskningar. Vidare så vävs detta samman med forskaren reflexioner och så upprepas 

genomläsningen av materialet för att utveckla djupare insikter och förståelser av viktiga empiriska 

mönster (Grønmo 2006:245). Detta tillvägagångsätt har skett med såväl text från de aktuella 

dokumenten som med mina intervjuer.  

 

 Genom att förenkla och sammanfatta innehållet i texterna så blir det lättare att upptäcka typiska och 

generella mönster och få en överblick över de centrala och viktiga tendenserna i materialet (Grønmo 

2006). Målet med denna kvalitativa analys är att nå fram till en helhetsförståelse kring dels vad ett 

offentligt rum är och dess funktion i den urbana staden men också hur det offentliga rummet påverkas av 

att privata aktörer gör anspråk på platsen samt om detta påverkar den demokratiska funktionen. Förutom 

en teoretisk genomgång som belyser de olika aspekterna så är syftet att se hur detta behandlas i 

stadsplaneringens kommunala styrdokument och praktiker. 

 

3.4.1 Dokumentanalys 

Jag har under bearbetning av textmaterialet valt ut de väsentliga delarna som jag anser vara viktiga för 

att besvara studiens syfte och frågeställningar. Flera av dokumenten hänvisar till varandra och innehåller 

sammanfattningar av olika dokument. I de förekomster av sammanfattning av ett – eller flera - dokument 

som denna studie ämnar analysera har den delen inte behandlats. Detta för att det är dokumentets 

ursprung som ska behandlas. Delar eller kapitel som anses direkt inaktuell för denna studie har inte 

heller behandlats som exempelvis trafik och översvämning. Opassande delar kan också vara i de fall där 

dokumentet belyser en annan stadsdel än Tingvallastaden och delar som inte hjälper till att besvara 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Där efter har det tagits fram nyckelord, även kallat koder. I denna studie är det förklarande koder som 

tagits fram vilket betyder att koderna bygger på en förståelse av texten i relation till ett större teoretiskt 

sammanhang. En så kallad öppen kodning har praktiserats som innebär att man undertiden som texten 
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läses igenom, sätter nyckelord i marginalen vid meningar eller avsnitt som nyckelorden relaterar till. 

Kodningen leder sedan till kategorisering av materialet. Med utgångspunkt från de begrepp som följer 

studiens problemformulering och teoretiska ramverk har tre kategorier tagits fram då de anses vara mest 

relevanta: Demokratiska perspektivet, entreprenörurbanism och offentliga rum. Det demokratiska 

perspektivet har integrerats i båda kategorierna. De koder som tagits fram anses fruktbara för 

kategorierna: 

 

Kodord inom kategori: Offentliga rum 

• Materiella förklaringar till vad ett offentligt rum är 

• Immateriella förklaringar till vad ett offentligt rum är 

• Offentliga rum: begränsningar, fysiska eller immateriella  

• Hur det demokratiska perspektivet behandlas 

 

Kodord inom kategorin: Entreprenörurbanism 

• Identitet 

• Tillväxt 

• Hur det demokratiska perspektivet behandlas 

3.4.2. Intervjustudie 

Syftet som följer denna studie handlar om att skapa en helhetsförståelse kring dels vad ett offentligt rum 

är och dess funktion i den urbana staden men också hur det offentliga rummets demokratiska funktion 

påverkas av att privata aktörer gör anspråk på platsen. Förutom en teoretisk genomgång som belyser de 

olika aspekterna så är syftet att se hur detta behandlas i stadsplaneringens kommunala styrdokument och 

praktiker. Det sistnämnda, praktiker, är vad ska belysas genom intervjuer av kommunala tjänstepersoner 

som arbetar med stadsplanering. Intervjuerna har bandats för att sedan transkriberas för att förvandla 

data till text för att det lättare ska gå att ta ut de väsentliga delarna.  Intervjuerna har sedan 

sammanfattats efter de tre kategorierna som jag valt att presentera data utifrån. 

 

Genomläsningen av transkriberingen har skett på samma sätt som i dokumentanalysen, genom så kallas 

öppen kodning. Kodningen leder sedan till kategorisering av materialet. De olika kategorierna och 

begreppen som togs fram och som jag valt att redovisa empiriska data efter (som utgör olika teman i 

intervjuguiden) är:  

 

• Offentliga rum 

• Privata aktörer 

• Det demokratiska perspektivet  



 27 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Larsen (2009) skriver att validitet handlar om relevans eller giltighet i studien. Det vill säga att den 

insamlade data till forskningsprojektet är relevant för den frågeställning som är ställd. Alla metoder har 

sina för- och nackdelar, därmed utesluts en metods fördelar för en annan, som kanske ger en helt annan 

typ av data att arbeta med. Att uppnå hög validitet är således att eftersträva och detta är enklare att 

genomföra i en kvalitativ metod än i en kvantitativ metod. Detta eftersom det i denna studie genomförs 

semistrukturerade intervjuer som lätt går att omarbeta under arbetsgång om eller när det dyker upp andra 

detaljer än de som först ansågs mest relevanta för frågeställningen (Larsen 2009). Vidare skriver Larsen 

(2009) att en process som är flexibel bidrar till en högre validitet. 

                                                                                                           

Vid vissa typer av forskningsprojekt, när det resultat som arbetas fram utgår ifrån bland annat intervjuer 

så måste man också ta hänsyn till den osäkerhet som kan finnas (Larsen 2009). Den osäkerheten som 

beskrivs är när olika forskare kan ha gjort samma studie men fått fram olika resultat där tillfälligheter 

som tid och plats kan spela roll menar Larsen (2009). Reliabiliteten visar på noggrannhet, exakthet och 

precision i arbetet. Med andra ord så handlar reliabilitet om i fall undersökningen i studien är tillförlitlig 

(Larsen 2009). En hög reliabilitet finns tillexempel om flera forskare genom samma metod kommer fram 

till samma resultat.  

 

Den data som samlats in från utvalda kommunala styrdokument har kodats och genom ett gediget 

kodningsarbete lyft fram de delar som anses relevanta för studien. För att bedöma datans reliabilitet har 

samma texter kodats vid två tillfällen av forskaren själv med utgångspunkt i samma kodschema och 

samma kodinstruktion. Denna process säkerställer studiens reliabilitet i form av stabilitet genom detta så 

kallade test-retest-metoden (Grønmo 2006). Liknande går att göra med datainsamlingen från 

intervjuerna som även de kan genomföras vid olika tillfällen med samma respondent och intervjuguide 

för att säkerställa stabiliteten. Men på grund av studiens tidsram har detta inte varit möjligt att 

genomföra. Men intervjuerna har transkriberats med noggrannhet för att det dels ska vara tydligt vilken 

informant som sagt vad men även för att det leder till att hanteringen av data blir enklare genom såväl 

ljud som textbehandling. Genom att hantera transkriberingen på samma sätt som datan från de 

kommunala styrdokumenten, samt att använda test-retest-metoden även på intervjuerna, så anser jag att 

den empiri som hanteras i studien, kommer tillsammans med en teoretisk ansats, ge denna 

kandidatuppsats en god validitet och reliabilitet. 

 

      

3.6 Etiska spörsmål      

De intervjuer som ägde rum har ljudinspelningar skett för att sedan transkriberas detta förlopp har 

informanterna fått information om gör vilket Larsen (2009) uttrycker är av största vikt. 
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De etiska spörsmålen som följer uppsatsen tar utgångspunkt i dokumentet Vetenskapsrådets principer 

och regler inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Under intervjuerna redogjordes för 

syftet för uppsatsen, en kortfattad introduktion om tankarna kring denna uppsats och ett tydliggörande 

att allt insamlat material kommer finnas tillgänglig för de lärare som önskar få ta del av det. 

Respondenterna var även införstådda med att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst de önskar 

kan avbryta sin medverkan. 

      

3.7 Kritisk reflektion av metoder      

Denna studie har en deduktiv ansats och en kvalitativ metod då det är det som lämpar sig bäst när målet 

är att få breda och detaljrika beskrivningar. En deduktiv ansatt innebär att studiens teorier prövas mot 

empirisk data. Motsatsen är en induktiv ansats, där man först samlar in data för att hitta generella 

mönster som kan göras till teorier men studiens syfte är inte att gå från empiri till teori utan tvärt om 

(Grønmo 2006). 

 

Grønmo (2006) återberättar att sociologen Emilé Durkheim skrev att det är svårt att skilja fakta från 

värderingar stundtals och det är inte helt oproblematiskt att se förhållandet mellan fakta och värderingar. 

Det Grønmo (2006) vill få fram är att Durkheim menar att när social fakta betraktas som ett ting så blir 

det data och data utgör vetenskapens utgångspunkt således finns en klar skiljelinje enligt honom. 

Durkheim förutsatte att data inte bara existerar helt oberoende av enskilda människors medvetande utan 

också kan eller snarare bör observeras oberoende av forskarens värderingar. Detta förklaras som att en 

läkare ställer en diagnos helt oberoende av sina egna värderingar, på samma sätt som forskaren ska ställa 

en diagnos för det hen studerar (Grønmo 2006). Max Weber är också en sociolog som under 1920-talet i 

likhet med Durkheim studerade förhållandet mellan fakta och värderingar i samhällsvetenskapen berättar 

Grønmo (2006). Det Weber menar är att samhällsvetenskapen alltid kommer att påverkas av värderingar 

i samhället och att forskaren därför måste vara tydlig när hen tar ställning för värderingar i sitt 

vetenskapliga arbete.  

 

 Motsatsen till kvalitativ är kvantitativ vilket istället räknar fenomen och kartlägger deras utbredning 

vilket inte är syftet med denna studie. En kvantitativ metod anses vara för statisk för ändamålet i min 

studie. Då den data som behandlas i detta arbete utgör så kallad “mjuk” data och ska bearbetas och 

tolkas, utgör en kvalitativ ansats bästa förutsättningar för ett lyckat resultat. En kvalitativ ansats har även 

en större flexibilitet vilket gör att forskaren har större möjligheter att anpassa exempelvis intervjuer 

genom följdfrågor och fördjupningsfrågor i teman som forskaren själv kanske inte förutspått. Även 

informanten drar nytta av denna flexibilitet då hen har större inflytande i en kvalitativ intervju än vad 

denne hade haft i exempelvis en enkätundersökning. En väsentlig del av en kvalitativ studie är att tolka 
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material vilket innebär att man sätter materialets olika delar i ljuset av andra delar vilket gör att en 

kvalitativ studie inte är upprepningsbar (Johannessen & Tufte 2013). 

 

Men metoden har så klart en annan sida och den kritik som man kan rikta mot den kvalitativa metoden 

är att den inte är generaliserande och är inte heller tydligt standardiserad till skillnad från de kvantitativa 

metoderna där en arbetar med strukturerade verktyg för att få fram hårddata (Flowerdew & Martin 

2005). Detta innebär att en kvalitativ studie inte är upprepningsbar, de intervjuerna som äger rum 

kommer inte kunna genomföras på samma tid, på samma plats och med samma förutsättningar igen. 

Således kan det komma fram nya svar och nya tankar om denna studie skulle genomföras igen. Den 

semistrukturerade intervjuguiden passar denna studie bäst för att respondenterna skulle få möjlighet att 

utveckla sina svar och där det även fanns utrymme för att be om förklaring när ord eller begrepp 

behövde förklaras.  
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4 Empiri 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Det syfte som följer denna studie är att skapa en förståelse kring vad som händer med det offentliga 

rummets demokratiska funktion när privata aktörer gör anspråk på platsen och hur detta behandlas i 

stadsplaneringens kommunala styrdokument och stadsplanerares praktiker. Hur detta behandlas i 

kommunala styrdokument och tjänstepersoners praktiker är det som redovisas i detta kapitel. Det som 

jag har ansett varit av betydande karaktär med hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor har valts ut 

ur dessa styrdokument och presenteras nedan under rubriksättningen som följer de kategorier för vilket 

togs fram i samband med kodning av data. 

  

4.1.2 Offentliga rum: materiella och immateriella förklaringar  

I de dokument som ingår i denna studie fanns det ingen konkret förklaring till vad ett offentligt rum är. 

Det var något som jag ansåg saknades. I Karlstads visionsbroschyr (2008) förekom begreppet mötesplats 

och Stadsdelsvisionen (2016) använder begreppet marknadsplats och redogör för tre orsaker till varför 

människor befinner sig på en marknadsplats.  Just begreppet plats är som nämnt i teorikapitlet som ett 

mångfasetterat begrepp som bland annat handlar om att fysiska platser görs meningsfulla när människor 

använder platsen. Därför anser jag att de tre orsakerna till varför människor befinner sig på en 

marknadsplats handlar om något mer än så. Det är även att ses som tre sätt att göra en plats meningsfull. 

De tre orsakerna till att befinna sig på en marknadsplats handlar dels om att du är där för att träffa andra 

människor och därmed fungerar stadskärnan som en mötesplats, detta kallas meeting. När du är på väg 

från en plats till en annan kallas det för moving. Där är fokus att så snabbt som möjligt passera platsen 

enkelt och där menar jag att enkelheten ger platsen dess mening. Den sista orsaken till att du befinner sig 

på en offentlig plats enligt Stadsdelsvisionen (2016) är för att du vill köpa något. Det kallas market och 

där lyfts det fram att butikerna inte bara ska vara välskötta inuti utan också utanför och att långa fasader 

ska undvikas eftersom det ger platsen ett tråkigt intryck. Öppna och livfulla fasader är att föredra för att 

få människor att sakta ner tempot. Detta anser jag visar det faktum att offentliga rum även bör spegla en 

blandad stad, att det ska finnas olika typer av offentliga rum som lockar olika typer av människor. Bland 

annat de som är i farten, de som vill träffa andra människor och de som vill konsumera.  

 

I samband med att begreppet mötesplats användes i Visionsbroschyren (2008) beskrevs det att Karlstad 

vill arbeta för att skapa kreativa mötesplatser. Det framgick också att all utveckling bygger på möten 

mellan människor och att Karlstad vill skapa goda förutsättningar för människor att mötas. Genom detta 

går det att utläsa att mötesplatser är viktiga och även de offentliga platserna eftersom det är där alla 

människor kan träffas under samma villkor. Begreppet kreativ tolkar jag som att det handlar om att det 
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ska finnas olika typer av platser vilket går hand i hand med de tre olika orsakerna till att befinna sig på 

en marknadsplats. I Stadsmiljöprogrammet (2007) står det att tanken med staden är att alla ska kunna 

använda och ta del av den offentliga miljö som erbjuds och genom det skapas en levande stad. 

Någonting som enligt mig kräver att kreativa platser är tillgängliga för alla. Just tillgänglighet är något 

som den Strategiska planen (2015) tar upp och belyser att tryggheten och tillgängligheten av offentliga 

miljöer ska öka. Underförstått då att tillgängligheten inte är tillfredsställande idag?  Detta presenteras i 

samband med att de övergripande målen och trygghetsaspekten togs upp under målet för en attraktiv 

stad.  Tillgänglighet är en aspekt som lyfts i samband med att det poängteras att hinder mot 

tillgängligheten i offentliga rum ska undanröjas (Stadsmiljöprogrammet 2007). Men exempel på hur 

dessa hinder kan betraktas eller se ut framgår inte. Dock tänker jag mig att ett offentligt rum som inte är 

tillgängligt kan handla om att det är såväl fysiska som immateriella hinder som kan upplevas som en 

barriär men även en gräns för vilka som är välkomna och inte. Ett offentligt rum ska således vara både 

kreativt och tillgängligt men även tryggt, begrepp som kan upplevas motsträviga. Att ett rum är kreativt 

kan handla om att det är flexibelt och att det går att göra olika tolkningar av rummet. Någonting som kan 

upplevas spännande och inbjudande men även otryggt eftersom man inte i förväg vet hur platsen ska 

tolkas och upplevas. Tryggheten kan alltså upplevas på olika sätt så därför behöver det finnas en plats 

för alla vilket Karlstads vision (2008) ”Livskvalitet Karlstad 100.000” belyser genom att Karlstad ska 

vara en attraktiv stad som växer samt en stad för alla. 

 

 Från stadsdelsvisionen (2016) går det också att läsa om gröna offentliga rum som intill vatten skapar 

höga kvaliteter för staden, något som kommunen både vill bevara men även utöka. Gröna offentliga rum 

skapar rymd och rofullhet vilket ger en upplevelse av ett större rum (Stadsmiljöprogrammet 2007). I 

staden kan dessa rofyllda platser beaktas som oaser vilket kan tyckas behövas i stadens centrum där jag 

vill påstå att det stundtals råder en hög puls. Karlstads Stadsmiljöprogram (2007) syftar till att förbättra, 

förstärka och göra de offentliga rummen i Karlstads centrala delar ännu mer attraktiva. Närheten till 

grönska och vatten är en viktig utgångspunkt i Stadsmiljöprogrammet (2007) och det lyfts fram att fler 

attraktiva offentliga platser nära vattnet ska skapas, någonting som går hand i hand med 

stadsdelsvisionen (2016). Att utveckla dessa kvaliteter kan handla om att möjliggöra så att offentlig 

utomhusmiljö kan vara tillgänglig för alla människor året om vilket Stadsmiljöprogrammet (2007) ställer 

krav på.  

 

4.1.3 Offentliga rum: materiella och immateriella begränsningar 

Att Karlstad är en stad för alla antyder att det inte ska finnas några begränsningar för någon vilket 

framkommer i Visionsbroschyren (2008). I Översiktsplanen (2012) framgår det att förtätning inte får ske 

på bekostnad av offentliga platser. Vilket innebär att förtätning får ske men att offentliga platser ska få 

behålla sina volymer och inte begränsas genom förtätning. Men att staden växer handlar om att avstånd 
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från centrum längre vilket försvårar möjligheterna att upprätthålla goda samband med staden. Således 

utgör avstånd en form av begränsning och genom det kan även förtätning vara en del av den 

begränsningen. En annan form av begränsningar som jag fann var i Stadsdelvisionen (2016) som tar upp 

handlar om konkurrens i stadsrummet.  

 

“Om staden har för få stadsrum och mötesplatser kan det skapas konkurrens om att få vistas där. Det 

kan leda till att en del brukargrupper fysiskt konkurrerar ut andra brukare som vill vistas på samma 

plats”. (Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden 2016) 

 

Om staden har för få offentliga stadsrum och mötesplatser kan det skapas en konkurrens om att vistas 

där. Det som då händer är att en grupp människor konkurrerar bort en annan grupp som också vill vistas 

på platsen. Det handlar alltså om en fysisk begränsning vad gällande användandet av en plats, där inte 

alla får plats på en gång och således behövs flera mötesplatser för att tillgodose behovet. Vidare så tar 

den Strategiska planen (2015) upp begränsningar i form av linjära element. Dessa gränser kan särskilja 

två områden men även fungera som en länk mellan dem. En gräns i denna bemärkelse är viktiga för att 

visa vart någonting slutar eller börjar. I detta avseende behöver inte en gräns vara en form av en negativ 

påverkan. Det kan handla om grönska eller bebyggelse som visar vart ett område börjar eller vart 

strandlinjen går. 

  

4.1.4 Identitet, tillväxt och entreprenörurbanism   

Att ge bra förutsättningar för näringslivet och att människor med konkurrenskraftig kompetens ska 

attraheras att flytta till Karlstad och stanna kvar i kommunen blir tydligt i Karlstads vision (2008). 

Viktiga aspekter att förmedla eftersom detta speglar på en stad som vill växa och bli fler. Karlstad har en 

ambition att bygga en så funktionsblandad stad som möjligt (Översiktsplanen 2012). Vilket dels stärker 

det demokratiska perspektivet som kommer presenteras under nästa rubrik men det antyder också på att 

det inte bara ska finnas en identitet förknippad med Karlstad utan flera identiteter.  Detta går hand i hand 

med Stadsvisionen för Tingvallastaden (2016) där fokusfrågor handlar om att säkerställa eller bibehålla 

centrumets identitet på olika sätt. Det framgår att en diskussion har förts gällande identifierandet av 

något som skulle kunna tillföras till centrum som skulle sätta Karlstad på kartan och utgöra en så kallad 

dragare till staden. För att höja Karlstads attraktionskraft framgår det i flera av de dokument som 

studerats att nya landmärken ska tas fram. Förslag till dragare skulle vara att förstärka olika stråk i 

staden för att bland annat få folk att röra sig mellan stadskärnan och ett stort grönområde som kallas 

Sandgrundsudden i Karlstad. Vilket går hand i hand med det som framgår i Stadsmiljöprogrammet 

(2007) och Stadsdelsvisionen (2016) att stärka identiteten av Karlstad som en grön stad.  

Stadsmiljöprogrammets vision (2007) lyder som följer: 
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 ”Karlstad – den attraktiva, trygga staden som präglas av många möten med vatten”. (Karlstads 

stadsmiljö: program, analys och handlingsplan 2007) 

 

 Jag tolkar det som att dragare i detta fall skulle stärka stadens identitet då den drar fram olika kvaliteter i 

staden. Stadens olika identiteter utgörs av de miljöer vi vistas i och detta bidrar till medborgarnas 

välmående som skänker trygghet och ger förankring till staden.  Genom att urskilja brister som skapar 

otrygghet kan även det bidra till en starkare känsla av identitet och inte minst ökad trygghet.  Bevarandet 

av de kvaliteter som finns i stadsstrukturen är viktig och en förstärkning av dessa kvaliteter likaså. Det 

kan handla om stadens utformning och därför är ett genomtänkt arkitektoniskt uttryck med högsta 

kvalité en självklarhet i såväl nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad. I framtagandet av nya 

landmärken är det därför viktigt att detta görs med ett helhetsgrepp och inte bara med fokus på den plats 

där det anses vara lämpligt att ett landmärke tas fram. Handelsutredningen (2016) lyfter upp god 

säkerhet och god skötsel av centrum som viktiga aspekter att ta hänsyn till i planeringen av staden. 

Genom att det bland annat eftersträvas rationella lokaler för butiksägare med access mot gatan ska detta 

skapa attraktiva stråk och gaturum och inte minst mötesplatser. Men för att genomföra detta krävs ett 

helhetstänk där det behövs en helhetslösning för att skapa och förankra trygghet och genom det ska 

attraktiva offentliga platser som ger medborgarna en identitet till platsen. Från Stadsvisionen (2016) går 

det att utläsa att stadskärnan spelar en viktig roll för kommunens tillväxt, identitet och attraktivitet och 

att staden är en plats där olika typer av grupper, människor och kulturer möts. För att bidra till en 

blandad stad med olika typer av mötesplatser anser jag att det krävs ett varierat utbud av handel. 

Översiktsplanen (2012) tar upp förhållandet mellan centrumhandel och externhandel och menar att de 

båda olika handelsplatserna går att balansera. Handelsutredningen (2016) som WSP har tagit fram åt 

Karlstads kommun fungerar som ett underlag för den framtida planeringen när det kommer till 

detaljhandeln. En fråga som ställs är vilka åtgärder det krävs för att centrums roll som stadskärna och 

plats för offentlig verksamhet ska bibehållas. Som svar på den frågan redogör WSP för att det är en 

politisk fråga men lyfter även fram att det i exemplet med Karlstads Stadshus (som inte längre fungerar 

som ett stadshus utan numera är sålt till en privat aktör) innebär att ytor frigörs för annan attraktiv 

verksamhet i stadskärnan. Detta innebär att det ena inte utesluter det andra så länge de bringar jämnvikt 

mellan sig och den ena inte tar över den andra. Genom detta varierande handelsutbud går det att dra 

paralleller till den Strategiska planen (2015) där det går det att utläsa att ett dynamiskt näringsliv med 

attraktiva jobb inom olika branscher är en förutsättning för att Karlstad ska växa. Detta är bara ett 

exempel, såklart krävs fler arbetstillfällen än inom handeln. Det framgår även att det är viktigt att 

attrahera människor med konkurrenskraftig kompetens till kommunen. Här saknar jag dock ett 

förtydligande i olika konkurrenskraftiga kompetenser, jag har svårt att tänka mig att Karlstad bara vill åt 

en typ av kompetens eftersom det inte skulle bidra till en blandad stad.  
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4.1.5 Det demokratiska perspektivet 

Något demokratiskt perspektiv står inte direkt uttalat i några av dokumenten men genom en bearbetning 

där jag läste dokumenten om och om igen så gick det att finna flera demokratiska aspekter genom att 

förstå innebörden i ett större perspektiv. I Karlstads vision (2008) står det att Karlstad ska fokusera på 

människorna och utgå från vad människor behöver för att trivas och må bra när Karlstads kommun 

planerar sin verksamhet. Någonting som i största grad handlar om det demokratiska perspektivet enligt 

mig. Vidare står det även att man ska anpassa sig efter medborgarna och att Karlstad är en stad för alla. I 

Stadsdelsvisionen (2016) står det att Karlstads centrum ska vara en demokratisk plats där alla får 

utrymme avsett kön, ålder, kultur eller läggning.  Att vara till för alla är så pass självklart att det kanske 

är onödigt att det skrivs ut? Men detta kan också uppfattas att det är så pass viktigt att det behöver 

synliggöras. I Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden (2016) framgår det att möjligheten att kunna röra 

sig fritt till fots eller cykel på ett tryggt och säkert sätt är en viktig demokratisk fråga. Att Karlstad även 

ska vara en omtänksam stad där alla människor känner sig trygga och välkomna redogörs det för samt att 

Karlstad ska vara en kommun som präglas av mångfald (Strategiska plan 2015) vilket jag anser hänger 

ihop med det demokratiska perspektivet.  

 

Att Karlstad ska anpassas efter medborgare är någonting som tas upp i Översiktsplanen (2012). Där 

framgår det att i framtagandet av en ny översiktsplan ska tas fram ska kommunen samråda med 

allmänheten. I Karlstads strategiska plan (2015) står det att man ska utgå från människors behov att 

trivas och må bra när Karlstad planerar sin verksamhet. Vilket också antyder att kommunen behöver 

samtala med medborgarna för att veta vad som får dem att trivas och må bra. Ett sådant samråd som det 

står om i Översiktsplanen (2012) antar jag genomfördes i samband med framtagandet av den nuvarande 

översiktsplanen eftersom det är lagstadgat. Men jag anser att detta behöver förtydligats då gemenman 

inte kan lagtext utantill.  Detta skulle synliggöra det demokratiska perspektivet. I Karlstads Strategiska 

plan (2015) står det att man ska utgå från människors behov att trivas och må bra när Karlstad planerar 

sin verksamhet. 

 

“Vid utveckling av nya stadsdelar och i befintliga stadsdelar ska förekomsten av olika mötesplatser för 

demokratiska samtal samt kulturell och fysisk aktivitet tillgodoses och stimuleras” (Karlstads kommuns 

Översiktsplan 2012) 

 

Ett förtydligande hur detta praktiskt ska gå till redovisas inte och är någonting som jag anser skulle 

stärka dess betydelse. Vad demokratiska samtal är kan tolkas som demonstrationer och protester för 

vilket då ska stimuleras vilket i mina ögon kräver att det finns utrymme för detta i staden genom 

offentliga rum och platser.  
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4.2 Kvalitativ intervjustudie 

 Det som jag har ansett varit av betydande karaktär från studiens primärdata med hänsyn till studiens 

syfte och forskningsfrågor presenteras nedan. Rubriksättningen följer de kategorier för vilket togs fram i 

samband med intervjuguiden. 

 

4.2.1 Offentliga rum 

För att jag skulle förstå mina respondenters definition av offentliga rum inledde jag samtliga intervjuer 

med att ställa frågan ”vad är ett offentligt rum och vad har det för demokratisk funktion i den urbana 

staden?” Denna fråga syftar till att beskriva det offentliga rummet och skapa en förståelse kring vad det 

egentligen är. Det var en medveten start med en djupdykning i ämnet. Mina respondenter reagerade 

olika på detta och svaren hade nog tett sig annorlunda genom en mer konkret inledning till ämnet. 

Samhällsplaneraren tog mig på orden och beskrev att ett offentligt rum är något väl avgränsat 

exempelvis cykel- och gångvägar, en kulle eller en plats mellan huskroppar som utgör en park. 

Ytterligare exempel på offentliga platser är torg och ett shoppingcenter. Respondenten menade att 

genom att platsen är väl avgränsad känner hen att hen är på en offentlig plats. Detta tolkar jag som att 

respondenten vill veta klart och tydligt om hen är på en offentlig plats eller inte, det ska inte råda någon 

tvekan. Detta till skillnad från Stadsbyggnadsarkitekten som förklarade det offentliga rummet som en 

allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och exemplifierade detta med gator, torg och parker. 

Hen poängterade även att naturområden kan utgöra en offentlig plats. Alltså platser som inte behöver 

vara uppenbart avgränsade. Om en plats har kommunalt huvudmannaskap står det oftast inte utförligt på 

exempelvis en skylt och därför kan viss osäkerhet råda om man befinner sig på en offentlig plats eller ej. 

Men samtidigt som att Stadsbyggnadsarkitekten inte direkt menade att det behövs tydliga avgränsningar 

så poängterade hen att offentliga platser inte går att ta bort eftersom det vore odemokratiskt att göra det. 

Intressant att lyfta fram då man måste ha klart för sig var gränsdragningen går mellan det offentliga och 

det som inte är offentligt för att veta vad som går att ta bort och inte. Min tredje respondent, 

Stadsbyggnadsplaneraren, redogjorde för att offentliga rum är en plats där kommunen äger marken och 

att platsen ska kännas trygg och inte ockuperas av en målgrupp. Även här handlar det snarare om 

immateriella attribut än en självklar och synlig gränsdragning samtidigt som att gränsdragningar kring 

vad som är kommunens mark är tydliga genom bland annat detaljplaner. Men oavsett om det finns en 

gränsdragning, tydlig eller otydlig, materiell eller immateriell, så är en intressant fråga varför offentliga 

rum behövs.  

 

  “Att förklara en självklarhet är svårt, kanske omöjligt” (Intervju Stadsbyggnadsarkitekten) 

 

Stadsbyggnadsarkitekten sammanfattade det som att en offentlig plats behövs för att det är en plats för 

alla, en plats som alla kan vara på, det är en självklarhet att det finns offentliga rum. Medborgare ska 

använda offentliga platser för att träffa andra, både människor de känner och inte känner och kanske 
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aldrig skulle träffa om det inte vore för de offentliga platserna. Man ser människor på offentliga platser 

och är på så vis inte inskränkt. En annan respondent svarade att vi behöver offentliga platser eftersom 

det är viktigt för integrationen. Ytterligare en intressant aspekt kring detta med gränsdragning, om det 

inte går att identifiera ett offentligt rum så kanske det inte går att utnyttja dess potential i det viktiga 

integrationsarbetet fullt ut? Detta gäller för övrigt alla former av aktiviteter som äger rum på offentliga 

platser. Stadsbyggnadsplaneraren uttryckte det som att det är i offentliga rum som människor träffas 

oavsett etnicitet, kön och ålder och respondenten avslutade med följande citat:  

 

“Samhället kommer samman på offentliga platser” (Intervju Stadsbyggnadsplaneraren) 

 

Mina respondenter är eniga om att offentliga rum och platser är viktiga funktioner för samhället. Två av 

mina respondenter berättade att så länge det har funnits två vägar som har korsats så har det alltid funnits 

offentliga rum där människor träffas och ses. Genom att uttrycka sig så går det att tolka det som att 

offentliga rum alltid har funnits och att det alltså alltid har funnits behov av offentliga rum och platser 

för människor att mötas på. Idag använder medborgare offentliga rum för lek, för att sjunga, uppträda, 

dansa (runt julgranen) eller demonstrera och att bara vara på. Det är kanske är just denna historiska 

förankring, att offentliga platser alltid funnits som gjort det till (som en respondent uttrycker det) en 

mänsklig rättighet att använda offentliga platser. Respondenten berättar vidare att kanske bor du i en 

lägenhet, då är den offentliga parken kanske viktig för dig. Om vi inte haft offentliga rum, vart skulle 

människor då få röra sig fritt? Det är ju en demokratisk fråga att vi behöver offentliga rum, vårt samhälle 

skulle inte fungera annars menar respondenten som svar på frågan varför offentliga rum behövs.  

 

“Offentligt rum ska vara som ett vardagsrum, det ska vara en mötesplats mellan olika grupper”. 

(Intervju Samhällsplaneraren) 

 

4.2.2 Privata aktörer 

Vad händer med den offentliga platsen när privata aktörer gör anspråk på platsen och hur arbetar mina 

respondenter med bevarandet av de offentliga rummen? Dessa frågor syftar till att, tillsammans med det 

teoretiska ramverket och dokumentanalysen, besvara forskningsfrågan ”på vilket sätt tar Karlstads 

kommun hänsyn till det offentliga rummets demokratiska funktion när privata aktörer gör anspråk på 

offentliga rum?” 

  

Stadsbyggnadsarkitekten anser att så fort en privat aktör vill göra anspråk på en bit offentlig mark så 

känns det inte bra och det upplever hen som ett hot. Samhällsplaneraren menar att enskilda intressen är 

att ses som ett hot och således inkluderas det när privata aktörer gör anspråk på offentliga platser. Att 

arbeta med bevarandet av offentliga rum är därför viktigt för annars kan exempelvis den privata aktören 

uppföra något som inte alls samspråkar med gatan eller torget (det offentliga). Det kan handla om att 
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platsen då upplevs otrygg och förvandlas till en plats som inte längre är till för alla, de som är otrygga 

går inte dit. Detta tolkar jag som att det visuella, hur staden upplevs, är viktigt att beakta och när 

kommunen inte har makt att strukturera upp det, är de rädda att helheten försvinner.  

 

“Bevarandet blir viktigt när privata aktörer vill ta ut svängarna, då gäller det för mig som 

stadsbyggnadsarkitekt att vara med och argumentera för att de offentliga väger tyngre än de privata 

intressena. Men det är ständigt en avvägning som är svår att hantera. Men stadskärnan har alltid varit 

privatiserad men att andrummen har utgjorts av offentliga platser i form av parker och torg”. (Intervju 

Stadsbyggnadsarkitekten) 

  

Samhällsplaneraren berättar att det är svårt att arbeta med bevarandet av offentliga platser när 

exploatören exempelvis är så stor och har mycket inflytande så att de boendes röster inte kommer fram. 

Bland stora och starka exploatörer hamnar kommunala intressen i underläge. Respondenten ger ett 

exempel från en plan hen har arbetat med (i en annan stad, inte i Karlstad) där exploatören var så stor i 

den staden att det gjorde att de fick uppföra en byggnad som inte alls passade in på platsen och som 

förstörde för fortsatt utveckling i området. Någonting som jag vill påstå inte skulle vara helt otänkbart att 

liknande scenario sker här i Karlstad. Detta eftersom det handlar om att väga enskilda intressen mot 

allmänna och det faktiskt kan fattas beslut som i efterhand kanske inte genererar det utfall som 

förutspåddes. Det är valår och därför kan styret bli helt annorlunda efter valet och nya beslut och 

målsättningar kan förändra planeringen som den ser ut idag, såväl till det bättre som det sämre. Ett annat 

exempel som respondenten tog upp var Karlstads stadshus som anses vara en offentlig arena och en 

byggnad som förknippas med offentligheten, men som såldes till en privat aktör. Det är ett hot menar 

respondenten. Hen upplever att förtätning är en typ av privatisering som påverkar de offentliga rummen 

negativt. Detta genom att mark tas i anspråk och när publika arenor görs privata, då är det ett hot mot de 

offentliga. Stadsbyggnadsplaneraren menar att privatisering av offentliga rum ofta handlar om att det är 

platser som inte används som privata aktörer vill göra anspråk på. Därför handlar det mycket om 

bevarande av offentliga rum, vi måste förädla de offentliga platserna med nya funktioner så att de blir 

attraktiva. Det gäller även att arbeta med närliggande fastigheter som ska bidra till liv och rörelse. 

Återigen handlar det om ett helhetstänk som jag genom mina intervjuer tolkar som en bristvara hos 

privata aktörer. Men samtidigt har jag tidigare i studien redogjort för att det behövs flera olika sorters 

offentliga platser och frågan jag ställer mig då om kommunen själv är kapabel att skapa dessa? En av 

mina respondenter menar att när nya stadsdelar växer fram finns det större chans att påverka 

framtagandet av offentliga arenor även om det inte finns några nyckeltal kring ”såhär mycket offentlig 

plats per invånare”. Det gäller att ge tillräckligt med plats för offentliga rum och kanske hjälper privata 

aktörer till att skapa dessa. En intressant formulering kommer från Stadsbyggnadsplaneraren som 

berättar att vi förvisso har uteserveringar som gör anspråk på trottoarerna (som är att anses som offentlig 

plats) men samtidigt bidrar detta till trygghet när fler människor är i rörelse på en plats. Här ser jag både 
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ett samspel men samtidigt en krock för vilket är en diskussion jag återkommer till i studiens avslutande 

kapitel. Som avslutning på detta kapitel kommer här mina respondenters syn på det offentliga rummet 

och det demokratiska perspektivet. 

  

4.2.3 Det demokratiska perspektivet 

Det demokratiska perspektivet genomsyrar samtliga intervjuer och är något som mina respondenter vid 

flera tillfällen återkommer till utan att jag ställer några direkta frågor om det. Bland annat så tar 

stadsbyggnadsarkitekten upp ett verkligt exempel som jag vill redogöra för eftersom detta knyter ann till 

det viktiga identitetsskapandet som studien tidigare redogjort för. Hen arbetade tidigare i en stad där det 

fanns ett torg som var välbesökt, inte minst av stadens raggare som åkte till torget för att visa upp sina 

raggarbilar, speciellt om helgerna. Detta fenomen var så pass stort att det hade blivit en del av stadens 

identitet och torget var välbesökt när raggarbilarna stod uppradade, människor var där för att se på 

bilarna och träffa folk. Men så hände det något. En privat aktör ville bygga ett hotell i staden och just att 

få ett hotell till staden stod högst upp på kommunens önskelista. Vad då den privata aktören sa var att 

hen bara bygger ett hotell om hen får bygga på torget. Det som hände var då att den privata aktören fick 

bygga på torget eftersom önskan om ett hotell var så pass stort. Torget försvann alltså och med det 

raggarbilarna. Det kanske inte handlar om demokratiska rättigheter men demokratisk rätt att använda 

platsen, jag tror att stadens själ försvann avslutar respondenten med. Detta går helt i linje med vad 

Stadsbyggnadsplaneraren redogjorde för när hen berättade att det är på torget du kan demonstrera men 

att det måste finnas människor på torget, annars faller syftet med att demonstrera. Nu tror inte jag att 

Karlstads torg kommer att försvinna men det jag tycker är viktigt att lyfta fram är just att det 

demokratiska perspektivet är viktigt och om medborgarna inte har en sådan arena så faller på något vis 

systemet. Är det inga människor på ett torg så lyssnar ingen på de som exempelvis demonstrerar och 

nästa gång kanske de väljer att inte demonstrera alls. En av mina respondenter lyfter fram det faktum att 

vi inte alltid haft denna demokratiska rättighet.  Hen tog upp exemplet med Rosa Parks (Rosa Parks 

vägrade lämna plats åt en vit man på bussen vilket svarta personer var tvungna att göra i 1950-talets 

USA). Det har inte alltid varit en självklarhet för alla att ta del av det offentliga rummet och därför ska vi 

värna om det menar respondenten.  

 

“För mig som planlägger staden är det viktigt att sätta tydliga markörer som markerar att alla får vara 

där exempelvis bänkar för medborgare att förse sig med”. (Intervju samhällsplaneraren)  

  

 

Stadsbyggnadsplaneraren redogör i likhet med de två andra respondenterna att en offentlig plats är en 

arena för medborgare att få utlopp för sina demokratiska rättigheter. Genom att planera för mer liv och 

rörelse så leder det till att fler människor är på torget och exempelvis kan ta del av eller bevittna 

demonstrationen. Därför är det inte bara negativt att uteserveringar tar trottoarer i anspråk eller att en 
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uteservering tar plats i ett offentligt rum eftersom det kan bidra till att fler människor är i rörelse på 

platsen. Ett annat exempel som respondenten redogör för är att det ibland uppförs staket i syfte att 

förstärka det offentliga. Det kan handla om att det sätts upp ett staket kring en privatägd fastighet i syfte 

att visa att här slutar det privata och här börjar det offentliga. Detta handlar återigen om gränser som jag 

inledde med att diskutera i detta kapitel. Hur gränser kan utformas var kärnan i diskussionen då. Nu vill 

jag lyfta fram det faktum att en gränsdragning både kan ha en positiv inverkan och en negativ inverkan. 

Genom att visa vart det offentliga börjar kan osäkerheten kring vart någonting annat slutar försvinna.  
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel flätas studiens teoretiska ramverk samman med den insamlade empirin i form av en analys 

och diskussion. Detta ska leda fram till svar på studiens forskningsfrågor. 

 

5.1 Staden, identiteten och entreprenörskapet 

Staden har genomgått många strukturella förändringar i takt med att allt fler människor valt att bosätta 

sig i staden. Tillväxten är påtaglig och staden fortsätter att växa, inte minst Karlstad. I en växande stad 

konkurrerar fler intressenter mot varandra och där spelar kommunens planerare en stor funktion då det är 

dem som genom kommunens planmonopol bestämmer hur staden ska utvecklas. Den här studien syftar 

till att skapa en förståelse kring vad det offentliga rummet har för demokratisk funktion i staden och vad 

som händer när privata aktörer gör anspråk på platsen.  Flera forskare har påtalat att staden i dess 

utveckling tappat sin identitet när bland annat landmärken försvunnit och kanske ersatts av bostäder. 

Zukin (2011) påtalade att när detta skedde i New York så var det somliga som ansåg att staden inte 

längre var autentisk. En av mina respondenter berättade om torget som försvann och att det ledde till att 

medborgare som var starkt förknippade med platsen också försvann. När deras arena försvann så hade de 

inte längre någon förankring i staden. Just förankring är en viktig del av identitetsskapandet till en plats.  

I ett flertal av de kommunala styrdokument som analyserades i denna studie framgår det att Karlstads 

kommun vill stärka stadens identitet i olika sammanhang. I Stadsdelvisionen (2016) handlade 

fokusfrågor till och med om att såväl säkerställa och bibehålla centrumets identitet. Det lyftes även fram 

att så kallade dragare till centrum efterfrågades och det skulle vara något som förstärkte dess identitet. 

Men även om “historien om torget som försvann” inte utspelar sig i Karlstad så anser jag att detta bör 

beaktas att det kanske kan komma att utspela sig en liknande historia här. Men samtidigt som fokus 

handlar om att så kallade landmärken och stadens identitet bör bevaras så framgår det i ett flertal av 

styrdokumenten att nya landmärken bör tas fram. Det framgår att det handlar om att höja Karlstads 

attraktionskraft och här anser jag att det primärt bör vara den interna attraktionskraften, det vill säga 

riktat till medborgarna, som fokus bör riktas på. I en stad som växer har flera forskare påvisat att det 

autentiska i staden försvinner och att det i vissa fall kan medföra att personer som bott på platsen söker 

sig till andra ställen. Därför bör man likväl som man riktar fokus på att locka till sig nya medborgare 

även säkerställa att de som bor på platsen idag är tillfredsställa och vill bo kvar - vad önskar de för nya 

landmärken? Men här vill jag poängtera att det inte är så svart eller vit som jag hittills har påannonserat. 

I städernas strävan efter tillväxt ökar konkurrensen mellan städerna (Loit 2014) och då gäller det för 

städerna att annonsera med konkurrenskraftiga medel. Dessa medel kan handla om attraktiva 

arbetsplatser och miljöer men om detta inte finns i en stad så måste staden förstärka det som finns eller 

skapa nya arbetstillfällen och miljöer. Här vill jag även väva in begreppet plats, den centrala betydelsen 

kan förklaras som att fånga känslomässiga band, upplevelser och meningar till en plats som är viktiga 
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för människan (Castree 2009). Platsfrågor är mångfasetterade och en grundläggande tes i en del av den 

kulturgeografiska forskningen är att platsen inte finns där ute av sig själv. Platser skapas och förändras 

kontinuerligt med tiden beroende av människans sätt att använda, tolka, förstå och beskriva platsen. 

Således förändras den fysiska platsen ständigt liksom den levda och upplevda platsen (Syssner 2012). 

Att en stad vill växa är i mina ögon en självklarhet. Precis som Slater (2006) redogör för så bringar fler 

medborgare mer skatteintäkter till kommunen vilket i sin tur ger kommunen mer ekonomiska resurser att 

lägga på välfärden. Någonting som faktiskt gynnar alla medborgare. Thörn och Holgersson (2014) 

menar att gentrifiering skapar segregation genom en rumslig uppdelning av staden och menar att denna 

förändring inte ska ses som en naturlig och oundviklig förändring i stadsrummet. Det ska istället 

förklaras som intimt sammankopplad med ekonomiska, politiska och kulturella processer i samhället 

(Thörn & Holgersson 2014). Jag håller delvis med men här är det viktigt att lyfta fram att det handlar om 

ett ekorrhjul som ständigt behöver snurra, annars stagnerar staden.  Johansson (2004) förklarar det som 

att staden är intimt kopplat till det moderna men att det numera, som en reaktion på det moderna, har 

vuxit fram miljöer av mer abstrakta former. Denna övergång innebär att det många traditionella miljöer 

omvandlas (Johansson 2004). Med detta kan offentliga platser förädlas och nya funktioner växer fram 

vilket var något som en av respondenterna påpekade var viktigt förutsättning för att offentliga rum skulle 

fortsätta brukas. Det kanske är precis det här som Loit (2014) beskriver att en nyliberal kontext har en 

betydande påverkan på det urbana sammanhanget. Sambandet mellan urbanisering och kapitalism 

förklarar Harvey (2008) som att staden är kapitalismens nav och urbaniseringen är dess uttryck för 

kapitalistiska processer i stadsrummet. Bland annat så bringar en stad utan handel inget stadsliv 

(Bergman 1999). Och inget stadsliv innebär att det offentliga rummets demokratiska funktion inte 

behövs eftersom det inte är någon som lyssnar på demonstranterna. Men det offentliga rummet ger ingen 

avkastning, och kan ses mer som en ekonomisk belastning än en tillgång menar Madanipour (2010). 

Detta har gjort sitt uttryck genom det som Samhällsplaneraren beskriver för mig under intervjun, att det 

är svårt att arbeta med bevarandet av offentliga platser när exploatören exempelvis är så stor och har 

mycket inflytande så att de boendes röster inte kommer fram. Bland stora och starka exploatörer hamnar 

kommunala intressen i underläge. Således bekräftar detta delvis Loit (2014) resonemang om privat-

offentliga samarbeten som sker på bekostnad av den demokratiska processen. Detta är ett led av den 

ökade konkurrensen mellan städer (Loit 214) som innebär att staden har blivit en produkt som ska 

marknadsföras och säljas (Johansson 2004). Ur den Strategiska planen (2015) går det att läsa att ett 

dynamiskt näringsliv med attraktiva jobb inom olika branscher är en förutsättning för att Karlstad ska 

växa. Det är viktigt att attrahera människor med konkurrenskraftig kompetens till kommunen. Detta går 

hand i hand med Karlstads Vision (2008) som säger att bra förutsättningar för näringslivet och att 

människor med konkurrenskraftig kompetens ska attraheras att flytta till Karlstad men också även leda 

till att människor väljer att bo kvar.  Just att staden anses som en produkt som ska marknadsföras och 

säljas in tolkar jag som att den entreprenöriella andan har smittat av sig och entreprenörurbanismen är 
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påtaglig i Karlstad. Att områden rustas upp har en positiv inverkan i den bemärkelsen att områden kan 

upplevas tryggare och säkrare vilket utgick från dokumentanalysen var viktiga faktorer att ta hänsyn till i 

stadsplaneringen. Inte minst i den Strategiska planen (2015) där det gick att utläsa att trygghetsaspekten 

är en av målsättningarna för en attraktiv stad. Genom att ett offentligt rum kan upplevas olika från 

person till person så bör dessa platser spegla en blandad stad och begreppet kreativa mötesplatser är en 

del av förnyelsen och upprustningen som behövs i den moderna staden. Genom att skapa fler kreativa 

offentliga mötesplatser finns fler platser att vistas på vilket i sin tur bidrar till en mer levande stad där 

tillgänglighet och trygghet bör återspeglas på samtliga platser. Jag vill också påstå att när jag känner mig 

trygg så har jag lättare att skapa identitet till platsen detta är någonting som handlar om Harveys (2006) 

teorier kring olika rumsuppfattningar. Dessa olika rumsuppfattningar berättar för oss på vilka olika sätt 

man kan uppleva ett rum. Således kan torget i fråga upplevas såväl tryggt som otryggt, upplevas 

begränsande eller ge känslan av dominans. Det är här det ordet identitet blir intressant att behandla. Du 

har olika rumsuppfattningar beroende på såväl din tidigare relation till rummet men också det som pågår 

just nu eller det som ska hända. Du kan känna dig trygg därför att det är andra personer där men också 

otrygg för att du associerar området med otrygghet. Med detta sagt är det viktigt att hela tiden se olika 

processer i en större helhet. Och det gäller att beakta helhetsperspektivet vilket jag anser att man inte gör 

när man bara lyfter fram de negativa av att en stad växer och förändras. Jag ställer mig tveksam till om 

kommunen ensam kan säkerställa att det finns tillräckligt många offentliga rum så att medborgarna inte 

konkurrerar bort varandra i brist på plats. Därför kan det upplevas som ett positivt komplement att även 

privata aktörer bidrar till skapandet av offentliga platser men poängteras bör, att det demokratiska 

perspektivet inte ska förminskas.  

 

5.2 Det offentliga rummets demokratiska roll och betydelse 

Just detta helhetstänk är viktigt att ha med sig när vi ska dyka ner i det offentliga rummets demokratiska 

roll och betydelse i staden. Jacobs (2010) menar att trottoaren är en viktig arena i den urbana staden. 

Jacobs (2010) skriver också att poängen med sällskapsliv på gator och torg är just att det sker i det 

offentliga och att den urbana offentligheten är något mycket vardagligt. Både Gehl (2011) och Whytes 

(1980) förespråkar det offentliga rummet och att de offentliga platserna har stor betydelse för människor. 

Det är intressant att poängtera att samtliga respondenter belyser att ett offentligt rum är till för alla men 

att det finns flera olika typer av offentliga rum. I en levande stad kan det handla om att skapa kreativa 

platser med olika funktioner som tilltalar olika typer av människor. Här kommer det offentliga rummets 

viktiga demokratiska roll in, offentliga rum är till för alla. Men när det offentliga rummets karaktär 

ändras från en allmän plats, för vilket alla har tillträde, till att bli en del av den privata sektorn så har det 

offentliga privatiserats (Madanipour 2010). Då tappar den offentliga sektorn översynen över 

allmänintresset. Detta är intressant att belysa eftersom det i normalfallet är den offentliga sektorn som 

ansvarar för att allmänintresset uppfylls i stadsplaneringen (Loit 2014). En av mina respondenter 
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berättade om en exploatör som uppförde en byggnad i ett område där platsen och byggnaden inte alls 

samspelade med varandra och där det tack vare denna byggnad inte gick att exploatera mer i området. 

Att byggnader och omgivningen ska samspela kan i viss utsträckning handla om identitetsskapande som 

vi sedan innan har konstaterat är viktigt för att staden ska förbli attraktiv. I Stadsdelvisionen (2016) står 

det att bevarandet av de kvaliteter som finns i stadsstrukturen är viktiga och bör därför förstärkas. Ett 

genomtänkt arkitektoniskt uttryck med högsta kvalitet är en självklarhet i såväl nybyggnad, ombyggnad 

och tillbyggnad (Stadsdelsvisionen 2016). Kanske är det just dessa brister, när privata exploatörer gör 

anspråk på en plats som därefter inte går att bygga vidare på, som Stadsdelsvisionen (2016) vill 

identifiera. Stadsdelsvisionen (2016) handlar just om att säkerställa och bibehålla centrumets identitet 

genom att bland annat identifiera brister som skapar otrygghet.  Ett annat exempel som en av mina 

respondenter tog upp var torget som försvann när ett hotell byggdes och med det försvann också stadens 

identitet menade respondenten. När det kommer till den offentliga platsens vara eller icke vara är 

planerarna en viktig nyckelaktör, både vad gällande att bibehålla ett helhetsperspektiv men också att 

förmedla detta vidare till exempel till privata aktörer som gör anspråk på offentliga platser.  

 

Så hur påverkas det demokratiska funktionen av att privata aktörer gör anspråk på platsen? Franzén et. 

al. (2016) redogör för att det offentliga rummets demokratiska funktion dels handlar om att rummet är en 

scen för demonstrationer och protester.  Men även en mer vardagligt, Franzén et. al (2016) uttrycker det 

som att samhället blir synligt i det offentliga rummet. Är det så enkelt som att samhället då blir osynligt 

när privata aktörer gör anspråk på platsen? Nej, självklart inte. Här vill jag ta upp exemplet med gallerior 

som är ett ofta förekommande fenomen i städer och inte minst i Karlstad. Gallerior skapar inte mycket 

gatuliv men det främjar handeln och de är inte att anses som offentliga då marken ägs privat. De 

medborgliga rättigheterna som gäller på de offentliga platserna gäller inte i dessa arenor. Här går det att 

dra en liknelse med att man är hemma hos någon och måste respektera de regler som gäller där 

(Gabrielsson 1999). Således kan en galleria kännas otrygg “eftersom du är hemma hos någon annan”. 

Men om du känner att du identifierar dig med den miljön som erbjuds och att de “regler” som satts upp 

känns som hemma. Då kan även gallerior upplevas som en trevlig offentlig plats.  Återigen handlar det 

om hur rummet upplevs hos individen. Frihet är ofta en symbol av det offentliga rummet (Forsemalm 

2004) men frihet upplevs olika av olika människor.  I Översiktsplanen (2012) framgår det att Karlstad 

har en ambition att bygga en så funktionsblandad stad som möjligt. Detta är ett typexempel på en del av 

en funktionsblandad stad där olika typer av offentliga rum finns att tillgå. Men här vill jag även väva in 

Franzéns (2004) beskrivning av det offentliga rummet, som beskrivs som att det offentliga livet äger rum 

utomhus eller i direkt anslutning till utomhusmiljöer medan det privata hör hemma inomhus. Att det just 

är utomhus miljöer som diskuteras i de kommunala styrdokumenten hänger ihop med att man förknippar 

offentligheten med utomhusmiljöer. Med utgångspunkten i att offentliga rum främst består av 

utomhusmiljöer har här planerarna en fördel att utomhusmiljöer går att påverka i större utsträckning än 

inomhusmiljöer. Vänder man på det så kanske det egentligen är självklart att offentliga rum består av 
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utomhusmiljöer eftersom det är just det man kan råda över. Den offentliga platsen eller det offentliga 

rummets roll är helt beroende av hur människorna upplever platsen och denna upplevelse spelar roll på 

vilken anknytning, eller vilken relation människan har eller har haft eller kommer ha till platsen. Men 

det är genom att lägga ordet offentlig bakom som vi är eniga om att det i alla fall är utomhusmiljöer vi i 

första hand förknippar med offentliga rum eller platser. Men även utomhusmiljöer har sina 

begränsningar. Det kan handla om begränsningar i form av synliga eller osynliga murar, någonting som 

Stadsdelsvisionen (2016) belyser. Det redogörs för att en gräns kan markera en gränsdragning mellan två 

områden men den kan också uppfattas som en koppling mellan områden. Här vill jag belysa exemplet 

med stadens uteserveringar som i Karlstad tar trottoaren i anspråk under sommarhalvåret. Det är att se 

som en form av gränsdragning eftersom det markerar det område som restaurangerna tar i anspråk. 

Bildligt talat säger detta oss att här får man vara om du ska förtära eller dricka någonting från vår meny. 

De fysiska gränsdragningar utstrålar makt i den benämningen att den som satte upp staketet väljer vilka 

som ska ha tillträde och inte. Staketet visar på en viss typ av status som inte alla identifierar sig med och 

det indikerar på vem arenan är till för och vilka som inte har rätt att delta (Habeck & Belolyubskaya 

2016) på en annars offentlig plats som stadens trottoarer. Det vardagliga försvinner då från platsen 

eftersom främlingar inte längre möts på lika villkor i staden vilket leder till att stadens viktigaste organ 

(Jacobs 2010) delvis försvinner. Om man ser på offentliga rum som en del av integrationsarbetet så bör 

detta rum kunna identifieras för vilken kan kräva en form av gränsdragning, som markör som visar att du 

får vara här. Således finns det positiva egenskaper av denna form av markörer.  

 

Det påpekas att butiksfasader inte ska vara för långa för det ger ett tråkigt intryck (Stadsdelsvisionen 

2016). Närheten till grönska och vatten är en viktig utgångspunkt i Stadsmiljöprogrammet (2007) och 

det lyfts fram att fler attraktiva offentliga platser nära vattnet ska skapas vilket jag tolkar som 

utomhusmiljöer. Crawford (2016) skriver att demonstranternas aktioner visar de offentliga rummens 

centrala ställning i kampen för demokrati och social rättvisa, precis som deras fysiska närvaro 

förkroppsligar på de mest bokstavliga sätt innebörden av det offentliga rummet i den rättvisa staden 

(Crawford 2006:94). Vilket också stärker argumentet att offentliga rum innefattas av utomhusmiljöer 

eftersom jag inte skulle demonstrera hemma hos någon annan. Men det innebär att i en stad som växer 

och förtätas så måste detta någon gång påverka offentliga platser. Det framkommer från Översiktsplanen 

(2012) att just förtätning inte ska ske på bekostnad av viktiga offentliga platser. En av mina respondenter 

anser att förtätning är en typ av privatisering som påverkar det offentliga rummet negativt. Men i 

Karlstads vision Livskvalitet Karlstad 100.000 (2008) så framgår det tydligt att kommunen vill att staden 

ska växa, inte minst i benämningen att de vill uppnå 100.000 invånare. Så någon gång måste det ske en 

krock? Syssner (2012) skriver att platser skapas och förändras kontinuerligt med tiden beroende av 

människans sätt att använda tolka förstå och beskriva platsen. Det handlar alltså om att se till att de 

offentliga platserna används, någonting som Stadsbyggnadsplaneraren redogjorde för under intervjun. 

Hen menar att vi måste förädla de offentliga platserna med nya funktioner för att de ska bli attraktiva. 
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Det är just de platser som inte används som privata aktörer vill göra anspråk på menar 

stadsbyggnadsplaneraren. Offentliga platser måste alltså med tiden förändras för att behålla sin 

attraktivitet, så att många människor besöker platsen. Risken är annars att platsen omvandlas till 

någonting helt annat, vilket i och för sig inte betyder att det nya är negativt.  Den omvandling kan handla 

om att ska fler offentliga rum för vilket behövs för att inte en brukargrupp ska konkurrera bort en annan i 

brist på utrymme.  

 

  

 



 46 

6 Slutsatser och rekommendationer för framtida forskning 

Detta avslutande kapitel ska ge svar på studiens syfte och forskningsfrågor samt ge rekommendationer 

för framtida forskning. 

6.1 Vad är ett offentligt rum och vad har det för demokratisk funktion? 

Ett kort svar på forskningsfrågan innebär att offentliga rum är viktiga för människan, det är ett ställe att 

träffas och genom det ett sätt att integrera med andra människor. En symbol för det offentliga rummet är 

frihet för vilket innebär att det är en plats för medborgare att demonstrera, bilda opinion och protestera. 

Om vi inte haft offentliga rum så skulle inte medborgarna haft någon plats att röra sig fritt på. Det är 

även en demokratisk fråga att vi behöver offentliga rum och vårt samhälle skulle inte fungera utan 

offentliga rum menar respondenterna. Crawford (2016) skriver att demonstranternas aktioner visar de 

offentliga rummens centrala ställning i kampen för demokrati och social rättvisa, precis som deras 

fysiska närvaro förkroppsligar de mest bokstavliga sätt innebörden av det offentliga rummet i den 

rättvisa staden. Mina respondenter menar dels att ett offentligt rum är tydligt avgränsat men också att det 

är en allmän plats med kommunalt huvudmannaskap som inte behöver vara klart avgränsat/markerat. 

Offentliga rum kan utgöras av offentliga miljöer så som gröna gaturum och livliga gågator där det vistas 

många personer och just denna puls är någonting som är en grundläggande sten när vi pratar om 

offentliga rum. En annan grundbult är att offentliga rum tills största del består av utomhusmiljöer. Alla 

ska ha tillträde till den offentliga platsen och det är viktigt att det finns tillräckligt många offentliga 

platser så att inte en målgrupp konkurrerar bort en annan. Ett offentligt rum är en plats för människor att 

mötas. Offentliga rum har alltid funnits och bör alltid finnas kvar eftersom det är att betrakta som en 

mänsklig rättighet att alla har tillträde till dessa platser. Därför är det viktigt att kommunal 

stadsplanering bevarar befintliga platser och även planerar för nya i takt med att staden växer.  

 

6.2 Hur påverkas det offentliga rummets demokratiska funktion av att privata aktörer 

gör anspråk på platsen?  

Madanipour (2010) definierar offentliga rum som rum som inte är kontrollerade eller styrda av privata 

intressen, och är därför öppna för den stora massan. Det betyder att när privata aktörer tar över 

förvaltningen, hamnar det allmänna intresset inte längre i fokus.  I den urbanpolitiska vardagen har det 

offentliga rummets demokratiska funktion trängts undan till förmån för andra funktioner på platsen 

menar Franzén et. al. (2016). Det handlar om ett urbant entreprenörskap för vilket kommer av att det 

råder en ökad konkurrens mellan städer som ständigt strävar efter tillväxt menar Loit (2014). Men denna 

strävan efter tillväxt handlar om att staden vill fortsätta att växa. I Karlstads vision (2008) framgår det att 

Karlstad ska vara en attraktiv stad som växer samt en stad för alla. En stad för alla innebär att de 

offentliga platserna måste se olika ut eftersom alla människor har olika upplevelser av det som upplevs 
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tryggt och otryggt, attraktivt och inte. Men förtätning ska för det inte ske på bekostnad av offentliga 

platser och således behöver det regleras eller snarare identifieras vilka de viktiga offentliga platserna är 

så att de arenorna finns kvar och genom det bevaras dess demokratiska funktion. Detta var en brist som 

jag fann i de kommunala styrdokumenten. Jag anser att det konkret ska framgå hur förekomsten av 

demokratiska samtal ska tillgodoses och stimuleras. Oavsett huvudmannaskap så behöver platsen kännas 

trygg och tillgänglig för att medborgarna ska använda platsen och genom att medborgare kan identifiera 

sig med platsen så kommer den brukas och på något sätt är det som är huvudsaken. Så länge den 

demokratiska funktionen bevaras och att det viktiga andrum som offentliga rum är (i den annars 

privatiserade staden) inte försvinner så påverkas inte det offentliga rummet av att en privat aktör gör 

anspråk på platsen. Tilläggas bör att när platsen utstrålar trygghet och är tillgänglig för allmänheten så 

behöver det inte vara något negativt att platsen går från ett kommunalt huvudmannaskap till att en privat 

aktör gör anspråk på platsen, så länge det känns som hemma.  

 

6.3 På vilket sätt tar Karlstads kommun, genom styrdokument och praktik, hänsyn till 

det offentliga rummets demokratiska funktion när privata aktörer gör anspråk på 

platsen? 

Från de kommunala styrdokumenten framgår det att tryggheten och tillgängligheten av offentliga miljöer 

ska öka. Detta handlar inte bara om befintliga offentliga platserna utan även i framtagandet av nya 

offentliga rum för trygghet och tillgänglighet ska säkerställas från början. Det handlar även om att 

garantera att det finns tillräckligt många offentliga rum i staden. Men andra ord handlar det om att i takt 

med att staden växer bör det planeras för fler offentliga platser. För få stadsrum och mötesplatser kan 

skapa en konkurrens mellan medborgare om att vistas där. Det som då händer är att en grupp människor 

konkurrerar bort en annan grupp som också vill vistas på platsen. De kommunala styrdokumenten 

trycker på tillväxt och planerarna lyfter fram svårigheterna med bevarandet av offentliga rum när stora 

och starka exploatören gör anspråk på platsen. Men mina respondenter poängterar att det är viktigt att 

bevara offentliga rum och platser för att privata aktörer inte ska ta ut svängarna. Det är då viktigt för 

planerare att argumentera för att det offentliga väger tyngre än de privata intressena. Men det är ständigt 

en avvägning som är svår att hantera speciellt bland stora och starka exploatörer när de kommunala 

intressena hamnar i underläge. Men genom att stadens planerare använder de kommunala 

styrdokumenten som redskap och verktyg säkerställs den demokratiska funktionen men där finns en 

svag länk. Det behöver redovisas konkret hur det praktiskt ska gå tillväga att dels bevara men även se till 

att nya funktioner tas fram för att behålla de offentliga rummens attraktionskraft. På så sätt kan Karlstads 

kommun ta större hänsyn till att den demokratiska funktionen bevaras och säkerställs. 
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6.4 Rekommendationer för framtida forskning 

Att forskare inspirerats av varandra är att se som en del av en långsiktig process. Tillsammans bidrar de 

till att allt mer omfattande empirisk kunskap med mer ingående teoretisk förståelse och en förståelse av 

en helhet (Grønmo 2006). Detta är mitt bidrag och den lämnar vidare forskningsluckor för kommande 

studier. Bland annat genom att belysa maktstrukturer i de offentliga rummen eller genomföra studien ur 

ett feministiskt perspektiv, i Karlstad. Att göra en jämförande studie mellan olika städer som haft 

olikartade tillväxtökningar skulle också vara intressant att studera, finns det varierad tillgång till 

offentliga platser i städerna? I denna studie har jag utgått ifrån kommunala styrdokument och 

respondenter i form av kommunala tjänstepersoner som arbetar med stadsplanering. Ett alternativ skulle 

vara att vända sig till medborgarna och genom en enkätstudie fråga vilka offentliga rum de ser i staden 

och även vad de anser om det demokratiska perspektivet i stadsplaneringen. Detta är mina 

rekommendationer för framtida forsknings fält.  
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Bilagor 

Bilaga 1: intervjuguide  

 

Inledning 

• Presentera mig själv 

• Kort sammanfattning av studien 

• Är det okej att spela in samt poängtera att anonymitet ej kan säkerställas samt att respondenten 

när som helst kan avbryta intervjun.  

 

Presentation av respondenten 

1. Kan du kort redogöra för din yrkesroll? 

2. Kan du kort redogöra för dina arbetsuppgifter? 

3. Kan du kort redogöra för hur länge du varit verksam i din yrkesroll? 

 

Tema: Offentliga rum 

4. Vad är ett offentligt rum? 

5. Varför behövs offentliga rum? 

6. Vad har medborgare för användning av offentliga rum? 

 

Tema: Privata aktörer 

7. Vad händer när privata aktörer för anspråk på en offentlig plats? 

 

Tema: Det demokratiska perspektivet 

8. Vad har det offentliga rummet för demokratisk funktion? 

9. På vilket sätt tar du i din yrkesroll hänsyn till det demokratiska perspektivet när privata aktörer 

gör anspråk på en offentlig plats? 

 

 

 

 

 


