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Förord

cerum anordnar en seminarieserie om staden och stadens utveckling.
Fokuseringen på staden speglar behovet av att utveckla en ny kunskap
om städerna och stadsregionernas mindre samhällens gestaltning samt
deras utveckling och funktioner var för sig och tillsammans.

Seminarieserien syftar bland annat till att skapa ett nätverk av kon-
takter med olika aktörer som verkar med staden som arena, till exempel
planerare på regional och lokal nivå, bostadsföretag, byggföretag, kon-
sultföretag etc. Seminarieserien ska också spegla den forskning som
bedrivs vid andra universitet och högskolor i landet med inriktningen
staden och dess liv. Seminarierna ingår även som del i strävandena att
skapa ett centrum för Urban Design vid Umeå universitet.

Några av de forskare som deltagit i cerums seminarier om staden
har dokumenterat sina inlägg skriftligt i vår Working Paper serie. Före-
liggande rapport är skriven av Sören Olsson, forskare vid institutionen
för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Umeå i maj 2000

Nils Häggström
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Den nya uppmärksamheten

Vad gör en stad attraktiv så att de som bor där och de som besöker den
upplever att det här är en trevlig, intressant och spännande stad? Det
finns naturligtvis många faktorer och komplexa samband som avgör
vad svaret på den frågan bör vara. I den här uppsatsen sysslar jag med
det offentliga livet på gator, torg, kaféer och andra mötesplatser. Ett
underliggande tema i den framställningen är att det offentliga livet i
staden är en väsentlig och allt mer betydelsefull del i bilden av staden
och stadens attraktivitet.

Intresset för det offentliga livet har ökat påtagligt under senare år.
Det gäller folk i allmänhet men inte minst ungdomar, och det gäller
forskare och planerare. Något håller på att hända och det händer både
på ett strukturellt plan och i många människors sinnen. Den struk-
turella förändringen skulle kunna sammanfattas i begreppet kulturstad
som både kan stå för ambitioner och utvecklingsdrag i många städer –
om inte kulturbegreppet i det här sammanhanget brukar få en alltför
snäv innebörd. Jag väljer att i stället tala om ett vidare begrepp som an-
knyter till ekonomiska förhållanden och tanken om att ekonomin har
en genomgripande betydelse (utan att för den sakens skull hemfalla åt
ekonomisk determinism). Jag talar därför om den symboliska
ekonomins stad med ett begrepp hämtat från Zukin (1997). Den sym-
boliska ekonomin sysslar med produktion av mening och medde-
landen.

Den symboliska ekonomins stad

En fundamental förutsättning för de förändringar vi ser hänger ihop
med de stora för att inte säga genomgripande förändringar som sker i
det ekonomiska systemet. Utförligast och stött av mängder av
empiriska analyser men också av spekulativt orienterade visioner
beskriver Manuel Castells en ny typ av samhälle i sitt stora verk vars
första del heter Nätverkssamhället. Den handlar om att industrins
dominerande roll i samhället ersätts och att en ”ny informationstek-
nologi utgör den materiella grunden för dess genomträngande expan-
sion till hela samhällsstrukturen” vilket innebär att ”dominerande
funktioner och processer organiseras som nätverk” (s. 471 Castells
1999). Makten och resurserna ligger i händerna på nätverken och de
människor som behärskar de noder eller växlar som finns mellan olika
nätverk säger Castells.

När nätverkssamhället utvecklas får industrin en annan roll än tidi-
gare. Den blir inte, trots att många fortfarande kommer att vara syssel-
satta i den, den dominerande utvecklingsfaktorn i samhället. Det är den
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”nya ekonomin” (ett vagt men användbart begrepp) som leder utveck-
lingen reellt och symboliskt. Detta innebär också ett skifte i positioner i
staden. Industrins uttåg ur staden började redan för ett tjugotal år sedan
då tung industri minskade eller försvann till mer perifera lägen, därmed
också lämnande tomrum efter sig. Framför allt i stora hamn- och varvs-
städer finns en rad kända exempel på detta – London, Glasgow, Balti-
more, Oslo, Göteborg och Malmö.

Det fysiska tomrummet som industrin har lämnat efter sig har i var-
ierande grad fyllts av den nya ekonomin, av högre utbildningar och
publika verksamheter som restauranger och kulturella verksamheter
(även om en hel del av den nya ekonomin också med Silicon Valley som
förebild har förlagts till nya relativt perifera lägen som Kista i
Stockholmsområdet). Påfallande i den nya utvecklingen är hur dessa
olika verksamheter är kopplade till varandra, beroende av varandra.
Och hur beroende utvecklingen är av att det skapas stimulerande
stadsmiljöer där olika människor möts och där det finns variation och
upplevelser att tillgå. En del i utvecklingen, skulle man kunna säga,
handlar om ett attraktivt stadsliv. Och detta är samtidigt en allt mer be-
tydelsefull del av ekonomin och stadens ekonomi.

Castells menar att eliterna i det nya nätverkssamhället kommer att
vara platsbundna i ganska liten utsträckning. Det hänger i hans fram-
ställning ihop med det ”flödesrum” som de elektroniska nätverken ska-
par. Eliterna kommer att vara lättrörliga och kopplade till de föränder-
liga flödesrummen säger han. Det finns också en tydlig tendens att elit-
erna och delar av medelklassen drar sig ur staden till egna områden
skyddade från stadens oro och våld. Han är knappast optimistisk om
städernas och stadslivets utveckling. En del av detta är synliga tendenser
också från svensk horisont. Men till övervägande del uppfattar jag att
Castells har fel i det här avseendet eller gör en analys alltför knuten till
den amerikanska utvecklingen med dess förslummade innerstäder och
hotande miljöer.

Den nya ekonomin – som en dominerande samhällsfaktor – är be-
roende av utbildningar, kulturella aktiviteter och ett omväxlande stads-
liv för att kunna utvecklas. Och även om människor kan vara rörliga –
vilket eliter länge varit – finns, skulle jag tro, ändå ett behov av till-
hörighet och igenkännande som är förknippat med plats och viss sta-
bilitet i sociala relationer. Den nya ekonomin är förbunden med utbild-
ningar, kultur och mötesplatser på ett sätt som borde innebära att staden
och stadslivet kommer att utvecklas, inte avvecklas. Kreativitet och affärer
verkar frodas i ett sådant klimat.

Om den nya ekonomin ligger som en grundförutsättning för en ny
utveckling i städerna utgör restauranglivet och framför allt de kulturella
evenemangen mer spektakulära delar och mer direkt förknippade med
stadslivet. Till restauranglivet ska jag återkomma senare. Men evene-
mangen visar en intressant utveckling, inte minst om vi uppfattar kul-
tur i en ganska vid mening.

I en studie av det offentliga stadslivet i Göteborg jämförde jag före-
komsten av evenemang som utspelar sig på gator och torg 1936 med
1996 (Olsson 1998). Det visade sig i studien att evenemangen ökat
kraftigt: Om vi sätter publikgränsen vid 3000 personer så fanns 1936
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åtta sådana evenemang medan antalet 1996 var 30. Bland de senare
fanns ett antal som sträckte sig över flera dagar – t.ex. göteborgskalaset
med sina 10 dagar – vilket gör skillnaden ännu större. De riktigt stora
evenemangen har också ökat kraftigt. 1996 fanns, om vi räknar i dagar,
minst 20 sådana tillfällen mot ett 1936. Till det här ska också läggas alla
evenemang som försiggår inomhus eller på arenor, från filmfestival till
olika typer av mässor.

Ett annat drag i utvecklingen är också påfallande. Gatan-torget,
d.v.s. det offentliga stadsrummet som plats för stora evenemang exi-
sterade nästan inte 1936. En begravning som samlar minst 10.000 per-
soner är det största som rapporteras medan konserter, karnevaler, ut-
ställningar o.s.v. där också ätande och drickande i det offentliga rum-
met ingår hade stor omfattning 1996. Det centrala stadsrummet – be-
stående av några få gator och torg i stadens centrum – hade en bety-
dande roll i sammanhanget.

Det här är knappast en utveckling som är specifik för Göteborg. En
svensk festivalkatalog utgiven 1997 innehöll ett hundratal exempel men
var ändå långt ifrån fullständig. Det är snarare en del i en internationell
utveckling där kultur och evenemang spelar en allt större roll i stadens
sätt att visa fram sig och tala om att man är en framgångsrik och intres-
sant stad, liksom det är ett sätt att också försöka vara detta (Zukin 1997,
Nyström (red) 1999, Deben m.fl. 1992). Bilden av staden förefaller bli
alltmer viktig.

Den beskrivna utvecklingen har otvivelaktigt betydelse för just sta-
dens identitet, d.v.s. hur stadens karaktär uppfattas. Därmed har den
antagligen också betydelse för hur människor relaterar sig till staden
och använder den. Industristaden fick sin karaktär i hög grad av
produktionen och positionen som människor hade i produktionen. Be-
grepp som arbetare, tjänstemän, företagsledare, ägare angav positioner
och huvudgruppper i staden. I den symboliska ekonomins stad är det
utbildningar, högteknologiska företag och enklaver, kulturella evene-
mang och institutioner som verkar stå för det karakteriserande momen-
tet. Städer blir omtalade som universitetsstäder, högteknologistäder,
evenemangsstäder, kulturstäder o.s.v.

De grupper som fokuseras i den utvecklingen är å ena sidan en pro-
ducerande elit med hög utbildning eller andra specifika kvalifikationer
inom konst, musik, arkitektur och sport. Å andra sidan är denna elit re-
laterad till och förutsätter en publik som utbildar sig, beundrar popu-
lärvetenskap och går på evenemang av olika slag. En stads publika fram-
gång ingår som ett väsentligt moment i bilden av staden, stadens ident-
itet. Från industri, materiell produktion och köpenskap och från arbete
som definierande element i stadens identitet verkar vi ha fått en utveck-
ling där den symboliska ekonomin, en producerande elit och den därtill
knutna publiken utgör motsvarande element. Det är en stor kvalitativ
förändring i det mentala landskapet och säkert är den här beskriven
både alltför enkelt och lite överdrivet – för att utvecklingstendenserna
ska bli tydliga.

Den symboliska ekonomin förutsätter samverkan mellan olika
parter – kommun, stat, företag, ideella krafter och föreningar. Vare sig
utbildningar, kulturinstitutioner, stora evenemang eller en högteknolo-
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gisk utveckling kommer till stånd utan samordnande insatser där kom-
munen spelar en organiserande roll. Det innebär att både strategisk
planering från kommunens sida och en organiserande roll blir allt vikti-
gare och att den fysiska planering som förr uppfattades som central i
kommunen får en allt mer undanskymd roll – även om den som jag
senare ska komma tillbaka till fortfarande är betydelsefull.

Önskan att delta

Publikens roll i staden som jag angett den ovan förutsätter att folk vill
vara med, att det finns ett intresse av att vara publik. Ser vi till de stora
evenemangen – allt ifrån mässor av olika slag till jazzfestivaler – är det
uppenbart att det finns ett stort intresse. Så stora folkmassor som
under de senaste åren gång på gång samlats vid stora evenemang i de
större städerna känner vi knappast till tidigare i historien, i varje fall
inte i Sverige.

Ett annat publikt fenomen har också uppstått. Sedan några år in på
80-talet har det skett en snabb tillväxt av restaurang- och kafélivet i
större städer. Under sommarhalvåret flyttar restauranger och kaféer ut
på gatan och bidrar synligt till gatulivet. Det är också en internationell
trend. 1992 säger holländaren Jan Oosterman efter ingående studier:
”In Dutch city centers the sidewalk café can probably serve as the best
example of this development. This type of public space, ---, has been
subject to explosive growth during the last twenty years.” (sid 159).

Matställen av det här slaget har stor betydelse för gatulivet och gatu-
livet har stor betydelse för matställena. Där det rör sig mycket folk växer
matställen fram som i sin tur drar dit mera folk. Attraktiva platser och
gator – stråk i staden – kan snarast sägas karakteriseras av ett folkliv där
matställen spelar en stor roll.

Ser vi till lokalitet och karaktär på det offentliga stadslivet är det up-
penbart att det i en historisk jämförelse koncentrats till ett mindre antal
platser och stråk i staden och att det är mer fritidspräglat – mindre
kopplat till vardagliga sysslor – än tidigare. Koncentrationen har skett
till några centrala avsnitt i städerna medan andra delar är relativt
tomma. I viss utsträckning hänger detta ihop med att folk rör sig min-
dre ute än förr och att folklivet så att säga inte räcker till för alla delar av
staden. Men det förefaller också ha att göra med vad som är attraktivt,
vilket jag strax ska återkomma till. De vardagliga sysslorna – handla,
tvätta, ta oss till arbetet o.s.v. – leder oss nuförtiden i ganska begränsad
utsträckning ut i offentliga sammanhang.

Det fritidsinriktade och nöjespräglade föranleder en del kritiska
röster. Se t.ex. Oostermans uppsats från 1992, Welcome to the pleasure
dome, där han också använder begreppet ”fun city”. Det är ett begrepp
som kommit att beteckna staden som ett nöjesfält fyllt med tingeltangel
och diverse underhållning som folk kommer in till för att snabbt doppa
sig i och sedan försvinna ut ifrån till sina privatliv i lägenheter och
småhus. Kritiken utgår ofta från föreställningar om det offentliga livet
präglat av mänskliga möten med visst innehåll och djup, samt diskus-
sioner och debatter om livet och förhållandena i samhället. Klassiska
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framställningar kring offentlighetens roll i samhället av Habermas
(1984) och Sennett (1974) har då ofta spelat en roll för att peka ut en
önskvärd form av offentlighet.

Frågan är då vad som drar folk till de offentliga sammanhangen? I de
stora evenemangen finns ett utbud av artister och attraktioner av olika
slag – film i filmfestivalerna, fotboll eller ishockey i stora sporttillställ-
ningar o.s.v. I sig är detta något som lockar folk. Men själva deltagandet
i en publik med stämningar, folkliv innebär också en typ av upplevelse
som ofta kan kännas både stimulerande och spännande. Att exempelvis
på en fotbollsmatch stå intill Hammarbys eller ifk Göteborgs stora
klack och höra den unisona kören skandera ramsor för det egna laget
kan ibland vara mer upphetsande än själva spelet i sig även om det är en
förutsättning för det publika spelet och upplevelsen av situationen.

Antagligen spelar media också en stor roll för evenemangens attrak-
tivitet. Begreppen hyperrealitet och virtuell verklighet användes kanske
först av en av postmodernismens franska filosofer Jean Baudrillard
(1987). Castells (1999) talar om den verkliga virtualitetens kultur. En-
kelt uttryckt handlar dessa begrepp om en situation där media tagit
över allt mer av information, underhållning och upplevelser. Via media
– från de gamla media som tidningar och böcker till de nya som inter-
net och mobiltelefoner och deras allt mer avancerade användningsmöj-
ligheter – förmedlas allt mer. Det offentliga kommer framför allt via tv
in i våra hem och privatsfärer och utgör i allt högre grad utgångspunk-
ter för våra uppfattningar i olika frågor. Televisionen är våra samhällens
epicentrum säger Castells (s. 242). Det som inte blir synligt i media
finns nästan inte. Castells förutser en situation där media än mer kom-
mer att dominera i våra liv när mediaformer byggs ihop och allt fler får
allt fler apparater.

Men media är förmedling av verkligheten. Vi finns inte i situation-
erna hur interaktiva media än blir. Det skapar som jag uppfattar det en
form av filterupplevelse hos många människor. Man är inte med i den
verkliga verkligheten och man är inte med där det händer. Det skapar,
uppfattar jag, rörelser i samhället ut ur mediarummet och ut ur den pri-
vata sfären som inte är och inte kommer att vara obetydliga. För en del
kommer livet nära naturen ha en sådan verkligare innebörd. Men för
andra kommer stadslivets nöjen och folkliv att locka.

Också i rörelsen ut ur mediarummet spelar media en betydande roll.
I stor utsträckning definierar media vad som är värt att vara med om.
Stora sportevenemang eller artistframträdanden visar sig inte bara i an-
nonser eller affischer. Artiklar eller program uppmärksammar hän-
delsen långt i förväg och i accelererande takt ju närmare det kommer.
Inget arrangemang får egentligen en stor publik om inte media int-
resserar sig för det. Eller uttryckt på annat sätt: media inte bara skapar
känslan av att vi i viss utsträckning inte deltar i den pågående verk-
ligheten, ja inte riktigt är med i samhället, media definierar också den
verklighet som är värd att besöka.

En annan typ av dragningskraft ligger i att delta i ett rikt folkliv.
Ofta används en teatermetafor – gatans teater eller gatans balett – för
att illustrera det som egentligen är ett dubbelsidigt fenomen, man kan
både se andra människor och bli sedd av dessa. Oosterman pekar i den
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nämnda uppsatsen (1992) på att stolarna på holländska gatukaféer ofta
är vända ut mot gatan så att besökarna ska kunna se de förbipasserande
som vore de en publik på en teater. Kanske spelar media en roll också
för den här utvecklingen. Norman K Denzin skriver i introduktionen
till The Cinematic Society (1995):

The postmodern is a visual, cinematic age; it knows itself
in part through the reflections that flow from the camera´s
eye. The voyeur is the iconoc, postmodern self. Adrift in a
sea of symbols, we finns ourselves, voyeurs all, products of
the cinematic gaze.

Det Denzin pekar på är att filmindustrin och senare tv utvecklade ett
oblygt tittande på andra – en slags voyerism – där vi vant oss att gran-
ska andra och där vi har stort nöje av detta. Det förefaller som om
detta är en viktig del i dagens gatuliv.

Den andra sidan av saken är då ”att bli sedd”. Zygmunt Bauman
säger (1992) att postmodernismens motsvarighet till Cogito ergo sum,
”Jag tänker alltså finns jag till”, är ”Jag är sedd alltså finns jag till”. Kul-
tursociologiska texter anger att vardagslivets esteticering och sysslandet
med kroppen och kroppsliga uttryck är centrala tendenser i samtiden
(se t.ex. Featherstone 1994). Det teatrala draget i samtiden, vare sig vi
kallar det postmodernt eller något annat, har säkert stor betydelse för
det offentliga livet i våra städer. Både den centrala gatan och evenman-
gen skapar möjligheter att leva med i denna teatralitet. Där finns up-
penbart en publik.

Den förlorade staden

Intresset för staden och för stadsliv göds också av ett tillbakablickande
drag, nostalgiskt om man så vill. Det får sin kraft av kvalitéer och
förhållanden som inte längre finns eller som kanske finns någon
annanstans. Tydligast är detta i den amerikanska diskursen bland
urbansociologer, kulturvetare och arkitekter-planerare från 1960-talet
och framåt. Vattendelaren är Jane Jacobs text The Death and Life of
Great American Cities (1961). Jacobs skildrar här sin hemmagata i New
York som en både trygg och omväxlande miljö. Barnen lekte på gatan
och hölls i upptuktelse av vuxna när det behövdes. Folk som bodde där
var igenkända och kunde lämna nyckeln hos någon affärsidkare för att
hämtas av en hantverkare som behövde komma in i lägenheten. Samti-
digt – och det är ett tema jag ska återkomma till – respekterade folk
varandras privatsfärer. Man trängde sig inte på.

Hotet i Jacobs värld är den moderna stadsplaneringen som ödelägger
den finmaskiga och varierade stadsväven genom att bygga ”estates”
d.v.s. storskaliga bostadsområden där vägar ersatt gatorna och där verk-
samheter och butiker försvunnit och miljön inte längre ger någon
anledning att vistas ute. När staden upplöses och områden inte längre
används och tillhör någon skapas farliga och svårkontrollerade om-
råden menade Jacobs.

Den farliga staden som saknar en fungerande social kontroll blir ett
bärande tema i uppfattningen av staden den anglosachiska världen.
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1973 kommer Oscar Newmans Defensible Space som driver tanken att
det behövs ett område kring bostaden som enskilda eller grupper av
boende kan kontrollera och göra trygga. Genom att bygga avgränsade
ytor kring bostaden skulle detta kunna ordnas menar han. Också New-
mans texter är angrepp på modernismens planering av storskaliga es-
tates. I England gör Alice Coleman en stor studie där hon visar hur
nersmutsning, förstörelse och kriminalitet samvarierar med husens
storlek och brist på avgränsningar. Hon kallar sin studie Utopia on Trial
och det som ställs inför domstol och får en hård dom är återigen mod-
ernismens planeringstänkande som bryter sönder traditionens stad –
hos Coleman den täta radhusstaden.

Newmans och Colemans kritiker brukar peka på att andra faktorer
som befolkningssammansättning, fattigdom och arbetslöshet i samhäl-
let kan ligga bakom de resultat de visar fram. Jag uppfattar att de inte
kan avskrivas så lätt. Men det finns en mer allmän utveckling som ligger
bakom det stora intresse dessa texter mött. Våld och annan brottslighet
ökade kraftigt i städerna i både usa och England. I och för sig både i
förslummade innerstäder och i nybyggda ”estates”. Bakom detta ligger
både ökad droghandel, droganvändning och ökade ekonomiska klyftor
Den utvecklingen har drivit på att de välbärgade dragit sig ur staden till
egna välavgränsade områden eller småsamhällen med starka kontroll-
system. Newmans designtänkande har otvivelaktigt spelat en roll för
den utvecklingen som delat upp staden, eller till och med brutit sönder
den. Ellin beräknar (1997) att en åttondel av den amerikanska befolk-
ningen bor i det som brukar kallas ”gated communities”.

Den delade staden, den förlorade staden är sedan en bit in på 1980-
talet ett stort tema i amerikansk och delvis i brittisk debatt och forsk-
ning (Fainstein, Gordon och Harloe 1992, Marcuse 1995, Soja 1995). En
annan bakgrund till den diskussionen är utflyttningen ur den ameri-
kanska staden av funktioner och befolkning till förortsområden där ar-
bete, inköpsställen, bostäder och rekreationsanläggningar byggts upp i
stora ofta ensidiga anläggningar. Garraus bok Edge city. Life on a new
frontier från 1991 gav ett namn åt den utvecklingen.

Men drömmen om en stad som den europiska staden har också in-
neburit att stadscentra byggts upp för att likna detta och inte minst att
kontrollinsatser skapats för att göra parker och affärsgator trygga. Ofta
har detta skett genom att ytor privatiserats och genom att ägare och an-
dra intressenter gått samman i omfattande kontrollsystem av både fy-
sisk och social karaktär. Through the lens of fear: Defensive urbanism
kallar Ellin en uppsats som beskriver den utvecklingen (1999). Den eu-
ropeiska stadens centrala delar återskapas i en speciellt välkontrollerad
och välputsad form.

Det ovanstående beskriver en huvudsakligen amerikansk utveckling
(med några inslag från Storbritannien). Vilken betydelse har detta i ett
svenskt och europeiskt perspektiv? Här finns ju ändå den europeiska
staden kvar, celebrerad inom eu till och med som den främsta euro-
peiska kulturskapelsen. Den amerikanska utvecklingen är väl betydelse-
full på åtminstone två sätt. Å ena sidan finns det en tendens att de
utvecklingsdrag som är tydliga i usa också i en eller annan form kom-
mer att synas här. Och å andra sidan påverkar amerikansk diskurs och
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amerikansk problemlösning också oss genom att usa har en sådan
dominerande ställning inom ekonomi, forskning och mediakultur.

Våld och brottslighet har ökat i hela västvärlden sedan andra världs-
kriget och inte minst ökar oron för detta vilket vi kan avläsa i survey-
undersökningar. Det är uppenbart att det har betydelse för människors
vilja att kvällstid röra sig utomhus i staden. Intresset för att öka kon-
troll, bygga bort miljöer som känns hotande ökar nu snabbt (se t.ex. Sk-
ouen 1999 eller Boverket 1998). Hur detta kan göras så att inte livet i sta-
den försvinner eller blir alltför kontrollerat kommer att vara en stor
fråga de närmaste åren.

Några riktiga Edge cities har vi knappast i Sverige och Europa men
vi har utvecklingar som pekar däremot, både genom att stora arbets-
platser förläggs perifert och kanske framför allt genom de externa köp-
centra som på många ställen blir alternativ till städernas centra och mer
lokala stadsdelscentra. I en så stor stad som Lissabon har stadens cen-
trum betydligt utarmats genom de två gigantiska köpcentra- ett bara
någon kilometer från stadsmitten och ett längre ut längs en tunnel-
banelinje – som byggts under 90-talet. Och åtminstone i mindre eller
medelstora svenska städer som Trollhättan eller Karlstad finns samma
utveckling. I större städer som Göteborg och Stockholm finns penning-
starka intressenter som vill skapa upplevelsecentra med biografer, mo-
tionsverksamheter och restauranger och mycket annat samlade under
ett tak en bit ut från centrala staden. Hoten mot den blandade öppna
staden finns nog också här, kanske i större omfattning än vad vi vanli-
gen ser.

En viktig skillnad i svenska förhållanden gentemot usa (och delvis
Storbritannien) är den sanering eller som det senare kom att heta, stads-
förnyelse, som våra städer genomgått (Schönbeck 1994). Från 1960-
talet fram till 1980-talets början revs och nybyggdes betydande delar av
våra innerstäder. Andra delar byggdes hårdhänt om och i båda dessa ty-
per av processer byttes befolkningen ut så att medelklass och mer pen-
ningstarka grupper har kommit att dominera äldre och centralare
stadsdelar. Dessa befolkningsgrupper har genom sin närvaro påverkat
attraktiviteten i dessa delar. Men stadsförnyelsen skapade också en form
av folklig motrörelse med protester och motstånd som så småningom –
på 80-talet var den opinionsförändringen genomförd – svängde opinio-
nen hos i stort sett alla till att det var viktigt att bevara snarare än att riva
den gamla staden. I sig förefaller det intresset mer att gälla byggnaderna
och de offentliga rummen än människorna. Men i varje fall kan vi se att
önskan om att bevara den gamla staden är ett starkt och vitalt element i
intresset för stadslivet.
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Det fientliga arvet

Om det idag finns ett stort intresse för staden och det offentliga stads-
livet så är det också uppenbart så att det finns ett fientligt arv, en stads-
fientlighet som präglat mycket litteratur och allmän idédebatt.

Längtan efter landet – kritiken mot staden

Lyn Lofland (1998) gör en stor genomgång av idéströmningar som rör
staden och finner att uppfattningarna i stort sett varit negativa. Det
finns en antiurban strömning i den Angloamerikanska litteraturen
säger hon och citerar Claude Fishers generalisering:

Citizens of the Western world are heirs to millenia of
legend, literature, and art focused on cities and city life-
styles. The messages conveyed by those cultural expres-
sions have not always been consistent or uniform, but the
themes that repeat themselves are largely negative ones.
(sid 108–109).

Det som verkligen uppfattas negativt är gatan och det offentliga livet:

an important – if not the most important – component of
urban animus is actually hostility toward the public realm,
toward the world of ”the street.” (sid 115)

Som motbilden till denna kritik står landet, landsbygden som mer
rofyllt, harmoniskt och moraliskt rättrådigt. På samma sätt som det
finns ett nostalgiskt drag i önskan om ett stadsliv finns det uppenbart
ett nostalgiskt drag i drömmen om landsbygden, vilket inte innebär att
den är mindre kraftfull för den sakens skull.

Trots att svenska storstäders problem knappast varit så framträdande
som i övriga Europa och usa finns en likartad problembild av staden
också här (Wiklund 1992). Planerare och allmän samhällsdebatt har
påverkats av de anglosachiska strömningarna som Lofland beskriver. En
mycket inflytelserik bok var Lewis Mumfords till svenska översatta The
Culture of Cities (Stadskultur 1942). I den beskrivs storstaden som
”omänsklig och demoraliserande”. Som en viktig del i den negativa
svenska bilden av staden finns också, säger Wiklund, ovanan att bo i
städer. För inte så länge sedan bodde nästan alla på landet eller i
småorter.

Den stora stadskritiken kommer internationellt – och snabbt
därefter i Sverige – under 1800-talets sista årtionden. Den har en bak-
grund i expansionen av industrialismen i städerna och därmed städer-
nas mycket snabba tillväxt av företag och befolkning. På några år-
tionden ökade befolkningen i städer som Berlin, Budapest och London
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med flera hundratusen. I stor utsträckning kom den ökande befolknin-
gen att härbärgeras i hyreskaserner där tillgången på ljus och luft var
mycket begränsad. I denna liberalismens gyllene epok blev det möjligt
att bygga högt och tätt. I Berlin krävdes bara att innergårdarna skulle
minst hålla måttet 5x5 meter för att brandsprutan skulle kunna vändas.

Kritiken mot framför allt de sanitära förhållandena – men moraliska
synpunkter vägde också tungt – blev omfattande. I de flesta länder gjor-
des utredningar och statliga kommissioner var vanliga. I Sverige och
Stockholm kom Gustaf af Geijerstam med en rapport 1894, liknande
studier gjordes också i Göteborg. Den bild av förhållandena som pro-
ducerades i London, Paris, Berlin och New York 1880–1900 kallar Peter
Hall The City of the Dreadful Night (1988). Hotet från ”de farliga
klasserna” var en inte oväsentlig del av beskrivningarna.

De livsförhållanden och den hotbild som skapades under årtiondena
före sekelskiftet kom att ha genomgripande betydelse på många plan i
samhället. Framför allt kom många olika typer av reformsträvanden
med genomslag i socialpolitik att starta i detta. Mycket av problema-
tiken kom dock att uppfattas som ett bostadsproblem och ett stads-
problem som kunde rättas till genom planering och byggande av ett an-
nat slag än den täta staden. Här finns en utvecklingslinje som startar i
att stadskvarterens inre öppnas för mera ljus i början på 1900-talet fram
till att staden byggs som hus i park på 1960- och 70-talen.

Stadens upplösning genom planering

Den moderna stadsplaneringen tog sina utgångspunkter i kritiken mot
den täta och i dubbel mening osunda staden. När Peter Hall gör sin
stora genomgång av planeringsvisioner är det där han startar. Över hela
Europa gick en rörelse där grönska, ljus och luft skulle in i bebyggelsen
och som fullföljs när funktionalismen – modernismen i början av 1930-
talet blir den fullständigt dominerande planeringsideologin. Den his-
torien finns berättad på många håll och jag ska inte upprepa den. Men
jag ska säga något om dess konsekvenser för det tema jag diskuterar.

Den gamla staden – den som byggdes före 1930 – präglades av socialt
definierade rumsbildningar. Med det menar jag två saker. Den första är
att rumsskapande var en central uppgift i byggandet och att staden
byggdes som serier av sammankopplade rum: från lägenhetens olika de-
lar, trapphus, gårdar, gator, torg och parker. Det andra är att dessa rum
som regel var socialt definierade. Det var klart för de flesta vad som var
avsikten med rummen, hur de skulle användas och vem som kunde an-
vända dem. Gården, som den byggdes i slutet av 1800-talet, var en
bakgård som kunde användas av de som bodde vid den och den var
plats för träden, sopor, mattpiskning o.s.v. När hela kvarter öppnades i
sitt inre på 1910- och 20-talen och fick grönska och lekplatser så var det
fortfarande för de som bodde runt gården – det var deras gård – som
skulle kunna utnyttja denna skyddade och gröna miljö som rekreation
(Olsson, Cruse och Ohlander 1997). Gatorna utformades så att de
skulle vara omväxlande och trevliga att gå längs och vid det centrala tor-
get placerades stadshus, rådhus och kanske kyrkan och läroverket, cen-
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trala kulturella och maktmässiga funktioner och symboler – med plats
för möten och upprop. Staden blev tydlig, läsbar och i stort sett ingen
behövde fundera över hur dess rum skulle användas eller vem som
kunde använda dem. Positivt uttryckt fanns det ett stadgande element i
denna miljö.

Modernismen-funktionalismen ändrade i grunden på detta. I stället
för rumslighet blev öppenhet ett ledord. I lägenheterna söktes ofta
öppna lösningar, gårdarna ersattes av öppna ytor kring husen, gator
blev vägar där husen kom att ligga en bit från vägen så att rum inte ska-
pades. Under förtiotalet och början av femtiotalet togs ett steg tillbaka i
den utvecklingen så att det rumsliga återigen betonades men därefter
fortsatte den återigen med full kraft.

Med rumsupplösning följde också att den sociala definieringen av
rummens tillhörighet och funktion upphörde eller minskades. Gator
och torg skapades inte längre för att vara trevliga att gå på, vilka ytor
kring husen som tillhörde vem och vad man skulle kunna göra där blev
allt oklarare. Förutsättningar för lokala mötesplatser, samlande punkter
i samhället försvann i stor utsträckning. Det här skedde naturligtvis i
varierande omfattning men tendensen var tydlig. I denna utveckling
fanns en rationalitet där sociala värden och social organisering inte fick
någon motsvarighet i den fysiska utformningen. Den rationaliteten
definierade mer ensidigt vägar som transportleder, centra som köpplat-
ser, köket som arbetsplats o.s.v.

Den gamla staden kändes säkert som en tvångströja för många – i
synnerhet de som hade trånga och opraktiska utrymmen. Det finns
många beskrivningar av hur flytten ut till de första förorterna på 30-,
40- och femtiotalen kändes som en befrielse (se t.ex. Sax 1989). Man
kunde bestämma själv, naturen fanns alldeles intill och barnen kunde
skapa sina egna lekplatser ute i skogen. Ett ganska slutet samhälle gav
en öppning för stora grupper av människor. Men när utvecklingen fort-
satte ledde förortsbebyggelsens allt större öppenhet och allt fler odefin-
ierade sociala rum – antagligen i takt med att hela samhället blev rörli-
gare och mer svårgripbart – till osäkra, oattraktiva och så småningom
otrygga områden som få ville bo i. Och då hade staden lösts upp – både
som fysisk och social miljö.

Det privatas expansion

En av de stora studierna över det offentliga livets betydelse i samhället
är Richard Sennetts The Fall of Public Man från 1974. Den är inled-
ningsvis en parallell till Jurgen Habermas i Sverige mer kända Borgerlig
offentlighet – med undertiteln Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i
det moderna samhället – som utkom 1962 (på svenska 1984). I båda
skrifterna beskrivs offentlighetens roll för den framväxande moderna
demokratin under andra halvan av 1700-talet i Paris och London.

Men för Sennet – i motsats till Habermas – är det snarast det of-
fentliga livet i sig som är det intressanta, inte politiken. För de som
sysslar med det offentliga stadslivet på gator och torg, kaféer och teatrar
o.s.v. är därför Sennet centralare. Hans studie har dock ytterligare en
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likhet med Habermas framställning. I båda fallen beskrivs en utveck-
ling från 1700-talet och fram till tiden efter andra världskriget som en
period då offentligheten gradvis förfaller.

För Sennett är denna utveckling förknippad med vad han kallar ”in-
timitetens tyranni” (som också blev bokens titel när den utkom på
tyska). Det offentliga livet kräver, säger Sennet, en viss återhållsamhet
och ritualisering så att vårt inre inte förbehållslöst visas fram. Då priva-
tiseras offentligheten, det blir svårt att föra allmänna resonemang och
människors sociala tillhörigheter och upplevelser binder dem i posi-
tioner i stället för att offentlighetens möjligheter till frihet och
prövande av nya idéer och tankar utnyttjas. I Sennetts senaste bok –
När karaktären krackelerar (1999) – som handlar om det nya arbets-
livets konsekvenser för oss som personer finns en kort beskrivning som
väl fångar Sennetts ideal:

Ute i baren rådde en annorlunda umgängesstil. Hit kom
folk för att få vara i fred. Förmodligen har alla storstäder
oaser av det här slaget. Jag träffade samma stamkunder i en
dryg mansålder och hade ändlösa samtal med dem utan att
vi någonsin blev närmare bekanta (sid 108).

Att ha ändlösa samtal under en mansålder utan att bli närmare bekanta
– det är nyckelmeningen. Den idé som varit viktig i modernismen,
människans autenticitet, d.v.s. att vi är en och samma person inifrån
och ut får ingen uppskattning hos Sennett. Vi måste kunna skilja mel-
lan de offentliga och den privata situationerna och bete oss olika i dem.
Men utvecklingen har gått åt ett håll där samhället psykologiserats, vi
vill se den inre människan och vi nöjer oss inte med återhållsamheten.
Privatlivets expansion och medias alltmer dominerande roll i samhället
är viktiga faktorer bakom denna samhällets intimisering. Inte minst
media med sina program där folk visar upp sig och sina problem står
för en betydande del av denna intimisering.

En inte olik vinkel har Lyn Lofland i sin stora genomgång av ameri-
kansk forskning kring stadens offentlighet: The Public Realm. Explor-
ing the citys quinessential social territory (1998). Hon säger att i forsk-
ningsvärlden är detta ”regio incognita”, okänd terräng. Det är i och för
sig en överdrift vilket syns i hennes stora mängd av referenser. Men det
är ändå ett rimligt påstående att forskningen i begränsad omfattning
sysslat med det offentliga livet i staden och att vi som en konsekvens
därav har ofullständiga kunskaper. Lofland säger att detta samman-
hänger med intresset för intima och nära relationer:

”There is at least one … social-psychological condition
that deserves mention: the extremely high value modern
Western humans in general, but Americans in particular,
seem to place on intimate (read ”authentic”) relation-
ships.” (sid 145)

Också för Lofland är den privata sfärens expansion materiellt och
psykologiskt en central förklaring till intresset för de nära relationerna
och till samhället psykologisering över huvud.

Som jag tidigare pekat på är det möjligt att den känsla av instängd-
het och begränsning som följer av den privata sfärens expansion och av
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den förmedlande verklighetsbeskrivning som ligger i medias sätt att
fungera kommer att skapa en rörelse ut ur det privata. Och att det int-
resse som vi idag kan se för det offentliga livet är en del av en sådan
rörelse.
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Längtan efter offentligheten

Om många texter om staden kan sägas bära på ett underliggande tema
om stadens upplösning eller den förlorade staden skulle man kunna
spetsa till det ytterligare genom att påstå att ett viktigt tema är en läng-
tan efter stadens offentlighet. Det är det offentliga livet på gator, torg
och lokaler som står i fokus för intresset för flera av de texter jag berört.
Det gäller Sennetts, Jacobs och Loflands texter och det är centralt hos
många fler. Här ses det offentliga livet som en attraktion, som ett
viktigt komplement och motpol till det privata livet och här uppfattas
det offentliga livet som viktigt människors identitet och för samhällets
förmåga att hantera olika frågor och utvecklas.

Ändå är det inte riktigt samma offentlighet de talar om. Jag uppfat-
tar att det går att i princip urskilja två olika typer som diskuteras och
med det följer också olika uppfattningar och spänningar mellan dess
företrädare i texterna.

Den tredje platsen eller den lokala offentligheten

Ser vi på Jane Jacobs klassiska skildring av den egna New Yorkgatan
(1961) handlar det om en gata där hon och andra som bor eller arbetar
vid den känner igen varandra. Man kan, som sagt, lämna nycklar hos
slaktaren på hörnet för att de senare ska hämtas av folk som behöver
komma in i ens lägenhet. Om barnen som leker på gatan stökar till det
allt för mycket hålls de i herrans tukt och förmaning av vuxna som
finns på gatan eller som ser vad som händer. Gatan är förvisso
offentlig. Den är tillgänglig för alla som vill. Främlingar kommer och
går hela dagen. Och att man är igenkänd på gatan innebär inte att folk
känner till varandras privatliv. Jacobs är noga med att påpeka det sen-
are. I hennes begreppsvärld är det viktigt att det privata är skilt från det
offentliga.

Men det finns alltså en ömsesidig social kunskap bland de som mera
regelbundet befolkar gatan och en, som Jacobs beskriver det, fun-
gerande informell social kontroll. Ibland, som när stadsplanering hotar
viktiga värden i området, kan insatser organiseras för att förhindra att
hoten sätts i verket. Sett i ett offentlighetsperspektiv finns det begräns-
ningar i offentligheten, en form av social organisering som också skulle
kunna beskrivas som ett grannskap. För att ändå peka på det offentliga
draget i denna typ av miljö och situation använder jag begreppet lokal
offentlighet. Poängen med denna lokala offentlighet i Jacobs tappning
är uppenbar. Det är en relativt öppen, tillgänglig miljö som folk kan
delta i utan att känna några större krav samtidigt som den är trygg,
bekräftande och där finns en viss kapacitet för att agera om så behövs.
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Ray Oldenburg (1988) använder inte begreppet lokal offentlighet. Men
det förefaller vara det han beskriver i sin stora, lätt nostalgiska genom-
gång av platser där man träffar folk och umgås – om man har lust.
Titeln på hans bok –The Great Good Place; Cafés, coffee shops, com-
munity centers, beauty parlours, general stores, bars, hangouts and
how they get you through the day – kommer dels från ett citat av Pete
Hamill: ”But aside from friends, there must also be a Place. I suppose
that this is the Great Good place that every man carries in his heart”.
Dels är den en upplysning om vilken typ av miljöer han sysslar med.

Oldenburg använder ett annat begrepp. Han talar om ”the third
place”, den tredje platsen:

The examples set by societies that have solved the problem
of place and those set by the the small towns and vital
neighborhoods ofour past suggest that daily life, in order
to be relaxed and fulfilling, must find its balance in three
realms of experience. One is domestic, a second is gainful
or productive, and the third is inclusivly sociable, offering
both the basis of community and the celebration of it. (sid
14)

Den tredje platsen har alltså fått sitt namn som en följd av att Olden-
burg kallar hemmet och arbetet för den första och andra platsen. Den
tredje platsen är offentlig i meningen att den är öppen och tillgänglig
för alla och att det inte finns några specifika krav på deltagandet. Man
kan vara aktiv, ta kontakter men man kan också bara finnas där. Det är
en icke-förpliktigande miljö, neutral mark, med trivsam stämning och
samtal eller prat som viktigaste ingrediens. Det är ett ställe där folk kan
spänna av. Både den privata sfären och arbetet har utvecklats i en sådan
riktning, menar Oldenburg, att folk inte har någon plats där avspän-
ning kan ske. Men det är en lokal offentlighet i den meningen jag
använt begreppet ovan. Den är dominerad av ”regulars”.

Oldenburgs tillbakablickande hållning skulle lätt kunna avfärdas om
det inte var för att han pekar på två viktiga frågor. Det första handlar
just om behovet av platser för avspänning, platser som är tillgängliga
och sociala, men inte krävande. Det andra han pekar på är de lokala
platsernas betydelse för tillhörighet, trygghet och identitet. Och hur
dessa platser, inte minst i modern förortsbebyggelse, tenderat att för-
svinna.

Den kosmopolitiska offentligheten eller cityoffentligheten

Sennetts uppfattning om grannskap, småstäder och begränsade offent-
ligheter av den typ jag ovan kallat lokal är negativ och föraktfull (det
samma gäller också Habermas). Det har likheter med hur Raymond
Chandler låter sin privatdeckarhjälte reflektera över sin småstadsbak-
grund i Långt farväl:

…skulle jag stannat kvar i stan där jag är född och jobbat i
järnhandeln och gift mig med chefens dotter och fått fem
ungar och läst serier för dem på söndagsmorgnarna och
örfilat upp dem när de var olydiga och käbblat med frun
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om hur mycket de skulle få i veckopengar och vilka pro-
gram de skulle få höra i radio eller tv. Jag kunde till och
med blivit rik – småstadsrik, med åttarumsvilla, två bilar i
garaget, kyckling varje söndag och ”Det Bästa” på salongs-
bordet, fruga med järnhård permanent och jag själv med
hjärna hård som cement. Ta det du, min vän. Jag tar den
tarvliga, smutsiga, skumma storstan. (sid 215, 1967).

På samma sätt har Lyn Lofland (1998) en föraktfull inställning. Hon
kallar den typ av situationer och miljöer där folk i huvudsak känner
varandra för ”the parochial realm” till skillnad från den riktiga offent-
ligheten som hon beskriver med begreppet ”the public realm”.
”Realm” betyder rike och ”parochial” betyder dels församling eller
socken dels har det en nedsättande innebörd, trångsynt eller inskränkt
och ”grönköpingsmässig”. Den lokala offentligheten är alltså det
inskränktas rike hos Lofland.

Den offentlighet som Lofland och Sennett förespråkar är dominerad
av främlingar. Människor är anonyma för varandra eller känner varan-
dra bara som kategorier, t.ex. som taxichafförer eller butikssäljare. Sen-
nett säger som en kritik mot det nutida samhället att ”few people can
take great pleasure in that world of strangers, the cosmopolitan city”
(sid 3, 1974).

För både Sennet och Lofland gäller att ”det offentliga” är en absolut
kategori tydligt skild från sin motpol, det privata. Begränsningar i det
offentliga som i begreppet ”lokal offentlighet” diskuteras inte ens. Lof-
land (1998) skriver:

In short, the public realm is a form of social space distinct
from the private realm and its full-blown existence is what
makes the city different from other settlement types. The
public realm ….. is the city´s quinessential social territory
(sid 9).

En fungerande offentlighet skapar en balans i människors liv i förhål-
lande till den begränsade tillvaron i privatsfären. I offentligheten kan
folk vara friare, möta nya intryck. Den kosmopolitiska offentligheten,
som i sig förutsätter ganska stora städer för att anonymitet ska uppstå,
gynnar också tolerans och bidrar till utvecklande – folk blir kosmopoli-
tiska i sitt tänkande och hur de uppfattar andra människor.

Man kan kanske undra varför anonymitet och främlingsdominansen
betonas så starkt. Det har naturligtvis med friheten i situationen att
göra. Men i varje fall hos Sennett finns också en uppfattning om hur
det goda samtalet och den goda debatten ser ut. Det är, som jag pekat
på i ett citat tidigare i texten, samtal och debatter mellan människor
som inte känner varandra närmare. Då blir argumentens halt det
avgörande. Det går inte att hävda påståenden utifrån positioner eller
människors bindningar till varandra. Och då öppnar sig människor för
att ta den Andres ståndpunkt. I mycket liknar detta en position som
också Habermas intagit i senare skrifter (1990) och som kan ledas till-
baka till kantianska föreställningar om sanning och det rena samtalet.
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Rummets regi

En viktig del i stadens attraktivitet för dess befolkning och för dess
besökare har alltså att göra med stadens offentliga liv och platserna för
detta offentliga liv. Det är det centrala temat i denna text och det är
min mening att vi som forskare, planerare och medborgare i större
utsträckning borde ägna oss åt det offentliga livets förutsättningar i sta-
den. När det gäller de stora festerna – festivaler, mässor, stora
idrottstillställningar o.s.v. – har jag redan berört hur några av deras
förutsättningar ligger i en samverkan mellan flera stora aktörer. Här ska
jag säga några ytterligare ord om fysiska och funktionella förutsätt-
ningar.

Engelsmannen Bill Hillier är väl den som längst och med störst kon-
sekvens ägnat sig åt rummens betydelse. Hans stora text från 1996 har
titeln ”Space is the machine”. Det är en ytterst suggestiv titel som hand-
lar om att rummens utformning i staden och framför allt hur de är
kopplade till varandra i sekvenser och skärningspunkter styr våra
rörelser, var vi samlas och vad vi undviker. Gator med många noder där
andra gator är kopplade blir centrala gator – det är ett av budskapen.
Det är en slags stadens anatomi som Hillier försöker att kartlägga.

Hillier vill befria sig från det kulturella elementet när han analyserar
rummens roll i staden. Det uppfattar jag blir till en kraftig begränsning.
Han hamnar in i en deterministisk fälla trots att han värjer sig för detta.
Jag skulle hellre vilja tala om att rummen – och för den delen hur rum-
men är sammankopplade – ger regi. Det betyder att det i rummen för-
utom dess fysiska utformning finns ett kulturellt och funktionellt ele-
ment som anger vad detta är för ett rum och hur det ska användas. En
väg är inte samma sak som en gata och ett torgrum med kyrka, rådhus
och läroverk är inte samma sak som en torgyta som bara är en omstig-
ningsplats för kollektivtrafik. Det kan de flesta av oss läsa sig till genom
att enkelt betrakta miljön. Hur vi som individer hanterar, använder och
rör oss i staden påverkas av denna regi – även om vi inte alltid följer
den.

Utifrån det ovanstående skulle jag vilja formulera tre ståndpunkter
som handlar om stadens offentliga rum:

Den första handlar om vad jag tidigare kallat socialt definierade rum.
Jag pekade då på att den stad som byggdes fram till 1930 i hög grad
hade sådana men att de mer eller mindre upplöses under funktionalis-
men-modernismen (med 40- och 50-talet som delvis undantaget).
Med anknytning till begreppet rummets regi skulle jag också kunna
uttrycka det så att modernismens rum har en mycket svagare regi eller
till och med saknar regi. I princip uppfattar jag att detta är ett stort
problem i förortsområden och annan bebyggelse som tillkommit efter
just 1930. Tillhörigheter och identiteter blir oklarare, informell social
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kontroll svårare, tryggheten osäkrare. I ett samhälle där rörlighet, flexi-
bilitet och förändring är viktiga karakteristika har platsens betydelse
antagligen ökat och de socialt definierade rummen är säkert lättare att
förstå, använda och knyta an till.

Det andra handlar om de två typerna av offentligheter jag tidigare
talat om. Det intresse som vi sett under de senaste åren har varit riktat
mot städernas centrum, särskilt i lite större städer. Det är, välvilligt
tolkat, cityoffentligheten eller den kosmopolitiska offentligheten som
många intresserar sig för och det är i denna som de stora festerna utspe-
las. Det ställer krav på de (eller det) centrala stadsrummens öppenhet
och tillgänglighet. I en studie av centrala Göteborg (Olsson 1998) pekar
jag på en mer vardaglig sida av cityoffentligheten. Jag hävdar att stråken
är viktigare än torgen. Vissa gator – relativt bilfria, naturliga passager
mellan viktiga funktioner i staden, angenäma att vistas på genom sin
variation och sitt samspel mellan gående och sittande, mellan inne och
ute – blir centrala för det öppna stadslivet och är en viktig del i stadens
attraktion. Den andra typen av offentlighet, den lokala, tredje platsen som
Oldenburg säger verkar ha större problem. Inte minst gäller det i den
mycket omfattande förortsbebyggelsen där stora delar av befolkningen
bor. Men om behovet av tillhörighet och platsens betydelse håller på att
öka – och det finns en rörelse ut från det privata kanske det finns en
framtid också för lokala centra och andra mötesplatser i närheten av
bostaden. Det kommer i så fall ställa stora krav på utformning – socialt
definierade rum – och hur funktioner kan kombineras på nya småska-
liga sätt för att gynna närservice och folkliv.

Det tredje handlar om offentlighetens karaktär. Offentligheten i sta-
den bygger på att människor kan se varandra och att det finns en interak-
tion mellan deltagarna i offentligheten, även om denna interaktion ofta
bara är begränsad till att ”se och bli sedd”. Det är som många pekat på
de gående som skapar det offentliga livet och det är utifrån deras per-
spektiv som miljöer ska utformas. ”The most important public places
must be for pedestrians” säger Allan B Jacobs och Donald Appleyard i
Toward an Urban Design manifesto (1987). Senare har både Appleyard
och Jacobs utvecklat både analysen och råden för stadens design. Inte
minst intressant är Jacobs Great Streets (1995) där han identifierar ett
antal gator i stora städer som är ”great” i betydelsen att de har en central
roll i stadens offentliga liv, att de spelar en roll för stadens identitet och
– som en förutsättning för allt det andra – att de är angenäma att vistas
på. På nordisk mark har Jan Gehl utvecklat analysen framför allt i
förhållande till Köpenhamn (Gehl och Gemsöe 1996) men också i mer
rådgivande texter (1999). Över huvud taget är det ingen brist på goda
råd för hur en god miljö för gående ska se ut med variation och sam-
spelsmöjligheter mellan inne och ute och mellan sittande och förbi-
passerande. I varje fall är råden tydliga för den mer vardagliga ”cityof-
fentligheten” även om iscensättandet inte är enkelt. De stora utmaning-
arna ligger ändå dels i det som jag tidigare kallat ”det centrala stadsrum-
met” och dess roll för festerna, politiken och stadens identitet men
också i frågan om centra och mötesplatser i förorterna. De senare med
arvet från en epok som ensidigt betonade bilens roll och köpandet som
den dominerande funktionen i de allra flesta centrumbildningar.
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