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Makten att problematisera en plats  
en studie om ombyggnationen av Rådhustorget i Umeå 
 
Emelie Sjöström 
 
ABSTRACT:  In the last two-three decades, the global society have 
gone through major structural transformations that have affected 
the local city in different ways. Advanced technology, improved 
modes of transportation and a global economy have all contributed 
to an increasing mobility of people, companies and capital. 
Consequently, the entrepreneurial view of urban growth has led to 
an inter-urban competition and placemakeing as instrument in the 
endeavor to attract people to the city.  

 
During the last years, the public places in the city center of Umeå 
have changed its structure. The aim of this thesis is to investigate 
whether there is a substantial difference of opinion between Umeå 
municipality´s representation of problems in the public space and 
the public opinion of the rebuilding of Rådhustorget and its 
function as a public space. Due to the aim, the study consists of two 
research subjects. One is a critical analysis of a policy document 
with Carol Bacchi´s “What´s the problem represented to be” – 
method as a tool. The second research subject is a questionnaire 
with the goal to investigate the opinion of the rebuilding of 
Rådhustorget according to 175 respondents. The result shows that 
there is a substantial difference of opinion between the 
municipality´s view of the public space of Rådhustorget and the 
received result from the questionnaire. Most evident is the 
disagreements whether the former Rådhustorget could be seen as 
a problematic public place or not.   
 
KEYWORDS: Public space, urban politics, new urbanism, 
placemaking, entrepreneurial city, post structural planning
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1. INLEDNING  

Det globala samhället har under de senaste decennierna fått genomgå stora 
strukturella förändringar. Urbanisering, avancerad teknologi, förbättrade 
transportmöjligheter och en ekonomisk globalisering är alla faktorer som 
bidragit till en ökad rörlighet bland människor, företag och kapital (Broms 
Wessel, Tunström & Bradley 2005). I denna utveckling råder en stark tro på 
staden (Glaeser 2012) och en stads framgång blir beroende av hur väl 
området lyckas attrahera och behålla ett högt humankapital och växande 
företag (Syssner 2012, Harvey 2011, Broms Wessel et.al. 2005, Florida 
2006). Som ett sätt att åstadkomma detta har det entreprenörsmässiga 
förhållningssättet till tillväxt vuxit sig allt starkare (Harvey 2011). Lokalt, 
visar sig detta i en inter-urban konkurrens där politiskt fokus ligger på 
platsmarknadsföring och spektakulära projekt samt stor vikt vid 
representation för att locka till sig investerare, företag och humankapital 
(Ponzini 2016, Syssner 2012, Harvey 2011). Vidare, är dessa tendenser 
synbara i städernas fysiska utformning där det läggs allt större vikt på de 
gemensamma rummen (Crawford 2016). I diskussionen om det ny-urbana 
stadsidealet är en småskalig blandstad och en väl gestaltad publik yta en 
betydelsefull del (CNU 2018).  
 
Umeå har under de senaste åren genomgått en stadsomvandling där många 
delar av de offentliga rummen i centrala staden förändrats. Byggandet av 
Väven, Rådhusparken, projektet Staden mellan broarna, och gallerian Utopia 
är alla delar i processen. I denna utveckling ses Rådhustorget som den mest 
centrala och betydelsefulla för stadens karaktär, identitetsskapande och 
förmågan attrahera människor och företag (Sweco 2015, Umeå kommun 
2014).  
 
Under hösten 2014 inleds arbetet med att omforma Rådhustorget i centrala 
Umeå och ombyggnationen skapar en del diskussioner. Främst är det 
Apberget, en välkänd mötes- och demonstrationsplats sedan 26 år som 
hastigt rivs 2013, som skapar stor uppmärksamhet (Samuelsson 2017, 28 
april., SVT Nyheter Västerbotten 2013, 9 september). Vidare fortsätter 
uppståndelsen när det blir sagt att förutsättningarna för torghandel ska 
förändras (Samuelsson 2017, 11 mars). Det har även uppmärksammats i 
media att handeln drabbats negativt under ombyggnationen av torget (SVT 
Nyheter Västerbotten 2016, 8 september).  
 
Olika sätt att definiera och se på stadens offentliga miljö påverkar 
diskussionen av denna. Carol Bacchi (2009) menar att de fysiska offentliga 
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rummen i staden idag går att se som en plats av politik. Med det menas att 
politiken genom att problematisera platser också på det sättet bygger en 
diskurs som blir ett sätt att legitimera framtida åtgärder på platsen (Bacchi 
& Goodwin 2016). Som metod att kritisk granska den politiska 
representationen av problem har därför Bacchi utvecklat What´s the problem 
represented to be? (WTP-ansatsen).  

1.1 Problemformulering och avgränsning 

Ombyggnationen av Rådhustorget har föregåtts av stora diskussioner. I 
ambitionen att omvandla Rådhustorget, är ståndpunkten kring den 
ursprungliga platsen av värde. Kommunen har i ambitionen att förnya 
Rådhustorget hänvisat till tidigare utformade policyprogram där de  
framställt problem kring platsens funktion och estetik. Dock är det 
grundläggande att politiker, tjänstemän och planerare måste legitimera sina 
beslut och förankra dessa hos invånare. Om detta inte lyckas går det att tala 
om demokrati- och legitimitetsproblem. I detta sammanhang är det därmed 
relevant att studera hur den föregående problemformuleringen av 
Rådhustorgets offentliga plats motiveras av kommunen samt vilket 
utrymme andra ställningstaganden får i diskussionen om Rådhustorgets 
ombyggnation. 
 
Studien har genomförts i uppdrag av Sweco Architects som föreslagit 
Rådhustorget som forskningsobjekt. Eftersom torget färdigställdes under 
samma tid som studiens genomförande har medborgare inte fått möjlighet 
att nyttja Rådhustorget under årets alla årstider. Av denna anledning ses det 
därmed inte som rättvisande att utvärdera platsen med fokus på 
medborgares användande av den fysiska gestaltade miljön.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har två delsyften. Det första syftet är att beskriva och analysera 
Umeå kommuns syn på stadens offentliga rum och hur ombyggnationen av 
Rådhustorget kan förstås i relation till denna uppfattning. Det andra syftet 
är att undersöka i vilken utsträckning kommunens syn på Rådhustorgets 
"problem" delas av medborgarna.  
 
Utifrån syftet har tre frågeställningar aktualiserats  
 

1. Med hjälp av Bacchis WTP-ansats, vilka problemformuleringar går att 
finna i Umeå kommuns dokument Umeås offentliga rum?  

2. Vilka uppfattningar, attityder och förväntningar har individer i Umeå 
på ombyggnationen av Rådhustorget samt dess framtida funktion? 



 

       

3 

3. Går det att urskilja en diskrepans mellan kommunens 
problembeskrivningar och medborgarnas syn på Rådhustorgets 
”problem”?   

1.3 Disposition 

Det första kapitlet består av en introduktion till ämnet samt syfte och 
aktuella frågeställningar. Det andra kapitlet består av presentation av 
studiens metodologiska tillvägagångsätt.  Dessa består av en kritisk analys 
av Umeå kommuns dokument Umeås offentliga rum, en enkätundersökning 
samt övrigt material från två informantintervjuer. Det tredje kapitlet 
presenterar de utgångspunkter som ligger till grund för studiens teoretiska 
utgångspunkter. I detta kapitel presenteras teorier om den entreprenöriella 
staden, platsmarknadsföring och ny-urbanism. Det fjärde kapitlet är en 
sammanställning av relevant bakgrundsinformation av projektet att 
omvandla Rådhustorget utifrån Swecos del i arbetet. I det femte kapitlet 
redovisas studiens resultat, som består av två delar. Den första delen 
redovisar den kritiska analys som gjorts av Umeå kommuns dokument 
Umeås offentliga rum. Den andra delen redovisar resultat från den 
enkätundersökning som gjorts där 175 giltiga svar behandlats. I det sjätte 
kapitlet presenteras diskussion i tre delar. Den första diskuterar den analys 
som gjorts och ämnar svara på den första frågeställningen i 1.2 Syfte och 
frågeställningar. Den andra delen diskuterar resultatet av 
enkätundersökningen och ämnar svara på den andra frågeställningen i 
studiens syfte. Den sista delen jämför de två föregående delarna i ett syfte 
att svara på den tredje frågeställningen samt att formulera en slutsats. I det 
sjunde kapitlet redovisas en sammanfattning av studien i sin helhet.  
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2. METOD 

2.1 Forskningsstrategi 

I denna studie tillämpas kvalitativa strategier i två undersökningar.  
 
I den första undersökningen görs en kritisk analys av Umeå kommuns 
offentliga dokument Umeås offentliga rum (2007) utifrån Carol Bacchis 
analysverktyg What's the Problem (Represented to be)? (WTP-ansatsen) 
(Bacchi 2009, Bacchi & Goodwin 2016). Denna analys genomförs för att 
undersöka kommunens syn på stadens offentliga miljöer och hur detta 
bidrar till en problemformulering och legitimering av stadsmässiga 
förändringar.  
 
I den andra undersökningen bearbetas den empiri som tillhandahållits 
genom en enkätundersökning på sociala medier. Syftet med frågeformuläret 
är att ta reda på vilken uppfattning och attityd individer i Umeå har till 
ombyggnationen av Rådhustorget samt deras förväntningar kring den 
slutgiltiga gestaltningen av platsen. Målet är att, genom 
enkätundersökningen få en bild över hur de svarande ser på 
problemformuleringen av Rådhustorgets funktion. 
 
Båda delarna av studien kräver olika analyser av materialet. Inom analys och 
tolkning av empiriskt material i kvalitativa studier finns tre grundläggande 
arbetssätt som stöter på tre olika problem (Rennstam & Wästerfors 2011). 
Vid sortering av empiri förekommer ett problem med överskådlighet och 
oordning (kaosproblemet). Ordningen skapas aktivt av forskaren och är 
nära förknippat med den teori som denne använder sig utav.  Att reducera 
empiri svarar på ett problem med det utmanande med att ”välja ut” delar 
som ska sägas representera materialet i sin helhet 
(representationsproblemet). De val som forskaren väljer att 
uppmärksamma är väl förbundet med den teori och tidigare forskning som 
studien stöds av. Slutligen, återfinns ett problem som handlar om studiens 
slutgiltiga argument och bidrag till forskningsvärlden 
(auktoritetsproblemet) samt de utmaningar som kan finnas att göra sig hörd 
inom den (Rennstam & Wästerfors 2011). I denna studie, är 
auktoritetsproblemet inte lika aktuellt som de två tidigare nämnda 
problemen. I sammanhanget ses den kvalitativa metoden som tillräckligt 
rigorös i sin validitet utan att det skulle krävas komplettering av kvantitativa 
delar för att försvara metodvalet (Hay 2016).  
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2.2 Kritisk policyanalys enligt Bacchis WTP-ansats 

Den första delen av studien utgörs av det teoretiska och metodologiska 
ramverket av Carol Lee Bacchis kritiska policyanalys “What´s the problem 
(represented to be)?” (2009). Teorins ambition är att i ett större perspektiv 
förstå hur makt/styre äger rum och vilka utfall som blir dess konsekvenser. 
Bacchi menar att till skillnad från traditionell policyanalys fokuserar WTP-
ansatsen på att policyns “problem” inte är objektiva i sin natur utan bör ses 
som subjektivt (re)konstruerade fenomen (Bacchi 2009, Bacchi & Goodwin 
2016).  
 
Denna teori utmanar konventionella distinktioner mellan staten och 
medborgarsamhället. Bacchi baserar definitionen av policy, styre och 
problem genom poststrukturalistiska antaganden. I dessa antaganden 
fungerar språket som samhällets meningsbärande enhet (Bacchi 2009), och 
är det tillstånd där makt är konstituerad och konstitueras. Teorin ser den 
styrande enheten i samhället bortom statens gränser och pratar istället 
bredare om “ett styre” (“a governance”) (Bacchi 2009:25–32). Förutom 
staten och andra offentliga institutioner kan ett styre bestå av andra 
styrande parter såsom framstående yrkesgrupper och forskare (Bacchi 
2009, Harvey 2011). Som poststrukturalismen tar WTP-ansatsen avstånd 
från en objektiv sanning och menar att kunskap är priviligierad. WTP-
ansatsen har alltså en tydlig normativ agenda, som antar att visa 
problemformuleringar gynnar vissa grupper medan den utnyttjar andra 
(Bacchi 2009). 
 
Teorin föreskriver en viss typ av kvalitativ metodologi. Genom att använda 
sig av WTP-ansatsen förses praktiska verktyg som behövs för att kritiskt 
granska utvalda politiska dokument. Bacchis WTP-ansats består av sex 
utgångspunkter, där framställningen av problem i ett policydokument 
rannsakas i detalj.  
 
I den första punkten, Hur framställs problemet i en specifik policyhandling? 
(Q1) är målet att identifiera underförstådda framställanden av problem i den 
valda offentliga handlingen. Om handlingen ger förslag på eventuella 
förändringar eller förbättringar, vad hoppas det förändra och åtgärda? Och 
genom detta, vad presenterar det för “problem”? 
  
I den andra punkten Vilka antaganden ligger till grund för synen på 
“problemet”? (Q2) ifrågasätts tillåtelsen av att detta händer. Det vill säga, 
vilka bakomliggande faktorer måste vara antagna för att detta ska ske? I 
denna del betonas vikten i att söka efter eventuella kulturella värderingar 
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som görs medveten som en del i ett normsystem. Bacchi menar också att i 
många offentliga debatter vilar fundamentet i dikotomier (Bacchi 2009, 
Bacchi & Goodwin 2016), det vill säga att en vision eller ett ord lyfts fram på 
bekostnad av ett annat.  
 
I den tredje punkten Hur har denna framställning av problemet kommit sig? 
(Q3) är syftet att medvetandegöra de tillstånd som möjliggör en särskild 
problemrepresentation att skapas och att anta dominans.  
 
Den fjärde punkten Vad lämnas oproblematiskt i denna framställning av 
problemet? (Q4) observerar vilka perspektiv som inte får samma 
uppmärksamhet, som är tystade. Här undersöks om problemet kan tolkas på 
ett annat sätt.  
 
I den femte punkten Vilka effekter blir resultatet av 
problemframställningarna? (Q5) görs ett antagande enligt Bacchi; att 
effekterna av ett dominerande ställningstagande inte blir jämnt i samhället 
på grund av ojämnt fördelade styrmedel och resurser (Bacchi 2009, Bacchi 
& Goodwin 2016). Det är alltså i denna utgångspunkt intressant att studera 
vilka konsekvenser problemframställningarna frambringar. Slutligen 
problematiseras Hur och var är denna problemframställning producerad, 
spridd och försvarad? (Q6). Denna fråga analyserar hur den fastställda 
problemformuleringen får fäste bland medborgare och professioner som gör 
den till sin egen.  
 
I denna analys har aktuella punkter valts ut och behandlas olika djupt. 
I 5.1.1 Framställanden av problem behandlas Q1, i 5.1.2 Grundantaganden 
behandlas Q2 och Q4, och i 5.1.3 Effekter behandlas Q5.  
 
Forskningsstrategin som används i denna del av studien kan sägas vara 
deduktiv, då den utgår från ett teoretiskt ramverk för att studera och 
analysera empirin (Hay 2016). Dock förekommer det i vissa delar av 
analysen en induktiv strategi, där det empiriska resultatet kopplas till 
teoretiska resonemang som kan sägas förklara vissa antaganden som görs i 
dokumentet. Denna litteratur visar hur urbana teorier påverkar kommunens 
syn på problem i vissa avseenden. Dessa teorier och teoretiker, kan enligt en 
poststrukturalistisk definition, sägas vara en del av “ett styre” (Bacchi 2009, 
Harvey 2011), då deras kunskap har stor möjlighet att påverka och 
rekonstruera en normativ bild av en företeelse.  
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2.3. Enkätundersökning 

Den andra delen av studien baseras på empiri tillhandahållen genom en 
enkätundersökning. Enkäten delades ut via sociala medier samt i 
pappersform till en fokusgrupp. Fokusgruppen består av näringsidkare runt 
Rådhustorget och tillfrågas med anledning av deras geografiska närhet till 
torget. Enkäten var möjlig att svara på från onsdagen den 28 mars till 
måndagen den 9 april. Enligt Hay (2016) är en av fördelarna med enkäter att 
respondenterna i lugn och ro kan besvara frågorna och överväga 
svarsalternativ. Att svaren hanteras anonymt kan bidra till mer personliga 
formuleringar (Hay 2016). Vidare består enkätundersökningars fördelar av 
att de kan göras på ett stort urval med en förhållandevis liten arbetsinsats 
innan materialbearbetning kan påbörjas (Hay 2016), vilket stämde väl 
överens med studien syfte, då målet var att nå så många individer som 
möjligt.  
 
Nackdelar med enkätundersökningar är att det ligger stor vikt i hur 
frågeställningarna är formulerade, eftersom respondenten inte har 
möjlighet att få frågeställningen förklarad. Det är med andra ord stor risk för 
missförstånd, eller i andra fall bortfall av svar. Personer som inte behärskar 
svenska eller på något annat sätt har svårigheter i att besvara 
frågeställningarna befinner sig i grupper som lätt kan hamna i bortfall (Hay 
2016).  

2.3.1 Enkätdesign 

Frågeställningarna i enkäten formuleras med kryssalternativ (fråga 1–4) 
samt frågor med öppna svar (fråga 5–8) (se bilaga 1. Frågeformulär om 
Rådhustorget). 
 
Kryssfrågor har valts ut i för att möjliggöra att sortera respondenterna i 
kategorier och därigenom analysera respondenternas fördelning (i 
exempelvis hur länge respondenten bott i staden eller vad den kan aktivera 
sig med när den besöker staden och torget). Formuleringen av 
svarsalternativen kan dock ha begränsningar eftersom det tas för givet att 
ord och koncept innehar samma betydelse för alla människor (Hay 2016). 
 
I konstruerandet av frågeformuläret ansågs det inte fruktbart att fråga om 
ålder, kön, utbildning, inkomst eller etnicitet. I detta avseende ses det som 
intressant att studera vilka personer som svarar på enkäten baserat på deras 
relation till staden, det vill säga hur länge individen bott på platsen. I denna 
frågeställning används stängda svar med kryssfunktion, något som har en 
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fördel i att de är lätta att analysera och är hjälpsamt i enkäter med ett större 
antal svaranden (Hay 2016). 
 
I tabell 1 redovisas diverse metodval. Tabellen har utformats för att 
tydliggöra vad frågeställningarna mäter, hur svarsformuleringar har 
analyserats samt redovisats.  
  
I fråga 2, var syftet att förstå hur individen väljer att röra sig i centrala delar 
av Umeå. Svarsalternativen har inspirerats av Gehls (2008) kategoriseringar 
av uteaktiviteter. Enligt Gehl (2008) kräver olika uteaktiviteter olika mycket 
från den offentliga platsens arkitektur. Nödvändiga aktiviteter är mer eller 
mindre obligatoriska och kan vara att vänta på bussen, göra ärenden eller 
att arbeta. De sker året runt och är relativt oberoende av den fysiska miljön. 
Valfria aktiviteter består av olika rekreativa aktiviteter som att sitta i solen 
och äta glass. Dessa är enligt Gehl, starkt beroende av den yttre miljön då 
dessa endast sker om tiden och den yttre miljön möjliggör det.  Sociala 
aktiviteter består av olika typer av umgänge eller sammankomster som är 
beroende av andra människor i det offentliga rummet (Gehl 2008). Denna 
kategori kan ses som ett resultat av de två andra kategorierna. Om den 
fysiska miljön i det offentliga rummet stöttar de nödvändiga och valfria 
aktiviteterna ökar möjligheterna att fler människor vistas i rummet som i sin 
tur möjliggör för social interaktion mellan människor (Gehl 2008).  
 
I fråga 3 och 4 används olika aktiviteter som svarsalternativ för att studera 
huruvida individen finner attraktiva aktiviteter i det nybyggda Rådhustorget 
samt om det går att jämföras med hur individen använde platsen innan det 
byggdes om. Dessa frågeställningar har förutom Gehls ovan nämnda 
resonemang inspirerats av medborgardialogens svarsformuleringar som 
även belyste vikten av evenemang och aktiviteter (Sweco 2015).  
 
Tabell 1. Övergripande metodval i enkätundersökning. 

 
Källa: Författaren 

Frågeställning Vad frågan mäter* Argument till svarsalternativ Kategorisering Hur frågan redovisas

1. Hur länge har du bott i Umeå? Egenskaper och attribut Platsbundenhet Ingen Cirkeldiagram

2. Vilken är den vanligaste anledningen till att du rör 

dig i Umeås stadskärna och kring Rådhustorget? Beteende och vanor

Tre slags uteaktiviteter (Gehl 

2008) Ingen Stapeldiagram

3. Finns det något som gör att du stannar till på det 

nybyggda Rådhustorget? Beteende och vanor Medborgardialog (2015) Ingen Stapeldiagram

4. Vad gjorde du på Rådhustorget innan det byggdes 

om? Beteende och vanor Medborgardialog (2015) Ingen Stapeldiagram

5. Hur upplever du att Rådhustorget har förändrats 

efter ombyggnationen?

Åsikter och värderingar 

(Uppfattning) Empiri se Tabell 2 Stapeldiagram

6. Vad upplevde du var bra med det tidigare 

Rådhustorget? Åsikter och värderingar Empiri se Tabell 3 Ordmoln

7. Vad upplevde du var dåligt med det tidigare 

Rådhustorget? Åsikter och värderingar Empiri se Tabell 3 Ordmoln

8. Hur hoppas du kunna använda torget?

 Åsikter och värderingar 

(förväntningar) Empiri se Tabell 4 Stapeldiagram

* Enligt Hagevi & Viscovi (2016) kan enkätfrågor indelas i fyra kategorier varav tre används här.
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Studiens syfte - att undersöka i vilken utsträckning kommunens syn på 
Rådhustorgets ”problem” delas av medborgarna, och frågeställningen 2. 
Vilka uppfattningar, attityder och förväntningar har individer i Umeå på 
ombyggnationen av Rådhustorget samt dess framtida funktion? bidrar till att 
formulera frågeställningar som har öppna svar. Detta görs för att inte rikta 
tankegångar i en särskild riktning som hindrar personliga 
svarsformuleringar (Hay 2016). Vidare ses det i detta sammanhang, där 
begrepp som uppfattningar, attityder samt förväntningar är viktiga, av 
större betydelse att respondenterna svarar med egna formulerade ord och 
tankar (Hay 2016). Generellt har öppna svarsalternativ större möjligheter 
att fånga mer djupgående åsikter. Detta stödjer, enligt Hay, den strävan som 
finns i den kvalitativa forskningen, att förstå hur åsikter och betydelser är 
bundna till processer och praktiskt rumsligt utfall (Hay 2016). 

2.3.2 Behandling av enkätsvar 

Under svarstiden inkom 194 svar och efter behandlingen av svaren finns 
totalt 175 giltiga enkätsvar. Enkätsvar där fler än fyra svar saknas tas bort. 
Beroende på typ av frågeställning, behandlas svarsalternativen på olika sätt. 
I fråga 1–4 behandlas respondenternas egenskaper och beteenden. Detta för 
att skapa en deskriptiv bild över urvalet. I de stängda frågorna tillåts det att 
kryssa i flera svarsalternativ. Detta gör att antal totala svar varierar 
beroende på frågeställning. Behandlingen av de öppna frågeställningarna 
(fråga 5–8) innebar analys och tolkningar av meningar och syften. I Fråga 5 
beskriver respondenten hur de upplever att Rådhustorget har förändrats. I 
tabell 2 redovisas hur respondenternas svar har kategoriserats. Då 
svarsformuleringarna varierade i sin karaktär gjordes grupperingar som 
kunde avspegla detta. Då en stor del av respondenterna svarade med 
specifika egenskaper (”Kalt och ointressant”) fick detta utgöras av en egen 
kategori.    
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Tabell 2. Kategorisering av svarsformulering i Fråga 5. Hur upplever du att Rådhustorget har förändrats 
efter ombyggnationen? 

Källa: Författaren 

 
Fråga 6 och 7 behandlar upplevda positiva eller negativa egenskaper hos det 
gamla Rådhustorget. Här såg det som intressant att göra en innehållsanalys 
genom att räkna förekomna ord. Som hjälpmedel används Wordle som är en 
gratis programvara som samlar orden i ett så kallat ordmoln. Ordet värderas 
inte i sig, utan endast förekomsten av ordet belyses. Tekniken innehar en del 
brister då det kräver en viss hantering av svarsformuleringarna (se Tabell 3 
nedan för exempel på kategoriseringar). Bland annat förutsätts det att 
respondenten tolkat frågeställningen ”korrekt” och svarat med konkreta ord 
som belyser egenskaper. I hanteringen tas ord som “och, men, inte” bort. 
Ambitionen har varit att bearbeta formuleringarna så lite som möjligt. Dock 
har ord som varit snarlika, exempelvis torghandel och torghandeln 
sammanfogats för att tydliggöra ordets förekomst i ordmolnet.  
 
 

Kategori Exempel på kategorisering Kommentar

"vet ej", "svårt att säga nu innan sommaren har kommit.."

När svaranden är osäker på svaret, svarat att de inte vet, 

lämnat blankt eller som är netural till frågan. 

“närmare till älven”

Hit hör svar som ses vara svårtolkade samt 

svårvärderade om det finns en positiv eller negativ 

laddning till förändringen. 

"mer yta, lite tomt", "tommare, öppnare", "större, stiligare, tommare"

Svar som kan vara motstridiga, svårtolkade, eller svåra 

att känna av nyanseringen i formuleringen.

"markbeläggningen", "nya plattor"

Svar som nämner specifika egenskaper på platsen utan 

att visa värderade uppfattningar. 

Ej stor skillnad "oförändrat", "ej stor skillnad" Ingen

Positivt

Där svaren innehar ord som värderas som positiva: öppnare, fräshare, 

modernare, inbjudande, stilrent, prydligt, bättre framkomlighet, 

tjusigare, trevligare, renare.

Orden renare, tjusigare samt öppnare väljs i denna 

kategori att uppfattas som ett positivt begrepp. 

Kalt och ointressant

Där svarsalternativen innefattar ord som värderas som negativa: Kalt, 

ointressant, tråkigt, tomt, ödsligt, grått, stelt, sterilt, dött, omysigt, 

opersonligt, innehållslöst, ofärdigt. Ingen

Där svarsalternativen innefattar ord som: sämre, besviken.

Svar som visar på en klar negativ inställning och bild av 

förändringen. 

"Så mycket pengar för ingenting", "Slöseri med pengar samt förfulad 

stadskärna"

Många av de negativa svaren redovisar den konkreta 

anledningen till den negativa attityden.

Ej tydligt ställningstagande

Negativ
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Tabell 3. Bearbetning av svarsformuleringar i Fråga 6 och 7. 

 
Källa: Författaren 

 
Fråga 8 behandlar de förväntningar som respondenterna har på det 
nybyggda Rådhustorget. Svarsformuleringarna behandlas genom att göra en 
typ av tematisk analys, där såväl ordval som bakomliggande tankar 
analyseras. Denna teknik gjorde det nödvändigt att hantera svaren i två steg 
(se tabell 4). Först omformulerades svarsformuleringar till ordval. Bland 
vissa svar var detta enkelt då de utgjordes av olika typer av verb, som till 
exempel sola, äta glass och så vidare. Om svarsformuleringarna visar på en 
generell hög/låg eller neutral förväntning antecknas detta genom ord. I det 
andra steget sorteras ordvalen till kategorier. I kategorin Låga förväntningar 
placerades svar som bestod av ordval som upplevdes vara negativa till 
torget, ombyggnationen eller att använda sig utav platsen. I kategorin 
Kommer inte att använda torget placerades svar som motiverade att de av 
olika anledningar inte ser sig själva som användare utav platsen.  I kategorin 
Neutral placerades svar som på olika sätt svarade otydligt på frågan. Hit 
placeras också svar kommunicerar en åsikt både är positiv eller negativ till 
förändringen eller ingenting utav det.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Val av ord i Ordmoln Exempel på kategorisering och räkning

Tolerans

Att kunna gå in på Frasses i sjaskiga kläder utan att känna sig 

malplacerad.

Mysigt, charmigt, trevligt "mysigare", "charmigare", "trevlig"

Val av ord i ordmoln Svarsformulering

Tal "När det hölls tal från apberget så gick det inte att umgås vid torget"

Rådhuset, Skugga "Rådhuset skuggade hela torget"

Aktivitetslöst, outnyttjat "det saknades aktiviteter", "dåligt utnyttjande" 

Smutsigt "något smutsigt"

Ingenting "Fanns inget dåligt med det gamla torget", "Inget speciellt",

Ingenting

Generella formuleringar som uppenbart visar på att individen tycker 

det tidigare Rådhustorget var bättre .

Fråga 6. Vad upplevde du var bra med det tidigare Rådhustorget?

Fråga 7. Vad upplevde du var dåligt med det tidigare Rådhustorget?
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Tabell 4. Ordval och kategorisering av svarsformuleringar från Fråga 8. Hur hoppas du kunna använda 
torget? 

Källa: Författaren 

2.4 Övrigt material 

Utöver empiri som uppkommit via analysen och enkätundersökningen 
tillhandahålls kompletterande information genom informantintervjuer. I 
inledningen av arbetet genomförs semistrukturerade informantintervjuer 
av Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt på Sweco Architects och Tony 
Berglund, uppdragschef på Sweco Civil. Denna information redogör för det 
specifika arbetet med Rådhustorget genom Sweco i uppdrag av Umeå 
kommun. Förutom att undersöka deras roll i processen av ombyggnationen 
av Rådhustorget, gjordes intervjuerna för att bilda en uppfattning över 
aktuella frågeställningar i enkätundersökningen. Utöver att agera informant 
har Thorbjörn Andersson också bidragit med feedback kring vissa mindre 
frågor. Trots detta, har Thorbjörn behandlats att vara en del av studiens 
forskningsobjekt.  
 
Intervjun med Tony Berglund ägde rum den 7 mars på Sweco i Umeå. 
Intervjun med Thorbjörn Andersson ägde rum den 19 mars via telefon. I 
båda intervjuer har frågeställningar formulerats i förväg. I bifogade 
dokument redovisas ursprungliga frågeställningar samt ytterligare 
frågeställningar som uppkom i situationen (se bilaga 2. Intervjuguide). 
Enligt Hay (2016) är intervjumetoden användbar av flera anledningar. 
Metoden är enkel att använda för att tillgodose sig information och komplexa 
tendenser och beteenden som med andra metoder är svår att ta reda på. 
Informationen samlar in en blandning av innebörder som både kan delge 
djup specifik information i vissa ämnen såväl som generella tendenser i 
andra. Vidare kan intervjumetoden sägas vara reflexiv i sin natur, där ett 
intervjutillfälle kan och bör framkalla respondentens egen reflektion över 

Kategori (steg 2) Exempel på ordval (steg 1) Exempel på svarsformulering

Ej svar Ej svar Blankt
Vet ej Vet ej "Vet ej"

negativ "Hoppas inte för mycket, city dör!"

korsa korsa, gå förbi, ironiska svar, “inte alls”

negativ "Ja säg det . Bort kastade pengar"

Kommer inte att använda torget ej använda "Undviker att åka till centrum numera"

som tidigare

"som tidigare" "Att det får liv, så det blir något att göra där 

eller bara något att titta på."

hänga, matvagnar, billigt, låga 

förväntningar

"Vill kunna hänga med vänner, äta billig mat från matvagnar, 

men har inga förhoppningar att det funkar med nuvarande 

ambitioner från kommunens sida."

sittplatser, spana, aktivieter, glass, 

torghandel, matvagnar, evenemang 

"Möta upp folk, sitta i solen, spana", "Aktiviteter. 

Glasshäng.", "Torghandel, matvagnar och evenemang."

kultur, uteservering, 

alkoholrättigheter, foodtrucks

"Hoppas på mer kultur, bra och stor uteservering på Torget 

med alkoholrättigheter, FOODTRUCKS (Kom igen, det är ju 

helt galet att det inte finns)"

Låga förväntningar

Neutral

Olika typer av sociala aktiviteter
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sina erfarenheter och handlingar samt att samtalet mellan respondent och 
intervjuare minskar enklare misstolkningar från båda parter (Hay 2016). 
Sammanställningen av intervjumaterialet skickades till respektive 
respondent för att godkänna dess innehåll. Detta gjordes för att undvika 
misstolkningar samt för att godkänna respondenternas närvaro i studien 
(Hay 2016).  
 
En intervjuguide har formulerats enligt Hays rekommendation (2016) (se 
bilaga 2. Intervjuguide). Enligt författarna, bör frågeställningarna i en 
semistrukturerad intervju vara formulerade som ett stöd utan att begränsa 
intervjuaren att använda sig utav dessa. I forskarens roll ligger förmågan att 
medla och känna in aktuella och inaktuella följdfrågor. Frågeställningarna 
har utformats för att uppmuntra till respondentens egna formuleringar. På 
det sättet kan det bli tydligt vilket ställningstagande informanten har (Hay 
2016).  

2.5 Metoddiskussion 

I den första undersökningen görs en kritisk analys av Umeå kommuns 
offentliga dokument Umeås offentliga rum (2007) utifrån Carol Bacchis 
(2009) analysverktyg. Denna analys genomförs för att undersöka 
kommunens syn på stadens offentliga miljöer och hur detta bidrar till en 
problemformulering och legitimering av stadsmässiga förändringar.  Valet 
att använda detta verktyg hänvisas till den grundliga analys som tekniken 
bidrar med. Med WTP-ansatsen riktas analysen från presenterade lösningar 
till subjektets formulerade problemframställningar. Detta bidrar till att få en 
bild över bakomliggande grundantaganden som är förutsättningar för den 
påföljd som presenteras i dokumentet. Bacchis WTP-ansats har också 
använts som ett sätt att bemöta diverse metodologiska problem, som 
kaosproblemet (sortering av data) samt representationsproblemet 
(reducering av data) (Rennstam & Wästerfors 2011). I båda fallen kan en 
tydlig metodteknik hjälpa med överskådlighet, ordning och reduceringsval.  
 
I den andra undersökningen bearbetas den empiri som tillhandahållits 
genom en enkätundersökning på sociala medier. Syftet med frågeformuläret 
är att ta reda på vilken uppfattning och attityd individer i Umeå har till 
ombyggnationen av Rådhustorget samt deras förväntningar kring den 
slutgiltiga gestaltningen av platsen. Målet är att, genom 
enkätundersökningen få en bild över hur de svarande ser på 
problemformuleringen av Rådhustorgets funktion. I hantering av enkätsvar 
som används i en kvalitativ forskning, används inte dessa i ett syfte att göra 
generaliserande antaganden, utan vikten ligger i att avslöja påverkan i en 
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specifik kontext (Hay 2016) som här, i fråga om individers uppfattning om 
Rådhustorgets funktion och dess förändring. Att enkätundersökningen delas 
ut på sociala medier kan inneha en påverkan på enkätresultatet. Det är 
därför viktigt att diskutera urvalet i relation till resultatet (se 6.2 
Enkätundersökning).  
 
Behandlingen av enkätempirin utgjordes av en del utmaningar. I samtliga 
frågeställningar utgjordes det av stor vikt att ”lära känna” de olika 
svarsfördelningarna (kryssfrågor) och formuleringarna (öppna frågor).  
Kryssfrågorna (Fråga 1–4) utgjordes främst av metod-tekniska problem, då 
en utmaning var hur respondenternas flera valda svarsalternativ skulle 
representeras. De öppna svaren utgjordes av ett stort tolkningsutrymme, 
där svaren ibland var svåra att värdera. Det visade sig att formuleringen av 
frågeställningarna (och kommunikationen av vilken typ av svar som väntas 
av respondenten) skulle ha större betydelse än vad som initialt förväntats. 
Då frågeställningarnas karaktär i vissa fall hänvisade till en generell 
uppfattning av en förändring (fråga 5), och i vissa fall om konkreta 
egenskaper (fråga 6 och 7) upptäcktes det vara svårt att förmedla vilken typ 
av ordval som väntades av respondenten. Det var därför svårt att reducera 
data till kategorier när vissa svar utmärkte sig ifrån den generella förekomna 
svarsformuleringen. I fråga 2 är det svårt att avgöra om exempelvis ärenden 
och konsumtion kan för respondenterna ha liknande betydelser. Enligt Gehls 
definition tillhör ärenden de nödvändiga aktiviteterna och konsumtion de 
valbara aktiviteterna. Det går dock inte att fastställa om respondenterna 
tolkat de båda svarsvalen med likadan betydelse.  
 
Analys och tolkning av svarsformuleringar i fråga 8. Hur hoppas du kunna 
använda torget? skiljde sig en del från övriga svarsanalyser. I denna 
frågeställning ses inte de konkreta svaren (orden) som prioriterade 
tolkningsobjekt. Det viktiga är att studera huruvida respondenten ser sig 
själv som en del av torgets gemenskap, genom den underliggande 
innebörden i det formulerade svaret. Det som är intressant att mäta i detta 
sammanhang är alltså snarare förekomsten av uteblivna svar och särskilt 
beskrivande formuleringar än generella konkreta beskrivningar av vad 
respondenten tänker sig göra på torget om några månader. 
 
I en kvalitativ studie är det viktigt att uppmärksamma att forskaren har en 
aktiv roll i konstruerandet av framkomna resultat genom den valda 
metodologiska utgångspunkten. Vetskapen om flera sanningar, om 
representationsproblem, visar på svårigheter i att fastställa validiteten i den 
kvalitativa forskningen (Hay, 2016). Såväl formuleringar av frågeställningar 
som efterbehandlande analys av svar kräver att forskaren gör olika val. Det 
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är alltså svårt att prata om grundläggande argument som försöker att 
förankra denna studies maktbefogenhet i termer såsom reliabilitet, validitet 
och en generaliserad kunskap. Istället är det viktigt att se denna studies 
resultat som ett unikt utfall utifrån valda förutsättningar.    
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE STUDIER 

3.1 Den entreprenöriella staden 

Under de senaste decennierna har den storskaliga planeringen som 
dominerade västerländska städer under 1960- och 70-talet skiftat till att 
likna ett mer entreprenöriellt förhållningssätt av planering. Detta innebär 
att styret i staden fokuserar alltmer på att undersöka olika typer av sätt som 
kan främja skapande av tillväxt och genom detta bidra till välfärd. Generellt 
innebär detta att konkurrensen mellan städer, regioner och andra 
geografiska indelningar uppmuntrar till en strävan att fånga större företag 
och aktörer som kan bidra med att växa (Harvey 2011).  
 
Harvey, som anses vara en förgrundsgestalt i studier kring den 
entreprenöriella staden menar att den kapitalistiska geografin har skapat 
förutsättningar för det entreprenörsinriktad förhållningssättet att växa 
(Harvey 2011).  Enligt Harvey (2011) går det att se bakgrunden till stadens 
entreprenöriella utvecklingen i de kapitalistiska ekonomiernas svårigheter 
under 1970-talet. Avindustrialiseringens utbredning, arbetslöshet och stora 
ekonomiska underskott tvingade den urbana makten att bli mer påhittiga 
och företagsamma för att förbättra det ekonomiska läget. Vidare får de lokala 
beslutsinstanserna allt större makt i samarbetet med internationella 
finanskapital när nationalstaten får en minskad förmåga att reglera 
gränsöverskridande penningflöden. En ökad tilltro till marknadens 
rationalitet och privatiseringspolitik bidrar även till stadens 
entreprenöriella utveckling (Harvey 2011). 
 
Under den tid som det entreprenöriella synsättet får fäste i samhället, 
förändras den lokala styrningens drivkrafter och tillväxtstrategier. Enligt 
Harvey (2011), verkar det entreprenöriella förhållningssättet inte utgöras 
av några ideologiska gränsdragningar. Politiska koalitioner bildar 
tillsammans en dominerande kraft i den lokala tillväxtpolitiken. I denna 
politiska miljö kan enstaka politiker, entreprenörer eller andra visionärer bli 
ansikte för stadens ambitiösa strävan (Harvey 2011).   
 
Vissa tydliga hörnstenar kännetecknar den entreprenöriella staden som kan 
visa sig i den lokala styrningen. För det första, utgör den privat-offentliga 
samverkan en betydande roll. I den entreprenöriella staden är samhällets 
alla olika aktörer stora bidragare till främjandet av den lokala välfärden och 
därmed är det viktigt att främja den privat-offentliga relationen. För det 
andra, är det vanligt med en spekulativ typ av stadsbyggande, där olika 
aktörer handlar med ett relativt kortsiktigt vinstsyfte. För det tredje, inriktar 
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sig den entreprenöriella staden på att förbättra den specifika platsens 
ekonomi snarare än ett större områdes ekonomiska välfärd (Harvey 2011).   
 
Enligt Harvey (2011) bidrar det entreprenöriella förhållningssättet till 
ojämnt fördelade geografiska konsekvenser. Inom staden kan de lokala 
satsningarna skapa en snedförvridning av uppmärksamhet och resurser, då 
de till synes framgångsrika megaprojekten kan dölja andra urbana problem. 
Ur ett större geografiskt perspektiv, skapar konkurrensen mellan städer 
villkor som kan förbise den sociala välfärden i strävan att hänga med i den 
inter-urbana tävlingen. Detta riskerar att skapa ett nollsummespel av 
resurser, arbetstillfällen och kapital, där vissa städer blir framgångsrika 
medan vissa ses som förlorare (Harvey 2011).  

3.2 Platsmarknadsföring 

I den entreprenöriella staden är konstruerandet av diverse platser en viktig 
del i marknadsföringen (Harvey 2011). Marknadsföring av platser bedrivs i 
ett syfte att rikta platsens uppmärksamhet från olika typer av aktörer. En 
stor del av platsmarknadsföringen riktar sig till större potentiella (helst 
internationella) investerare (Harvey 2011) men även till turister och 
handelspartner, och internt mot politiker, tjänstemän och andra som kan 
vara delaktiga i att fatta beslut som kan påverka platsen. Internt är 
platsmarknadsföringen viktig i byggandet av den platsmässiga identiteten, 
där gemenskap och enighet är särskilt betydelsefullt i det lokala 
beslutsfattandet (Syssner 2012).  
 
Det finns olika perspektiv på hur staden kan marknadsföras. 
Platsmarknadsföringen ska i slutändan bidra till befolkningstillväxt och 
ekonomiskt välstånd. I detta går det att se staden som en tillväxtmotor för 
ett större område, där stadens lokala dragningskraft och 
innovationsrikedom låter dess positiva konsekvenser få effekter på ett 
större regionalt område (Glaeser 2012). Glaeser menar att staden är den 
plats där kunskap, innovation och kreativitet frodas och detta bör stimuleras 
med satsningar i förtätning av bebyggelse och stora offentliga investeringar 
(Glaeser 2012). Staden är med andra ord den största bidragaren till kunskap 
och tillväxt och ses som en produkt som kan konsumeras (Olsson, 2014).  
 
Under 2000-talet har kulturdriven tillväxt varit ett populärt angreppssätt. 
Detta innebär att kulturen ses som en tillväxtfaktor i staden och i och med 
bör detta bör platsen marknadsföras på det sätt som attraherar kreativa 
människor (Florida 2006). Vidare kan särskilda utmärkande (kultur)miljöer 
i staden betraktas alltmer som en resurs för tillväxt och lokal och regional 
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utveckling. Investeringar i stadsmiljön förväntas därmed oftast bidra till en 
framtida god ekonomisk utveckling (Olsson 2014, Florida 2006). 
 
Under de senaste åren har tendenser visat att platsens betydelse och 
identitet fått allt större vikt i planeringsarbetet (Jonsson 2016, Olsson 2014, 
Syssner 2012). Idén att förstärka en plats (eller stads) egna identitet i ett 
syfte att marknadsföra sig kan även ses vara en följd av den rådande 
globaliseringens bidrag till ökad konkurrens mellan platser (Syssner 2012, 
Hauge & Jenkins 2005,). Vidare motiveras den allt vanligare fokuseringen på 
platskänsla eller platsidentitet som viktigt ur sociologiskt hållbara 
perspektiv då en individs identifiering av en plats bidrar till en känsla av 
samhörighet och trygghet. Detta uppmuntrar till livfulla, attraktiva rum som 
bär sociala relationer och har potential att gynna positiva och ekonomiska 
samhällseffekter (Syssner 2012) 

3.3 Offentliga platsens betydelse  

Det offentliga rummet är alla de platser i staden som är till för allmänheten 
att vistas i, exempelvis torg, parker och gator. Dock går den offentliga platsen 
att betrakta och definiera på mer djupgående sätt. Traditionellt har platsen 
en historia att utgöra ett grundläggande demokratiskt rum där det rättvisa 
och liberala samhället växte fram med hjälp av kommunikationer, 
diskussioner och informationsutbyte mellan medborgare (Vigso 2014). 
Utifrån diskussioner om betydelsen av offentliga platser i staden 
uppkommer diskussionen av vad som definierar en god offentlig plats. 
Mitchell (1995) menar att offentliga platser inte är till för alla utan för de 
som tillhör “offentligheten”. Lyckade offentliga rum kan inte utgöras av 
mängden människor, den fysiska miljöns kvalitet eller bekvämlighet 
(Mitchell 1995). Vidare, kan definitioner av offentliga platser till stor del 
bero på världsåskådning. Carol Bacchi och Susan Goodwin (2016) redogör 
för den poststrukturella analysen som ett verktyg för att betrakta platser 
som politiska konstruktioner. Författarna menar att det finns en vana i att 
behandla plats i ett sammanhang för politik, hellre än som producerad, 
reproducerad och transformerad av politiken (Bacchi & Goodwin, 2016). 

3.4 Ny-urbanism  

Ny-urbanismen växte fram i USA som en kritik mot den storskaliga, 
rationella planeringen som dominerat de amerikanska städerna under 
efterkrigstiden och tillsammans med bilismen bidragit till flykten till 
villaförorten. Det ny-urbanistiska stadsidealet verkar för en småskalig 
blandstad med korta, gångbara avstånd (CNU). Jane Jacobs (1961) belyste i 
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“The Death and Life of Great American Cities” bland annat vikten av 
ordentliga trottoarer där betydelsen av många “ögon på gatan” är avgörande 
för trygga, levande, social främjande miljöer som bidrar till mångfald genom 
den höga densiteten av människor på platsen (Jacobs 1961). I urbana 
utrymmen ses människor vara beroende av de offentliga platserna för 
framför allt social interaktion med andra människor. På grund av detta 
fokuserar ny-urbanismen på stadens offentliga platser med mindre fokus på 
bilismen (CNU 2018). Det är viktigt att dessa platser är utformade på ett sätt 
som hjälper att förankra stadens naturliga karaktär och gör dess platser 
livfulla. Vidare är det inom ny-urbanismen viktigt att se alla skalor av 
stadens beståndsdelar som en helhet och som ett sätt att göra detta 
fokuserar ofta arkitekter på att upprusta områden som tidigare varit 
försummade. I projekten används olika aktörer som ett sätt att hitta 
optimala instrument att verkställa idéer (CNU 2018). Kritiker till ny-
urbanismen menar dock att det kan vara problematiskt att prata i termer av 
att den ”goda” staden består av en ”naturlig” stadsmässighet. Ofta pratar ny-
urbanismen om att ett avgränsat centrum är det eftersträvansvärda men 
dessa behandlas ofta som en plats utan politiska strukturer. Genom att 
fastslå att vissa historiska stadsstrukturer (den traditionella, småskaliga 
blandstaden) som evigt ”goda” och vissa andra platser i staden (som är ett 
resultat av andra historiska stadsideal som exempelvis modernismen) som 
”onda” och mål för förbättring, avpolitiseras stadsplaneringens uppgift 
(Broms Wessel et al. 2005).  
 
Den ny-urbanistiska idealet har under de senaste decennierna visat sig i 
stadens struktur. Under de senaste 30–40 åren har de offentliga rummen i 
städer ändrat sin funktion och karaktär. Under 70-talet dominerar tron på 
bilismen den rådande framtidsbilden av staden. Parkerna tillhörde många 
gånger de hemlösa och alkoholiserade och utrymmet sågs som ett tillfälle att 
exploatera staden. Torghandeln som länge dominerat platsens aktivitet 
konkurreras ut av varuhusen (Andersson 2016). Istället, minskar torgets 
betydelse och blir en plats att tillhöra det socialt utsatta. Som en strategi att 
optimera platsens funktion används torgen till att parkera bilar (Andersson 
2016). De värderingar som dominerade stadsbildens syn på den offentliga 
platsen har de senaste åren förändrats. Idag har torgen och de offentliga 
platserna i staden premierats som stadens finaste rum och mötesplats där 
stadens identitet ska synas och marknadsföras mot övriga världen. Denna 
plats ska vara vacker, bidra till spontana möten och konsumtion (Andersson 
2016, Gehl 2008).  
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4. BAKGRUND  

4.1 Rådhustorgets geografiska plats och historia 

Rådhustorget är Umeås mest centrala torg och ligger där paradstråket 
Rådhusesplanaden korsar Kungsgatan. Under åren har fyra olika rådhus 
placerats i anslutning till torget. Det är dock under 1890-talets byggnation 
av det nuvarande Rådhuset i den södra delen av torget som platsen får dess 
nuvarande rumsliga avgränsningar. Rådhuset placeras högt upp på 
älvbrinken med Rådhusparken som breder ut sig mot älven och välkomnar 
människor som kommer via båt till staden (Sweco 2015, Umeå kommun 
2017).  
 
Omständigheter gör att Rådhustorget får en större geografisk betydelse än 
den initiala. Strax efter Rådhusets invigning byggs järnvägen in till staden 
och placeras i den norra änden av esplanaden (Sweco 2015, Umeå kommun 
2017). I samband med att Oscar II inviger järnvägen tillbyggs en norra entré 
till Rådhuset och Rådhustorget får en tydligare majestätisk byggnad som 
kom att fungera som en fond i torgets södra del (Sweco 2015). 

4.2 Ombyggnationen av Rådhustorget 

Bakgrund 
Under hösten 2014 inleddes arbetet med att omforma Rådhustorget i 
centrala Umeå. Projektet föregås av flera års satsningar i att förädla de 
offentliga platserna i Umeå. En av de viktigaste delarna i ambitionen att 
förädla Umeås stadskärna är paradaxeln från järnvägsstationen i norr via 
Rådhusesplanaden, Rådhustorget till Rådhusparken och älven i söder. Dessa 
delar har renoverats under åren 2012–2015 (Umeå kommun 2014a). Vidare 
har den korsande Kungsgatan byggs om i en mer enhetlig utformning. 
Kulturhuset Väven och renoveringen av Rådhusparken är en del av projektet 
Staden mellan broarna som initierats i ett syfte att förtydliga kopplingen 
mellan Umeås stadskärna och älven med fokus på kultur och mångfald av 
olika aktivitetsutrymmen och mötesplatser. Som stöd för ombyggnationen 
av Rådhustorget ligger Översiktsplanen för Umeå kommun: Fördjupning för 
de centrala stadsdelarna samt programmet för Umeås offentliga rum (Umeå 
kommun 2014a). I fördjupning av de centrala delarna (2011) belyses 
Rådhustorget som den plats som innehar stadskärnans viktigaste funktion 
som mötesplats för hela regionen samt en stor betydelse för stadskärnans 
identitet. Vidare ses det som centralt att det offentliga rummet ska utvecklas 
till en högre kvalitet för att öka intresset för att investera i stadskärnan 
(Umeå kommun 2014a).  Utifrån de mål som presenteras i programmet för 



 

       

21 

Umeås offentliga rum innebär det för Rådhustorget att platsen ska samspela 
med kringliggande byggnader, årstidsväxlingar ska bejakas och miljön ska 
utgå från en helhetssyn där detaljer, från fasader till möbler och skyltar ska 
samordnas. Utöver detta är det torgets estetiska brister och särskilt behovet 
av vackrare belysning som utges vara det stöd till ombyggnationen som 
återfinns i dokumentet (Umeå kommun 2014a). Ingen ny detaljplan 
upprättas, eftersom de ändringar som görs på platsen ses inrymmas inom 
den gamla planen (A. Flatholm, personlig kommunikation, 24 maj 2018) 

 
Projektet 
I arbetet med att omforma Rådhustorget anlitas Sweco AB som konsultbolag. 
Ansvariga för torgets gestaltning och utförande är lanskapsarkitekt 
Thorbjörn Andersson från Sweco Architects i Stockholm tillsammans med 
arkitekt PeGe Hillinge (T. Andersson, personlig kommunikation, 19 mars 
2018). I projektet är Tony Berglund på Sweco Civil i Umeå samordnande 
uppdragsledare för Swecos räkning (T. Berglund, personlig kommunikation, 
7 mars 2018). Ombyggnationen budgeteras att kosta 65 miljoner kronor 
(Umeå kommun 2018b). 
 
I inledningsskedet tar Sweco del av målsättningar som är uppsatta av Umeå 
kommun. Torget ska vara ett vackert och representativt rum som visar en 
tydlig karaktär och särprägel samtidigt som att utformningen ska bidra till 
en helhet i Umeås centrala del. Flöden till Kulturväven, Rådhusparken och 
älven ska förstärkas, torget ska vara en attraktiv mötesplats året runt och 
dygnet runt samt förbättrad tillgänglighet och tillgång till cykelparkeringar 
är andra krav (Umeå kommun 2014).   
 
Processen inleds med att Sweco tar fram ett gestaltningsprogram. Som 
underlag ligger en medborgardialog samt ett förfrågningsunderlag som båda 
uträttas av Umeå kommun. I gestaltningsskedet formuleras värdeord utifrån 
diskussioner kring torgets betydelse som offentligt rum. Aktuella frågor 
behandlar torgets karaktär, förväntade användning och betydelse (Berglund 
2018). Det sågs också som viktigt att inte behandla Rådhustorget som en 
isolerad plats i staden utan snarare se det som en central punkt i ett större 
sammanhang av Umeås alla offentliga rum (Andersson 2018). 
 
Under processens gång får Sweco ta del av vissa synpunkter av 
ombyggnationen som kommit in till kommunen. Ombyggnationen av 
Rådhustorget fick en del negativ publicitet. Inte minst upplevde 
näringsidkarna runt omkring att de blivit drabbade av minskat antal kunder 
(Andersson 2018, Berglund 2018). I efterbehandlingen hos Sweco 
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uppmärksammas vikten av att förankra planering och kommande händelser 
hos allmänheten (Berglund 2018).  
 
I dessa typer av projekt är medborgardialoger alltid viktiga.1 Andersson 
(2018) uppmärksammar att frågeformuleringen är avgörande för att få 
medborgarförslag som är produktiva i sin karaktär. Initialt upptäckte inte 
Andersson vilket infekterat sår rivningen av Apberget var. Han anser att det 
är viktigt att ta in synpunkter från allmänheten och visa att man mött 
medborgare. Av denna anledning föreslås av konsulten att återuppbygga 
Apberget. Kommunen menar dock att torgets sitt-funktioner ska byggas på 
ett nytt och annat sätt (Andersson 2018). I projektet är Balticgruppen en 
finansiell kraft då de äger Utopia och bekostade delar av Väven (Andersson 
2018). För Balticgruppen var det särskilt viktigt att det finns ett naturligt 
flöde från gågatan (Kungsgatan) och Väven. Detta reviderades i processen 
eftersom det flödet inte ansågs vara tillräckligt stort vid en 
perspektivteckning (Andersson 2018).   
 
Thorbjörn Andersson (2018), arbetar i alla projekt utifrån tre värdeord. 
Trygghet och säkerhet (exempelvis trafiksäkerhet men även rädsla för olika 
våldsbrott), komfort (exempelvis med bekvämligheter som bänkar, stolar 
och platser i solen) och upplevelse (exempelvis att titta på barnen som leker 
eller delta i någon typ av aktivitet). Den viktigaste egenskapen hos ett torg 
är att människor ska vilja stanna på platsen. I detta sammanhang är det 
intressant att studera vilken nivå av programmering som anpassas, det vill 
säga hur den fysiska gestaltningen styr människorna. Andersson menar att 
Sweco i detta projekt stävat efter en så låg programmering som möjligt, utan 
att för den delen försumma de tre värdeorden. Genom en låg programmering 
styrs inte det offentliga rummets gestaltning användningen av platsen för 
hårt utan låter människorna själva välja sina aktiviteter.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Enligt Sammanställning av medborgardialogen Rådhustorget (Umeå kommun 2014b) var antalet 
enkätsvar 68 stycken. 
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5. RESULTAT 

5.1 Analys av Umeås offentliga rum 

Programmet Umeås offentliga rum antogs i maj 2007 och beskriver tydligt 
uttalade såväl som underförstådda framställningar av problem. Programmet 
säger sig vara ett visionärt dokument utan detaljerade åtgärder. Dock, går 
det att se tydliga åsikter och ställningstagande i en del avseenden.  
 

Till grund för programmets uppbyggnad ligger en motion från 1998, samt 
programmet Framtidsformer - ett handlingsprogram från Riksdagen som 
antogs 1998 och syftar till att ge verktyg för statens upphandling av 
arkitektur, formgivning och design.  Tillsammans med Umeås 
utvecklingsmål, att bland annat: “höja attraktionskraften och vidareutveckla 
Umeå till en av de mest dynamiska tillväxtkommunerna i Europa” (Umeå 
kommun 2007: 4), ska programmet bidra till att belysa den värdegrund som 
ska agera som utgångspunkt i ett framtida arbete med estetik och miljö i 
Umeå. Denna värdegrund ses som avgörande i att nå tidigare nämnda mål 
(Umeå kommun 2007).  

5.1.1 Framställandet av problem 

 

Enligt Bacchis (2009) första punkt Hur framställs problemet i en specifik 
policyhandling? (Q1), utmålar programmet ett övergripande problem i att 
tidigare ageranden som rört ämnet inte baserats på en värdegrund som är 
gemensam. Problemformuleringen visar på det underförstådda antagandet 
att det är problematiskt när “styret” i staden inte agerar utifrån 
gemensamma värdegrunder som skapar fragmentariska åtgärder och 
ageranden. Denna problemframställning stöds av den expansiva ambition 
som präglar kommunens arbete: “I en kraftigt expanderande stad som Umeå 
finns ett allt tydligare behov av en fördjupad helhetssyn, en gemensam 
värdegrund, bland ett växande antal centrumaktörer” (Umeå kommun 2007: 
5). Det kan alltså ses som programmets övergripande mål att verka för en 
mer enhetlig, gemensam värdegrund.  
 

Vidare presenteras ett flertal problemformulerande ställningstaganden till 
platsers funktion samt dess åtgärder under rubriken Prioriterade 
arbetsområden. Det antas att trygghet främjas av god ljussättning och att den 
rådande belysningen i staden inte bidrar till trygghet. Motiveringen till detta 
lyder att “höja attraktiviteten i centrum under våra mörka månader” (Umeå 
kommun 2007: 8). En rad problem framställs vad gäller en icke-existerande 
samsyn kring “stadens möbler” samt frånvaron av en samlad lokal 
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byggnadsordning och kulörprogram. Dessa förekomster av problem 
motiveras av att de inte bidrar till att stärka stadens och centrums 
attraktivitet och identitet. Genom detta kan problemet ses som en åtgärd 
som direkt motsätter sig Umeås lokala utvecklingsmål. I en inter-urban 
konkurrens ses det som mycket viktigt att handlingsprogram gemensamt 
strävar efter att främja stadens attraktivitet (Harvey 2011). Vidare, kan 
stadens identitet ses som viktig att främja som ett sätt att bidra till en 
gemenskap och en enad målbild i det interna beslutsfattandet (Syssner 
2012). 
 

Arbetsområdet Stadens gator (Umeå kommun 2007: 10–12) innehåller flera 
framställningar av problem. Det ses som problematiskt om stadens gator 
inte fylls av människors närvaro. Gatan och dess aktiviteter bör främja att 
människor befinner och använder sig utav den. Många människor på gatan 
bidrar till trygghetskänslor, gemenskap och lokal identitet (CNS 2018, Gehl 
2008, Jacobs 1961) 
 
Programmet kritiserar utformningen av gator och trottoarer som “en 
provkarta på tillfälligheter och bristande helhetsgrepp” (Umeå kommun 
2007:12). Det är också helhets-problemet som presenteras gällande skyltar 
i staden. Dessa samverkar inte med övrig struktur i staden och bör åtgärdas 
genom en ny trafikplan. Framställandet av problemet är tydligt: “Den 
kommersiella skyltningen hotar att dränka husfasaderna … allt tätare skog av 
stolpar på trottoarerna och torgen” (Umeå kommun 2007:17). Angående 
markbeläggningen i staden är denna under all kritik och Umeå har: “...i det 
avseendet släpat efter och kan på det hela bara uppvisa en torftig och sliten 
offentlig miljö.” (Umeå kommun 2007: 12) 
 
Rådhustorget är en av få platser som helt explicit presenteras innehålla 
framställningar av konkreta problem. Dess status som torg ses som 
problematiskt som kräver åtgärder: “...uppenbart behöva både vackrare 
möbler och festligare belysning för att kunna hävda sig i jämförelsen med 
andra städers centrumtorg” (Umeå kommun 2007:12). Bildtext förstärker 
platsens konstruerade problematik där torghandeln särskilt nämns som 
problematisk: “Rådhustorget är en naturlig arena och träffpunkt. 
Torghandeln upplevs dock av många som skräpig och ful…inte minst 
vintertid!” (Umeå kommun 2007:13). 
 

Till sist nämns att det råder brist på parker i centrum. Hänvisningar till detta 
går att finna i forskning som visar på vikten av grönska i centrala staden för 
stadsbornas hälsa, rekreation och sociala liv (Umeå kommun 2007). Ett 
annat framställt problem är att kajområdet längs Umeå älv inte används i 
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den utsträckning som framställs vara möjligt. Lösningen på båda problemen 
är projektet Staden mellan broarna. Genom framställda 
problemformuleringar legitimeras projektet och i och med Rådhusparkens 
färdigställande under 2016 ses projektet som slutfört (Umeå kommun 
2018a). 

5.1.2 Grundantaganden 

Baserat på Bacchis andra punkt (Q2) kring vilka antaganden som ligger till 
grund för “synen på problemet” går det att urskilja vissa tankar som kan 
sägas dominera.  
 

Samverkan med andra aktörer 
Det övergripande problemet som framställs är att det inte tidigare funnits 
en gemensam handlingsplan utan att aktörer i staden handlat på olika sätt. 
En gemensam värdegrund främjar en samverkan med andra aktörer inom 
verksamhetsfältet och ökar verkningsgraden för de satsningar som görs i 
gestaltningen i de offentliga rummen. Den privat-offentliga samverkan är en 
av hörnstenarna i den entreprenöriella staden (Harvey 2011).  
 
På så sätt är andra styrande parter deltagande i att påverka kommunens 
framställning på problem. Tidigare rikstäckande program (se 
Framtidsformer) uppmuntrar till att kommunerna själva ska undersöka 
dess verktyg i upphandling av arkitektur, formgivning och design samt 
rannsaka eventuella problemformuleringar som går att finna i den egna 
staden. Det är alltså tydligt att denna uppmaning om privat-offentlig 
samverkan går att spåra till högre instanser. 
 
Tillväxt 
Syftet till den övergripande problemformuleringen är att en gemensam 
handlingsplan ska bidra till tillväxt. Denna utveckling är avgörande för att 
kommunen ska nå det egna uppsatta utvecklingsmålet, något som i sig bidrar 
till att framställa en situation som ses som problematisk, ifall kommunen inte 
strävar efter målet. En stad som skapar gemensamma förutsättningar för 
tillväxtmöjligheter utgör en bra inter-urban konkurrent (Harvey 2011) och 
antagandet att staden ska bli större ska bidra till vidare god tillväxt som för 
med sig stora lokala fördelar och ekonomiskt välstånd (Glaeser 2012).  
 
Platsens identitet 
Ett annat grundantagande som ligger till grund för synen på ovan nämnda 
problem är att platsens identitet och historia utgör viktiga delar i att 
marknadsföra staden. Satsningar på den offentliga miljöns estetik motiveras 
av “Den stad som formar sådana fungerande helhetsmiljöer och inspirerande 
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mötesplatser utvecklar stark dragningskraft på människor” (Umeå Kommun 
xx 2007). Det är alltså den lokala platsens unika identitet som ska fånga 
människor till staden. Årstidsväxlingarna nämns specifikt som en egenskap 
som Umeå stad bör se som en del av sin unika karaktär. Platsens unika 
karaktär är något som är betydelsefullt i en marknadsföring av en stad 
(Syssner 2012). Enligt Floridas (2006) teori om den kreativa klassens 
betydelse för tillväxt, kan ”inspirerande mötesplatser” ses som något som 
kan attrahera denna typ av människor. Dessa människor bidrar sedan till 
ytterligare tillväxt, kreativitet och tolerans (Florida 2006). 
 
Den centralt offentliga miljön 
I texten går det att urskilja att den offentliga miljön som plats utgör en viktig 
del i en platsmarknadsföring som ska förkroppsliga den generella känslan i 
staden. På så vis ses den offentliga miljön som en mycket viktig bidragare till 
tillväxt. Tanken att den offentliga miljön utgör en sådan viktig plats för 
främjandet av stadens tillväxt och utveckling görs synlig i dokumentet: 
“…arena för stadens samlade aktiviteter och ses som särskilt viktig att 
förmedla i ett arbete med att höja stadens attraktivitet” (Umeå kommun 
2007:5). Övergripande, grundar sig dokumentet på ett antagande att en 
attraktiv centrumkärna höjer hela stadens attraktivitet.  

5.1.3 Effekter 

Konsekvenserna till de ovan nämnda problemframställningarna ges i 
uttryck på olika sätt. Eftersom dokumentet är en policyhandling verkar det 
som ett strategiskt dokument som ligger till grund för senare 
ställningstaganden av kommunen och andra aktörer. Det går därför att 
konstatera att den bild av problem som finns i dokumentet kommer att 
reproduceras av aktörer som använder sig utav programmet.  
 
I den fjärde punkten (Q4) uppmärksammas de delar som lämnas 
oproblematiska bland dessa framställanden av problem. I denna punkt är 
det intressant att observera de perspektiv som är tystade. Baserat på de 
grundantaganden som förutsätter ett visst ställningstagande kring 
problemformulering, går det också att utröna delar som lämnas 
oproblematiska. Dessa består av platser eller tendenser som inte ses som 
problematiska i detta sammanhang och behöver därför inte åtgärdas. Enligt 
Bacchi (2009) grundar sig ofta problemframställningar i olika typer av 
dikotomier. För att undersöka vilka effekter som en problemformulering för 
med sig är det därför möjligt att använda sig av dessa, det vill säga hur 
framställanden av problem bidrar till ett ställningstagande som blir en del 
av en dikotomi.  
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Central - periferi 
I dokumentet blir det tydligt vilken typ av geografisk indelning som Umeå 
presenteras bestå av. Övergripande i dokumentet, finns ett grundantagande 
att den offentliga miljön finns lokaliserade i de centrala delarna i staden. 
Dessa centrala platsers attraktivitet ses som bidragare till tillväxt, medan de 
offentliga platser som återfinns utanför de centrala delarna av staden inte 
verkar omfattas av detta dokument.  
 
Det går även att urskilja att stora krav läggs på Rådhustorget som en särskilt 
viktig offentlig plats, då denna ses som den mest centrala i staden.  
 

Gemenskap/icke gemenskap 
Umeås offentliga rum är ett dokument som har till syfte att redovisa en 
gemensam värdegrund för kommunen och andra aktörer. Genom dess 
övergripande syfte är det därmed viktigt att de olika aktörerna har en 
gemenskap inom vilken de ska uppträda på likadant sätt. Genom att använda 
sig av dikotomier blir det tydligt att en uttalad gemenskap bidrar till en icke-
gemenskap som är splittrad, eftersom gemenskapen ska sträva mot en 
enhetligt mål. 
 

Dynamisk – statisk  
Samtliga ställningstaganden och formuleringar av problem i dokumentet 
görs för att långsiktigt bidra till att höja attraktionskraften och 
vidareutveckla Umeå till ”en av de mest dynamiska tillväxtkommunerna i 
Europa” (Umeå kommun 2007:4). Detta mål förutsätter en plats som är 
dynamisk och har livskraft och genom detta bidrar till lokal välfärd.  

5.2 Enkätundersökning 

I undersökningen inkom 175 giltiga svar. I vissa frågor svarar 
respondenterna med mer än ett alternativ. På grund av detta varierar 
svarsantalet i vissa frågor. 

5.2.1 Respondenterna 

Fråga 1 och 2 redogör för respondenternas egenskaper och beteenden. I 
figur 1 illustreras fördelningen av svarandens boendetid i Umeå. Svaranden 
av enkäten består mestadels av personer som bott i Umeå i hela sitt liv 
(58%). Den andra största gruppen består av individer som bott i staden 11–
20 år och uppåt. Kategorierna besökande, 2–5 år samt 6–10 år ligger kring 
liknande procent-tal av totalen med 6%, 7% respektive 7%. 
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Figur 1. Fördelning av svarsalternativ från Fråga 1. Hur länge har du bott i Umeå? 

Totalt antal svaranden är 175 personer.  
Källa: Författaren 

 
För att undersöka av vilken anledning som respondenterna befinner sig i 
stadens centrala delar utfrågas i fråga 2 utfrågas vilken anledning 
respondenten har för att röra och befinna sig i Umeås stadskärna. I figur 2 
visas att kategorierna Ärenden, Konsumtion och Fika eller restaurangbesök är 
de tre vanligaste svaren.  
 

 
Figur 2. Fördelning av svarsalternativ till Fråga 2. Vilken är den vanligaste anledningen till att du rör dig i 
Umeås stadskärna och kring Rådhustorget? 

Respondenterna har valt ett eller flera svarsalternativ.  Totalt antal svar är 341 stycken.  
Källa: Författaren 
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5.2.2 Beteende och vanor 

 

I fråga 3 utfrågas om det finns något på det nybyggda Rådhustorget som gör 
att respondenten stannar till på platsen. I figur 3 går det att se att det 
dominerande svaret är Jag saknar något som gör att jag stannar kvar, som 
114 respondenter har angett som ett svarsalternativ. Därefter är det 42 
personer som svarat att de tar del av tillfälliga aktiviteter medan de övriga 
alternativen består av 20 svar eller under.  
 

 
Figur 3. Fördelning av svarsalternativ till Fråga 3. Finns det något som gör att du stannar till på det 
nybyggda Rådhustorget? 

Respondenterna har valt ett eller flera alternativ. Totalt antal svar är 219 stycken.  
Källa: Författaren 

 
I fråga 4 utfrågas anledningen till att respondenten stannade till på 
Rådhustorget innan det byggdes om. I figur 4 redovisas att dessa svar är mer 
jämnt fördelade än i fråga 3. Här är de tre största svarsalternativen Tog del 
av tillfälliga aktiviteter (78 svar), Fikade eller åt (61 svar), eller Hängde, 
umgicks, träffade vänner (51 svar).   
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Figur 4. Fördelning av svarsalternativ på Fråga 4. Vad gjorde du på Rådhustorget innan det byggdes om? 

Respondenterna har valt ett eller flera alternativ. Totalt antal svar är 274 stycken. 
Källa: Författaren 

 

För att jämföra hur svarsalternativen förändrats från fråga 3 till 4 redovisas 
svaren i % av dess totala antal svar. I tabell 5 går det att se att 
svarsalternativet Jag saknar något som gör att jag stannar kvar har kryssats 
i av drygt hälften av alla respondenter i fråga 3, men endast 11 % i fråga 4. 
Vidare har aktiviteterna Hänga, umgås och träffa vänner, Fika eller äta och 
Konsumera minskat mer än hälften så mycket på det nybyggda 
Rådhustorget.  
 
Tabell 5. Procentuell fördelning över svarsalternativ i Fråga 3 och 4.  

 
Källa: Författaren 
 

5.2.3 Åsikter och värderingar 

I figur 5 består den största kategoriseringen av gruppen Kalt och ointressant 
med 67 svar. Den näst största kategorin är den där respondenten inte tydligt 
tagit ställning till förändringen (34 svar). I kategorin där respondenten var 

Aktiviteter

Finns det något som gör att 

du stannar kvar på det 

nybyggda Rådhustorget?

Vad gjorde du på 

Rådhustorget innan 

det byggdes om?

Hänga, umgås och träffa vänner 9% 19%

Fika eller äta 7% 22%

Konsumera 5% 13%

Ta del av tillfälliga aktiviteter 19% 28%

Annan anledning 7% 6%

Jag saknar något som gör att jag stannar kvar 52% 11%

Totalt antal svar 219 274
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klart positiv består av 22 individer och klart negativ bestod av 32 individer. 
De personer som uttalat nämner att de inte upplever en stor förändring är 
20 stycken.  
 

 
Figur 5. Fördelning över kategoriseringar av svarsformuleringar i Fråga 5. Hur upplever du att 
Rådhustorget har förändrats efter ombyggnationen? 

Totalt antal svaranden är 175 personer.  
Källa: Författaren 
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I figur 6 gestaltas de mest förekomna orden i svarsformuleringarna i fråga 6. 
Vad upplevde du var bra med det tidigare Rådhustorget?  Det mest förekomna 
orden tillhör Apberget, torghandel, ingenting, levande, matvagnarna och 
sittplatser.  

 
Figur 6. Ordmoln av ord i de öppna svarsformuleringarna från Fråga 6. Vad upplevde du var bra med det 

tidigare Rådhustorget? 

Totalt antal ord som behandlats är 289 stycken. 
Källa: Författaren 
 

I figur 7 gestaltas de mest förekomna orden i svarsformuleringarna i fråga 
7. Vad upplevde du var dåligt med det tidigare Rådhustorget? Bland dessa 
svar är ordet ingenting mest förekommande. I övrigt nämns tråkigt, 
Apberget, skräpigt, sunkigt, slitet och Frasses.  

 
Figur 7. Ordmoln av ord i de öppna svaren på Fråga 7. Vad upplevde du var dåligt med det tidigare 
Rådhustorget? 

Totalt antal ord som har behandlats är 193 stycken. 
Källa: Författaren 
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I den sista frågan i enkäten, 8. Hur hoppas du kunna använda torget? varierar 
svarsformuleringarna i karaktär (se figur 8 nedan). Vissa respondenter 
redovisar exakta egenskaper eller sätt som denne tänker sig använda torget. 
Dessa har grupperats att tillhöra gruppen Olika typer av sociala aktiviteter, 
och är den största gruppen med 88 svar. Det som är gemensamt för dessa 
svarsformuleringar är att de alla kommunicerar någon typ av social 
interaktion. Totalt svarar 78 individer att de inte kommer att använda torget, 
har låga förväntningar, inte vet, eller har låtit bli att svara.    
 
 

 
Figur 8. Fördelning av svarskategorier från Fråga 8. Hur hoppas du kunna använda torget? 

Totala svarsformuleringar är 175 stycken. 
Källa: Författaren 
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6. DISKUSSION 

Under de senaste åren har de offentliga miljöerna i centrala delar av Umeå 
genomgått en stadsomvandling. Detta går att förstå som en konsekvens av 
det globala samhällets strukturella förändringar som skett de senaste 
decennierna. Det entreprenöriella sättet att se på staden tydliggörs i det 
utvecklingsmål som Umeå formulerat och som delvis ligger till grund för 
framtagandet av dokumentet Umeås offentliga rum. Utifrån studiens syfte 
går det att dela upp diskussionen i tre delar, där varje del besvarar studiens 
frågeställningar.  

6.1 Analys av Umeås offentliga rum  

Trots att det offentliga dokumentet Umeås offentliga rum säger sig ska verka 
som ett visionärt dokument utan detaljer, blir det synligt att vissa specifika 
formuleringar av problematiska områden eller funktioner utmålas. Såväl 
dokumentets övergripande syfte som presenterade detaljerade åtgärder 
präglas av ett fokus på gemenskap och enhetlighet som med hjälp av 
attraktiva, centralt benägna offentliga platser i staden ska bidra till en 
dynamiskt växande stad. Dessa åtgärder presenteras som nödvändiga för 
staden i strävan att nå Umeås utvecklingsmål.  
 
Problemformuleringar som synliggörs i dokumentet går att spåra till vissa 
grundantaganden som gör dessa möjliga. Dessa är samverkan med andra 
aktörer, fokus på tillväxt, platsens identitet och en centralt belägen offentlig 
miljö. Dessa resonemang går att koppla till det nyurbanistiska synsättet som 
påvisar en betydelse i att använda sig utav olika aktörer för att optimera 
projekt. Vidare ses platsens identitet samt den socialt betydelsefulla och 
centralt benägna offentliga miljön som särskilt viktiga för att åstadkomma 
en attraktiv stad enligt det nyurbanistiska idealet.  
 
Det går att urskilja vissa effekter som blir resultatet av de 
problemframställningar som presenteras i Umeås offentliga rum. Ett 
antagande i Bacchis WTP-ansats är att effekterna av ett dominerande 
ställningstagande inte blir jämnt fördelade för alla (Bacchi 2009). Detta blir 
tydligt när dikotomierna appliceras på geografin. Analysen av dokumentet 
visar att effekterna går att appliceras på Umeås geografi genom samtliga 
nämnda dikotomier, där de centrala delarna av staden uppmuntras att vara 
en dynamisk, enhetlig plats som präglas av en tydlig gemenskap. Denna 
position som visar sig genom problemformuleringar som presenteras i 
dokumentet och bidrar till ett motsatsförhållande i de perifera delarna av 
staden, som genom dokumentet ses som en plats som är statisk, splittrad och 
utanför gemenskapen. Bland annat kan de problemformuleringar som görs i 
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dokumentet bidra till en föreställning att de perifiära delarna av staden inte 
utgörs av de egenskaper som den centrala staden sägs ha. Detta är också 
något som går att återkoppla till den kritik som Broms Wessel et al (2005) 
resonerar kring det nyurbanistiska tankestättet. Bland nyurbanistiska ideal 
ses oftast den centralt benägna blandstaden som det optimala. Att 
dokumentet Umeås offentliga rum inte nämner de perifiära offentliga 
platserna kommunicerar till medborgarna att dessa platser inte ses som 
viktiga i jämförelse med den centrala.  
 
Såväl konstruerandet av problemet som presenterad lösning (“en gemensam 
värdegrund”) formas av aktuella diskurser i ämnet. Processen som har lett 
fram till utformandet av detta dokument har kommit från statliga instanser 
där det rekommenderas att kommunerna utarbetar ett samlat dokument för 
riktlinjer kring den offentliga miljön. Det går därför att konstatera att Umeås 
offentliga rum är en del av en diskurs som såväl finns i den nationella 
politiska styrningen som i den marknadsdrivna utvecklingen där samverkan 
mellan marknadens olika aktörer ska underlättas genom gemensamma 
direktiv. Förgivettagna åsikter i samhället bidrar till att möjliggöra en 
acceptans av de problemformuleringar som presenteras i dokumentet 
(enligt Q6). Främst är det diskurser som berör betydelsen av särskilda 
egenskaper i en “god” stad. Dessa får fäste bland medborgare och blir till ett 
vedertaget problem som bör åtgärdas. Diskursen kring betydelsen av att 
staden ska agera med ett entreprenöriellt synsätt har delvis bidragit till att 
främja problemformuleringar som behandlar Umeås attraktivitet och 
huruvida Rådhustorget agerar som den representativa platsen i staden. 
Vidare har en norm som förstärker städer som tillväxtmotorer (Glaeser 
2012), bestående av attraktiva, centralt benägna offentliga platser som 
lockar en viss grupp av människor (Florida 2006) bidragit till att 
marknadsföringen av en plats präglas av en platsidentitet som bör vara 
överenskommen bland stadens alla aktörer och instanser (Syssner 2012).  
 
En kritisk analys av policydokumentet Umeås offentliga rum med hjälp av 
Bacchis WTP-ansats (2009) genomförs för att synliggöra de 
problemframställningar som Umeå kommun kommunicerar. De problem 
som utmålas vara specifikt Rådhustorget är den bristande estetiska 
utformningen, dålig belysning och skräpiga torgvagnar. I ett större 
geografiskt perspektiv ska Rådhustorgets gestaltning vara en del i en större 
arkitektonisk helhet. Problemformuleringarna kan sedan, enligt Bacchi, 
användas för att legitimera stadsmässiga förändringar som dokumentet 
berör. I projektbeskrivningen (Umeå kommun 2014a) görs hänvisningar till 
dokumentet som handlar om samspelet med kringliggande miljö, 
årstidsväxlingarna, helhetssyn och samordning av platsens olika delar (allt 
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från gatsten till möbler och skyltar) samt torgets estetiska brister och 
bristfälliga belysning. Inom studiens ramar och syften går det därför att 
konstatera att den retorik som förs i dokumentet Umeås offentliga rum 
också fortsätter att närvara i ombyggnationen av Rådhustorget. Detta är 
dock inte särskilt överraskande, då Rådhustorgets projektbeskrivningen 
hänvisar till dessa problemområden. Det är därmed inte heller överraskande 
att ombyggnationen av Rådhustorget kan förstås i relation till dessa 
problembeskrivningar. Det som dock kan ses vara det problematiska i 
sammanhanget är problemformuleringens härkomst, varifrån/vilka som 
innehar den makt att formulera problemet. Här, går det att tala om en tydlig 
koppling till Carol Bacchis teoretiska definition av policy, styre och problem 
genom poststrukturalistiska antaganden där språket är samhällets 
meningsbärande enhet.  Begreppet ”a governance” upplevs vara närvarande 
fortlöpande i dokumentet eftersom kommunens syn på stadens gestaltning 
och problemområden går att spåra från en högre politisk styrning 
(nationellt), ett entreprenöriellt sätt att se på staden och ny-urbanistiska 
tankar där det offentliga rummet och platsens identitet är av stor vikt.  

6.2 Enkätundersökning 

Enkäten har delats ut på sociala medier och den som ville fick svara på 
frågorna. Eftersom majoriteten av de individer som svarat på enkäten har 
bott i staden i 11–20 år (22%) eller hela sitt liv (58%), går det att konstatera 
att de som valt att svara på enkäten är personer som kan ha en relation till 
Rådhustorget som torg och offentlig plats. Som tidigare nämnts tolkas denna 
undersökning som ett unikt utfall utifrån detta urval. Diskussioner om 
generella antaganden grundat på enkätens resultat avslås därmed.   
 
De största anledningarna till att respondenterna besöker staden är ärenden, 
konsumtion och fika eller restaurangbesök. Enligt Gehls (2008) 
kategoriseringar av uteaktiviteter, består dessa av Nödvändiga aktiviteter 
(ärenden) och Valfria aktiviteter (konsumtion, fika eller restaurangbesök). 
Det går dock inte att fastslå om respondenterna tolkat att ärenden och 
konsumtion i detta sammanhang innehar samma betydelse. Det går dock att 
konstatera, utifrån Gehls kategoriseringar, att aktiviteterna som utspelar sig 
på platsen kräver vissa gestaltningsmässiga funktioner. Eftersom 
aktiviteterna som dominerar Rådhustorget grundar sig i en stor 
”frivillighet”, måste platsen locka befolkningen att stanna på platsen.  
 
I fråga 3 och 4 utfrågas av vilken anledning individen uppehåller sig på det 
nybyggda Rådhustorget samt det gamla Rådhustorget. Det visar sig att drygt 
hälften av de svarande anser att de saknar något som gör att de stannar kvar 
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på det nybyggda Rådhustorget (52%), medan svarsalternativ i fråga om det 
gamla Rådhustorget är mer jämnt fördelade. Det är dock naturligt att 
individerna som svarat har en klar insikt i hur de använt torget tidigare 
medan det är svårt att ha uppnått liknande typ av erfarenhet i det nybyggda 
Rådhustorget. Det ligger alltså i torgets gestaltningsmässiga utmaning att 
bidra till aktiviteter som frivilligt lockar besökare till platsen i framtiden.  
 
När det utfrågas vad respondenterna upplever har förändrats på platsen, 
formulerar 67 av 175 personer, ett svar som går att kategorisera som Kalt 
och ointressant. Eftersom enkäten delas ut under en tid på året där 
aktiviteten på torget inte är särskilt stor, är det dock inte särskilt konstigt att 
så många av individerna anser att platsen präglas av dessa egenskaper. 
 
Att Rådhustorget väcker känslor visar sig tydligt i de öppna svaren från 
Fråga 6. Vad upplevde du var bra med det tidigare Rådhustorget? där många 
nämner Apberget, torghandeln och liv och rörelse som positiva egenskaper. 
Sammantaget går det att konstatera att respondenterna, som till största del 
består av individer som bott i Umeå i majoriteten av deras liv, har relativt 
starka känslor till platsen. Kanske är det inte underligt att under de dagar i 
mars som enkäten gick att svara på, upplevs det nyligen ombyggda 
Rådhustorget som kalt och ointressant i jämförelse med de tidigare minnena 
som respondenterna har av torget.   
 
I den sista frågeställningen i enkäten är syftet att synliggöra de förväntningar 
individerna har på det framtida användandet av torget. Det går här att se att 
88 av 175 personer förväntas använda platsen till olika typer av sociala 
aktiviteter. I sammanhanget är det dock intressant att diskutera de uteblivna 
svaren som består av 34 stycken. De som inte lämnat svar (34 stycken) samt 
de som inte vet (13 stycken), kan tolkas som att de inte ser hur de ser att de 
ska använda platsen. En annan gruppering av svarsformuleringar är möjlig 
genom att sammanfoga svaren; neutral, kommer inte att använda torget, låga 
förväntningar, vet ej. Detta skulle kunna tolkas att totalt 78 individer idag, 
när torget är nytt, inte ser sig själva som framtida användare av torget. Det 
är oklart om individerna själva valt att inte vilja använda platsen eller om de 
ser sig förbisedda som användare av platsen. Om det senare är fallet, innebär 
detta stora demokratiska konsekvenser. Det ska vara en självklarhet att alla 
medborgare i staden ses vara en del av den offentliga platsen och ser sig 
därmed som användare utav den.  
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6.3 Jämförelse och avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var (i) att beskriva och analysera den 
problemformuleringen som Umeå kommun gjort genom dokumentet Umeås 
offentliga rum och om ombyggnationen av Rådhustorget kan förstås i 
relation till denna. Vidare är syftet (ii) att undersöka i vilken utsträckning 
kommunens syn på Rådhustorgets "problem" delas av medborgarna. Detta 
syfte operationaliseras i den tredje frågeställningen: Går det att urskilja en 
diskrepans mellan kommunens problembeskrivningar och medborgarnas syn 
på Rådhustorgets problem? Den diskrepans som finns mellan kommunen och 
medborgare har i denna studie visat sig både generellt genom det faktum att 
platsen byggts om och inom vissa delar hur platsen byggts om (exempelvis 
rivningen av Apberget).  
 
Umeå kommuns problemformuleringar presenteras i analysen av 
dokumentet Umeås offentliga rum. För Rådhustorgets del ses platsen inneha 
en bristande estetisk utformning, dålig belysning och skräpiga torgvagnar 
och behöver förändras för att platsen ska bidra till en helhet i den centralt 
benägna offentliga miljön i Umeå. Resultatet av enkätstudien med 175 
svaranden, anser generellt inte att denna problembild stämmer med deras 
verklighet. När det frågas efter respondenternas egna åsikter om det tidigare 
Rådhustorget anser många att främst Apberget tillhörde platsens fördelar. 
Detta rivs plötsligt av kommunen och byggs inte upp med hänvisning till att 
torgets sittplatser ska skapas på nya sätt. Det klart dominerande svaret vad 
gäller platsens nackdelar är ordet ingenting. Dessa bilder av förekomna ord 
visar visuellt den känsla som respondenterna känner. Denna del av 
enkätsvaren visar en tydlig diskrepans mellan kommunens syn på 
Rådhustorget som en problematisk plats, och respondenterna som enkelt 
utryckt, anser att ”ingenting” egentligen var fel på det tidigare Rådhustorget.  

För det ny-urbanistiska idealet är den offentliga platsen det viktigaste 
rummet för social interaktion i dagens samhälle (CNU 2018). Detta kan ses 
som positivt, då den offentliga platsen och dess funktion får utrymme att 
studeras närmare. Dock är det också en plats där stadens (politiska) makt 
blir direkt synlig (Bacchi 2009, Broms Wessel et. Al 2005, Mitchell 1995). 
Baserat på den empiri som framkommit i denna studie, visar det sig att de 
som innehar makten att påverka Rådhustorget inte ligger hos de 
medborgare som kommer att använda platsen. Enligt Harvey kan 
legitimiteten i beslut också försämras då de tillväxtprojekt som finns i den 
entreprenöriella staden inte utgörs av några ideologiska gränsdragningar. 
Detta innebär en risk att medborgares förtroendevalda inte innehar några 
invändningar mot dessa typer av beslut. 
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Den retorik som Umeå kommun för, och som konkretiseras i 
ombyggnationen av Rådhustorget kan också bidra med en syn på stadens 
olika platser som framgångsrika eller inte. Den ny-urbanistiska tanken att 
föra resonemang om viss stadsmässighet som ”god” och vissa platser som 
problematiska reproducerar bilder av platser som består av stadsstrukturer 
som är ”sämre”. Genom detta ses det som viktigt att uppmärksamma att 
ställningstaganden och problemformuleringar som görs av en plats i staden 
får konsekvenser i andra delen av staden, som här – att de offentliga 
platserna i de perifera delarna av Umeå stad inte får i närheten av lika stor 
uppmärksamhet som de centrala delarna. 

Studiens resultat visar att Umeå kommuns syn på Rådhustorget inte delas av 
majoriteten av de 175 respondenter som svarat på studiens 
enkätundersökning. Det faktum att det råder en distinktion mellan 
kommunen och medborgares uppfattning av Rådhustorget som offentlig 
plats går att diskutera i ett vidare perspektiv. Studiens diskussion rör 
egentligen demokratins och planeringens grundläggande svårighet – det 
faktum att det existerar en markordning i vem som formulerar, värderar och 
problematiserar platser i staden, och hur denna uppnår legitimitet. Vidare, 
handlar också denna diskussion om vilka människor som makten ser sig ska 
vara användarna av Rådhustorget och som visar världen den attraktiva 
bilden av Umeå som stad.  

6.4 Vidare forskning  

I 1.1 Problemformulering och avgränsning presenteras motiv för valda 
infallsvinklar i den aktuella studien om ombyggnationen av Rådhustorget i 
Umeå. Eftersom denna uppsats skrivs i uppdrag av Sweco Architects går det 
att fundera kring vidare forskning inom ämnesområdet 
landskapsarkitektur. En framtida studie av detta slag förutsätter att det idag 
nyligen ombyggda Rådhustorget ska ha etablerat sig bland stadens 
medborgare och besökare. Detta, för att enklare kunna synliggöra det 
vardagliga användandet av torgets fysiska miljö och övrig utvärdering av de 
gestaltningsmässiga valen. En sådan studie skulle kunna belysa hur 
Rådhustorget byggts om istället för att belysa den diskussionen kring varför 
platsen byggs om. Förslagsvis skulle en liknande enkätundersökning göras 
om fem år för att studera förändrade aktivitetsmönster och förändrade 
attityder till platsen.   
 
Denna studie kan också bidra till att agera utgångspunkt i en diskussion 
kring konsultbolagens roll i uppdrag av denna sort, där ställningstaganden 
kring särskilt demokratiska platser, som torg, kan vara aktuella. 
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Frågeställningar kan röra hur Sweco som konsultbolag bör agera i dess 
position mellan staden (kommunen) och medborgarna. 

SAMMANFATTNING 

Denna studie har som syfte att undersöka kommunens beskrivning av 
stadens ”problem” och hur den nyliga omvandlingen av Rådhustorget kan 
förstås i relation till dessa problembeskrivningar. Som metod används Carol 
Bacchis (2009) WTP-ansats som grundar sig i att kritiskt analysera 
bakomliggande problemformuleringar i dokumentet Umeås offentliga rum 
(Umeå kommun 2007). Det visar sig att de problemformuleringar som 
representeras i texten handlar om kommunens syn på en god samverkan 
med andra aktörer, en ”helhetssyn” av gestaltning av stadens centrala delar, 
fokus på platsens identitet och den offentliga platsen som en del i en attraktiv 
marknadsföring för staden.  
 
Vidare är syftet att undersöka i vilken utsträckning kommunens syn på 
Rådhustorgets "problem" delas av medborgarna. Detta undersöks i en 
enkätstudie som genomförs på sociala medier och mot en fokusgrupp. 
Respondenternas upplevelse av förändring är främst att platsen idag 
förändrats och blivit ”Kalt och ointressant”. Det som också uppmärksammas 
är respondenternas åsikter kring det tidigare torget och det nybyggda torget 
(fråga 6 och 7). Det visar sig att de flesta ansåg att ”Apberget” utgjorde en 
viktig del av platsens positiva egenskaper. Bland de negativa egenskaperna 
bestod det överlägsna svaret av ”Ingenting”. Denna del av resultatet talar om 
en skillnad mellan respondenternas attityd kring det tidigare Rådhustorgets 
funktion, som inte överensstämmer på de problemformuleringar som Umeå 
kommun kommunicerar i dokumentet Umeås offentliga rum.  
 
Studiens resultat visar att Umeå kommuns syn på Rådhustorget inte delas av 
majoriteten av de 175 respondenter som svarat på studiens 
enkätundersökning.  I diskussionen påpekas att det går att se 
ombyggnationen utifrån ett globalt perspektiv där det entreprenöriella 
synen på staden och ny-urbanism är tendenser som bidragit till Umeå 
kommuns syn på Rådhustorget som offentlig plats. I vidare forskning 
föreslås att utvärdera platsens funktion i ett senare skede för att fokusera på 
hur den fysiska miljön på platsen nyttjas av Umeås medborgare och 
besökare.  
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BILAGA 1 
 
Frågeformulär om Rådhustorget                                                   

 
Enkätens syfte är att undersöka dina åsikter och attityder kring ombyggnationen av 
Rådhustorget samt Rådhustorgets slutgiltiga gestaltning. Resultatet kommer att användas i 
en kandidatuppsats i kulturgeografi. Dina svar är anonyma. 
 

1. Hur länge har du bott i Umeå? 

• 0-1 år 

• 2-5 år 

• 6-10 år 

• 11-20 år 

• I hela mitt liv 

• Jag bor inte i Umeå men besöker den ofta av olika anledningar 
 

2.   Vilken är den vanligaste anledningen till att du rör dig i Umeås stadskärna och kring 
Rådhustorget? 

• Hänga, umgås och träffa vänner 

• Fika eller restaurangbesök 

• Konsumtion 

• Arbete eller studier 

• Ärenden 

• Annan anledning 

• Jag är mycket sällan på stan 
  

3.    Finns det något som gör att du stannar till på det nybyggda Rådhustorget? 
  
Jag stannar till på Rådhustorget för att… 

• Hänga, umgås och träffa vänner 

• Fika eller äta 

• Konsumera 

• Ta del av tillfälliga aktiviteter 

• Annan anledning 

• Jag saknar något som gör att jag stannar kvar 
  

4.   Vad gjorde du på Rådhustorget innan det byggdes om? 

• Hängde, umgicks, träffade vänner 

• Fika eller åt 

• Konsumerade 

• Tog del av tillfälliga aktiviteter 
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• Annan anledning 

• Jag saknade något att göra 
 

5.    Hur upplever du att Rådhustorget har förändrats efter ombyggnationen? 
 
 
 
 
 
 
 

  
6.   Vad upplevde du var bra med det tidigare Rådhustorget? 
 
 
 
 
 
 

  
7.    Vad upplevde du var dåligt med det tidigare Rådhustorget? 

 
 
 
 
 
 
  

8.   Hur hoppas du kunna använda torget? 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Kan du tänka dig att bli intervjuad djupare med utgångspunkt från ovan frågeställningar? I 

så fall, lämna dina kontaktuppgifter nedan.  
 
 

 
Tack för din medverkan! 
 
Mina kontaktuppgifter: Emelie Sjöström, 070-5478251, a.emelie.sjostrom@gmail.com 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE 
 

Tony Berglund, uppdragsledare på Sweco Civil i Umeå, onsdagen den 7 

mars 
 

I arbetet med Rådhustorget, vad var din uppgift? 

 

Vad var Swecos uppgift? 

 

Hur såg processen ut? 

 

Finns det dokument som jag kan få ta del av? 
 

 

Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt på Sweco Architects i 

Stockholm, måndagen den 19 mars  

 

Vad var din uppgift i detta projekt? 

 

Hur har processen sett ut? 

 

Hur arbetade ni gentemot kommunen? 

 

I det tidiga skedet - vad värdesatte ni? Värdeord? 

 

Vad tog ni med från medborgardialogen? 

 

Hur tänkte ni kring flöden på torget?  

 

Hur tänkte ni kring män och kvinnors skilda upplevelser av 

trygghet/tillgänglighet på platsen? 

 

Finns det teoretiska resonemang som kan ses vara aktuella i projektet? 

 

Vad tas i anspråk när det gäller de platsspecifika egenskaperna på Rådhustorget 

exempelvis Apberget? 
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