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9. Stadsplanering, 
retroduktion och behovet av 
sociala konsekvens-
beskrivningar 

Fredrik Rosenhall 

Inledning 
Inom den kritiska realismen finns det uttalade ambitioner att integrera 
teori och praktik, att skapa länkar mellan forskare och praktiker. Den 
emancipatoriska sidan av vetenskapen förutsätter kommunikation mellan 
universitetsvärlden och de områden i samhället som kan vara betjänta av 
forskningens resultat. Stadsplanering är en verksamhet där det finns tyd-
liga beröringspunkter mellan teori och praktik. Att planera utvecklingen 
av bebyggelse, infrastruktur och mark är en praktisk verksamhet som, ex-
plicit eller implicit, vilar på teoretiska ställningstaganden och värderingar. 
När riktlinjerna dras upp för den fysiska miljöns utveckling krävs analyser 
av den befintliga situationen liksom motiveringar till de lösningar man 
föreslår. Det är i planeringsskedet som det finns möjligheter att påverka 
byggandet. När väl ett område är byggt utövar det i regel en mycket stark 
påverkan på sin omgivning, liksom på de sociala agenter som är verk-
samma inom det. För stadsplaneringen gäller därför att tillgodose både 
dagens och morgondagens behov och sammanväga alla de (många gånger 
konkurrerande) krav och önskemål som uppstår under resans gång. Det 
är en komplex verksamhet där det krävs komplexa analysmetoder för att 
skaffa fram nödvändiga beslutsunderlag. I denna text diskuteras hur 
retroduktiva slutsatser och kontrafaktiskt tänkande kan användas i tidiga 
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planeringsskeden för att förutse sociala effekter av olika ingrepp i den 
byggda miljön. Utifrån två konkreta exempel, bevarandet av Haga Nygata 
och lokaliseringen av Världskulturmuseet i Göteborg, diskuteras hur den 
kritiskt realistiska metodologin skulle kunna användas som ett arbets-
redskap för planerare och arkitekter. 

Stadsbyggande – en spegling av samhällets värderingar 
I Sverige råder kommunalt planmonopol, vilket innebär att i princip all 
stadsplanering går genom den kommunala planeringsprocessen. I 
kommunerna finns i regel en särskild nämnd som hanterar planering och 
byggande, ofta benämnd ”byggnadsnämnd” eller ”samhällsbyggnads-
nämnd”. Nämnden ger tjänstemännen i uppdrag att ta fram planerings-
underlag som sedan passerar en öppen process där berörda parter kan 
påverka det slutliga utfallet. Det konkreta arbetet med att ta fram plan-
dokumenten görs i regel av kommunanställda arkitekter och planerare. 
Två huvudgrupper av planer finns; dels översiktsplaner som drar ut de 
övergripande riktlinjerna för utvecklingen av bebyggelse, mark och 
infrastruktur, dels detaljplaner som i juridiskt bindande termer definierar 
utvecklingen av mindre områden. Stadsplaneringen utgör ofta ram för 
själva arkitekturen, även om disciplinerna överlappar varandra på många 
områden. Både stadsplanering och arkitektur har i alla tider villkorats av 
sociala, ekonomiska och politiska bakgrundsfaktorer. I takt med att sam-
hället förändras uppstår nya krav på den fysiska miljön som manifesteras i 
nya byggnader och områden. Planeringen ger således en konkret spegling 
av rådande politiska och ekonomiska förutsättningar. 

Ett tydligt paradigmskifte inträffade på 1930-talet, då den 
klassicistiska stadsplaneringen och arkitekturen ersattes av den 
modernistiska. (Svedberg 1988) Modernismen innebar en radikal för-
ändring i hela sättet att se på staden och byggandet. Med ledord som 
funktionalitet, rationalitet och framtidstro skulle de fysiska ramarna för 
ett helt nytt samhälle växa fram. Den svenska modernismen upplevde sin 
höjdpunkt under 1950- och 1960-talet, decennier som kännetecknades av 
ett storskaligt byggande utifrån delvis helt nya strukturella principer. Med 
samhällsekonomisk vind i seglen kunde ambitiösa stadsplaneringsprojekt 
snabbt realiseras, och på en rekordkort tid struktuerades landets 
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byggnads- och infrastruktur om i grunden. De svenska städerna om-
formades från att vara bebyggelsemässigt sammanhållna enheter, till att 
bli moderna stadsregioner där nya trafikleder kopplade ihop funktions-
separerade bostads- och verksamhetsområden.  

Under denna tid var det inte ovanligt att samhällsvetenskaplig 
forskning knöts till stadsplaneringen. Att skapa rationella bebyggelse-
strukturer sågs som en central del i välfärdsbyggandet. I den moder-
nistiska ideologin låg en stark tilltro till vetenskap och empiri. Plan-
dokument gavs utökad ”tyngd” genom att presentera lösningar baserade 
på vederhäftiga kvantitativa studier. I välfärdssamhället lämnades inget åt 
slumpen – bostadsområden, daghem, skolor, kollektiva transporter, verk-
samhetsområden, allt skulle fungera i ett stort friktionsfritt maskineri, 
fjärran från 1800-talets opraktiska klassamhälle. Samhällsvetenskapen, i 
synnerhet den positivistiskt orienterade sociologin, kom alltså under 
denna period att åtnjuta en status i planeringsprocessen som den inte 
varit i närheten av, vare sig tidigare eller senare. Vetenskapen var, under-
förstått, den samhällsinstans som hade instrumenten att peka ut 
problemen och föreslå lösningar.  

I efterhand har kritiken mot 1960-talets planering varit omfattande. 
Funktionsseparerade förorter med segregation och otrygghet, splittrade 
innerstadskärnor och stadsmiljöer utan småskalighet och spontanitet var 
oönskade konsekvenser av rekordårens byggande. Självsäkerheten, med 
vilken 1960-talets planerare kritiserade 1800-talets urbana strukturer, 
framstod i eftervärldens ögon mer som arrogans mot det som inte 
passade i modernismens mallar än som uppriktiga ambitioner att lösa 
sociala problem. Människan betraktades som en rationell aktör vars främ-
sta behov var av rent praktisk natur. Hennes psykologiska och sociala liv i 
den byggda miljön var av sekundärt intresse (se t.ex. Listerborn 2002). 
Kausalkedjan analys-förslag-genomförande skapade en logiskt lätt-
hanterlig process där enkla frågor gav enkla svar, men där komplexiteten 
gick förlorad. 

Idag är arkitektur och stadsplanering åter högaktuella samhällsfrågor. 
Retoriken och värderingarna är dock mycket olika de som rådde vid 
1900-talets mitt. Om den modernistiska stadens målsättningar handlade 
om trafikflöden, zonering och rationalitet handlar dagens om attraktions-
kraft, integration, hållbarhet och plats för sociala möten. Fjärran är 1960-
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talets kvantitativt underbyggda generalplaner där bebyggelse och infra-
struktur sågs ur ett utpräglat ovanifrånperspektiv. Idag skrivs istället 
översiktsplaner med människan i fokus där det goda livet på gator och 
trottoarer ställs i centrum. Detta betyder givetvis inte att man slutat bygga 
vägar eller lösa planer på ett rationellt sätt. Snarare att de praktiska 
frågorna lyfts ur visionsdokumenten och förutsätts fungera i bakgrunden 
så att mänskliga värden kan stå i centrum. Från realistiskt perspektiv 
skulle man kunna säga att dagens planer bygger på en bredare, och därför 
mer rättvisande, verklighetsbild. Istället för att entydigt fokusera på de 
kvantifierbara aspekterna väger man nu även in de kvalitativa (se t.ex. 
Boverket 2002). 

Bakom denna förändring ligger de stora samhällsförändringar som 
skett de senaste decennierna. Postmodernismen har för stadsplaneringen 
inneburit att de grundläggande målsättningarna med byggandet föränd-
rats. I de framtidsscenarios som låg till grund för modernismens planer 
prognostiserades en stark ekonomisk tillväxt, baserad på tung och arbets-
kraftsintensiv industri. Varvskrisen och oljekrisen ledde dock till abrupta 
uppvaknanden från dessa optimistiska antaganden. När miljonprogram-
met, det statligt initierade programmet som tillsåg att det byggdes en 
miljon lägenheter på tio år, tvärbromsade i mitten av 1970-talet hade en 
rad samhälleliga förändringar skett. Ett framväxande tjänstesamhälle, i 
kombination med invandringen och en ökande bostadssegregation, ledde 
till att livet i de nya bostadsområdena blev annorlunda än planerarna hade 
tänkt sig (Rosenhall 2002). Bara ett par decennier efter miljonprogrammet 
var det postindustriella och mångkulturella samhället ett faktum.  

I detta samhälle har villkoren för regional utveckling förändrats. Idag 
handlar konkurrensen mellan städer, regioner och länder mer om att 
locka entreprenörer i kunskapsintensiva branscher än att erbjuda exploa-
terbar industrimark och rationella förorter. De attraktionsskapande fak-
torerna ligger i hög utsträckning på det sociala planet. För att uppnå 
ekonomisk bärkraft måste städer och regioner kunna erbjuda diversifierad 
kultur, rikt stadsliv, välrenommerade utbildningsintanser och väl 
fungerande sociala nätverk. Den amerikanske kulturgeografen Richard 
Florida (2002, 2005) går så långt som att påstå att de regioner som har 
störst förutsättningar att lyckas är de där toleransen och den kulturella 
acceptansen är som starkast. I dessa miljöer trivs den ”kreativa klassen”, 
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det välutbildade humankapitalet som skapar arbetstillfällen i kunskaps-
intensiva branscher. Dylika resonemang bygger på en uttalat kvalitativ 
värderingsgrund och skiljer sig kraftigt från modernismens perspektiv. Att 
locka den kreativa klassen har, vid sidan av att stävja bostads-
segregationen, blivit högsta prioritet för landets kommuner. Sedan 1980-
talet sjunger en samstämmig kör av politiker och tjänstemän på stads-
byggnadskontor runt om i Sverige de ”mjuka” värdenas lov (se t.ex. 
Persson 1992). Delvis för att skapa attraktiva miljöer för sina invånare, 
delvis för att undvika att bli akterseglade i den regionala konkurrensen. 
”Blandstaden”, den täta funktionsintegrerade urbaniteten där människor 
bor, verkar och möts över traditionella klass- och etnicitetsmönster, lyfts 
inte sällan fram som idealet (Söderlind 1998). 

Som ofta är dock steget mellan retorik och faktiskt byggande för-
vånansvärt stort. Tittar vi närmare på mycket av det som byggts under de 
senaste tre decennierna finner vi att relativt lite har hänt på det grund-
läggande strukturella planet. Blandstaden glider lätt undan, blir en vag 
målsättning snarare än byggd realitet. Än idag är det renodlade bostads- 
eller verksamhetsområden, ofta med mycket väl definierade sociala mål-
grupper, som dominerar nyproduktionen. I flera decennier har arkitekter 
och planerare varit väl medvetna om de sociala problem som skapas av 
funktionsseparerade miljöer. Ändå fortsätter man nästan överallt att 
bygga dem. ”Mjuka”, men för stadslivet centrala, kvaliteter som 
fungerande stråk, platsbildningar och funktionsintegrering får än idag 
nästan alltid stryka på foten för att de är för svåra att få till i praktiken. 
Trots att många svenska städer de senaste åren vuxit i centrala lägen är 
det ytterst sällan som nya innerstadsmiljöer skapas. Det ”goda stadslivet” 
(definierat av t.ex. Gehl 1996), på gator, torg, trottoarer och i botten-
våningar med diversifierade verksamheter; det sker så gott som ute-
slutande i stadsdelar byggda före 1930. De nya områdena får i regel karak-
tären av urbana monokulturer med ensidigt innehåll och få platser för 
sociala möten. Detta trots att det idag finns goda möjligheter att genom 
urban syntaxanalys bedöma förutsättningarna för stadsliv i planerade 
områden (Hillier 1999). Miljonprogrammets råa storskalighet är 
bortslipad i dagens stadsplaner, men de grundläggande strukturerna står 
alltjämt stadigt i den modernistiska myllan. Bakom retoriken i 
måldokument och visioner tycks byggandet alltså rulla på i gamla hjulspår, 
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utan att påverkas särskilt mycket av de värderingsmässiga förändringar 
som skett. I den ekonomi- och funktionsstyrda värld som bygg- och 
fastighetsbranschen utgör betraktas icke-kvantifierbar kunskap med 
skepsis. När alla praktiska och ekonomiska krav staplas på varandra 
krymper ofta utrymmet för socialt innovativa lösningar. Dessa frågor är 
underförstått så luddiga att de varken kan definieras eller ställas upp mot 
kvantifierbara hårdfakta, än mindre motivera fördyrande åtgärder. 
Retoriken om diversifiering och stadsmässighet leder allt som oftast inte 
till mer än kosmetiska åtgärder på själva husen, trots att 
samstämmigheten på det politiska planet är gränsöverskridande. Hur 
kommer man till rätta med detta problem?  

Uppenbarligen har de praktiska arbetsmetoderna inte förändrats i 
takt med de övergripande visionerna. Samhällsvetenskapliga vägar till 
kunskap av mer komplex natur går i regel via djupintervjuer, teoretiska 
analyser och tolkningar. Dessa metoder har inte slagit rot i de pragmatiska 
kommunala korridorerna, där man allt som oftast har att göra med starka 
partsintressen och knappa tidplaner. Visst förekommer det att fördjupade 
analyser knyts till konkreta planprojekt, men någon allmänt vedertagen 
praxis för hur man hanterar komplexa sociala aspekter av den fysiska 
miljön finns knappast. Samhällsvetenskapens nyanserade begreppsapparat 
lyser med sin frånvaro. Detta har skapat ett glapp mellan å ena sidan 
visionsdokument och policies som formuleras utifrån ambitiösa teoretiska 
ställningstaganden och å andra sidan konkret planarbete där praktiska och 
ekonomiska krav dikterar villkoren.  

Kanske är tiden mogen för stadsplaneringen och samhällsveten-
skapen att åter närma sig varandra? Planerare och arkitekter skulle de-
finitivt vara betjänta av en praktiskt användbar metodologi för att be-
handla de sociala aspekter av byggandet som ges ett sådant värde i 
måldokument och politiska visioner. En metodologi som på ett handfast 
sätt kan strukturera komplexa förutsättningar och bryta ner övergripande 
målsättningar till praktiska rekommendationer. 

Den kritiska realismen torde i så fall vara ett utmärkt teoretiskt 
ramverk. Eftersom realismen i grund och botten handlar om att definiera 
generativa mekanismer, dvs. att förstå bakomliggande orsaker till faktiska 
skeenden, kan komplexa frågor behandlas utan att man mister i fokus och 
låter subjektiva värderingar styra. Realismen innebär inte någon radikal 
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förändring av synsätt som kullkastar dagens planeringsmetoder. Den 
erbjuder snarare redskap för att förfina och strukturera de analyser som 
görs, och sätta fingret på centrala frågeställningar. Genom att integrera 
realistiska analyser skulle många planer (på såväl översikts- som 
detaljplanenivå) kunna behandla de ”mjuka” frågorna på ett mer syste-
matiskt sätt än vad som idag är fallet, och i förlängningen ge dem större 
dignitet i beslutsprocesserna. Det kan till exempel handla om att använda 
retroduktiva slutledningar för att förklara vilka egenskaper den fysiska 
strukturen måste ha för att önskade sociala effekter skall komma till 
stånd. Retroduktion är en analys där man blottlägger de mekanismer som 
måste finnas för att göra någonting till vad det är. Senare i texten disku-
teras mer ingående hur dylika analyser skulle kunna se ut. 

Gatuliv och subkulturer 
Hösten 2007 publicerade New York Times ett långt reportage om Sverige 
med titeln ”Sweden Unzipped” (Metcalf 2007). Reportaget handlade till 
största delen om Göteborg och gav en bild av staden som fick många 
göteborgare att sträcka på sig lite förvånat. Skribenterna målade nämligen 
upp bilden av Göteborg som en synnerligen dynamisk och kulturellt 
levande storstad. Man imponerades av det fria kulturlivet, den innovativa 
entreprenörsandan i kreativa branscher och sättet på vilket kulturlivet 
interagerade med staden. Skribenterna tycks ha ägnat lång tid i Göteborg 
och verkligen satt sig in hur de informella strukturerna fungerade. Om-
rådena som besöktes var bland annat Långgatorna i Linnéstaden, 
Klippan/Röda Sten och Magasinsgatan. För den som är initierad i 
stadsplanering och regionala marknadsföringsstrategier var det intressant 
att konstatera att dessa områden, liksom de sociala grupper som lyftes 
fram i artikeln, ängnas obetydligt intresse i det PR- och utvecklingsarbete 
som drivs av kommun, handelskammare och näringsliv. Det officiella 
Göteborgs stoltheter – Liseberg, Mässan, idrottsarenorna och ”evene-
mangsstråket”, berördes knappt i New York Times artikel. De sågs som 
tämligen ointressanta ur ett internationellt perspektiv. Ändå var det själva 
essensen av dagens regionala marknadsstrategier som behandlades. 

Sett ut sociologens synvinkel är detta inte så konstigt. De sub-
kulturer som bygger upp en fri kulturscen är sällan institutionaliserade 
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och anpassade till det officiella samhällets normer. Den vaga, men för 
stadslivet ovärderliga, känslan av att röra sig i en urban miljö där kultur-
livet verkligen fungerar förutsätter bakomliggande sociala strukturer som 
är svåra att definiera i kvantitativa termer. Dessutom krävs att den fysiska 
miljön är utformad på ett sådant sätt att byggnader och urbana rum 
stöder stadslivet. I en vital innerstadsmiljö växer trottoarerna och bygg-
nadernas bottenvåningar ihop till ett gemensamt vardagsrum för olika 
sociala grupper. I riktigt gynnsamma fall hamnar den fysiska miljön i 
lyckosamt symbiosförhållande med det sociala livet, vilket skapar 
mervärden på en rad olika plan. För stadsplaneraren gäller det att kunna 
se bortom de fysiska strukturerna och söka definiera var dessa urbana 
mervärden kan skapas. Något som kan vara tämligen komplicerat. 
Definitivt mer komplicerat än att anvisa platser för nya fotbollsarenor 
eller lokaler för enstaka evenemang. Skall man konkretisera vaga mål-
sättningar om stadsliv och integration måste man kunna definiera vad det 
är man studerar och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
detta skall vara vad det är. Retroduktiva slutledningar skulle kunna vara en 
teoretisk länk mellan visioner om stadsliv och konkreta plandokument.   

Vad måste finnas för att Linnéstaden skall vara vad det 
är?  
Tillbaka till artikeln i New York Times. Skribenterna upplevde ett rikt och 
diversifierat stadsliv i Långgatsområdet som imponerade mer på dem än 
vad Ullevi, Liseberg och Feskekörka gjorde. En kreativ, och delvis 
konfliktfylld, mix av second hand-butiker, porrklubbar, skivaffärer, 
snabbmatsställen, gourmetrestauranger och gallerier. I Linnéstaden; längs 
Långgatorna och Linnégatan, kring Järntorget och i kvarteren mot Mast-
hugget finns ett stadsliv som normalt bara återfinns i städer som är 
betydligt större än Göteborg. Här existerar inga stora butiks- eller 
restaurangkedjor, stadslivet baseras nästan helt på kulturliv och små 
näringsidkare. För staden som helhet spelar Linnéstaden en mycket viktig 
roll. Stadslivet här utgör en kontrast mot det mer uttalat kommersiella 
stadslivet i Nordstan eller inom Vallgraven, och det upplevs som tolerant 
mot subkulturer och minoriteter. Här ordnas gatufester och kulturella 
happenings. Härifrån utgår Filmfestivalen och Kulturnatta. Här rör sig 
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människor längs gatorna utan att ha ett specifikt mål i sikte. Gatulivet i sig 
lockar. 

Just att gatulivet i sig lockar mer än enstaka verksamheter är en 
kvalitativ egenskap hos innerstadsmiljöer. I förortens modernistiska 
centrumbildningar blir kommersen i sig det centrala. Underförstått 
vänder den sig primärt till de boende i området. Detta gör förortstorgen 
till interna angelägenheter. Centrala staden, däremot, blir en angelägenhet 
för nästan alla eftersom en stor del av stadens invånare använder 
miljöerna och har en relation till dem. De människor som besöker 
centrala staden är mångfaldigt fler än de som bor i den. Detta skapar 
underlag för service, kulturliv och restauranger. En attraktiv, välbesökt 
gatumiljö är en nödvändighet för att hysa nischade verksamheter som inte 
kan överleva på förortstorg eller externa shoppingcentrum. Kluster-
bildningar gör att även internationellt sett små städer som Göteborg kan 
hysa ”smala” verksamheter på vissa ställen. På dessa ställen måste dock 
en lång rad olika förutsättningar vara uppfyllda. För den kritiska realisten, 
som intresserar sig för generativa mekanismer, ter det sig som 
högintressant att definiera dessa förutsättningar. Kan det rent av vara så 
att vissa egenskaper hos bebyggelse och gatustruktur är direkt avgörande 
för uppkomsten av ett till synes ostrukturerat och underifrån genererat 
stadsliv? Detta kapitel är inte platsen att göra en fullständig genomgång av 
förutsättningarna för stadslivet i Linnéstaden. Som ett litet tanke-
experiment kan vi dock fundera över hur samspelet mellan stadsstruktur 
och socialt innehåll ser ut idag och hur det hade kunnat se ut om man 
planerat staden annorlunda. 

Göteborg har en relativt liten rutnätsstad, i nordväst avgränsad av 
älven, i söder av den stigande terrängen och i norr av verksamhets-
områden och motorvägen E6. Även inom centrala staden finns naturliga 
barriärer i form av höga bergsryggar och trafikleder. Kvartersstaden blir i 
och med detta uppdelad i en rad tydliga underområden; staden inom 
Vallgraven, Stampen, Lorensberg, Vasastaden och Linnéstaden. Ett fåtal 
centrala axlar, Östra Hamngatan/Avenyn, Vasagatan, Västra Hamn-
gatan/Viktoriagatan och Linnégatan, länkar samman de olika stadsdelarna 
och utgör huvudsakliga promenadstråk.  

Linnéstaden befinner sig i västra delen av centrala Göteborg, cirka 
1,5 kilometer från stadens kommersiella mitt. Stadsdelen omgärdas på de 
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flesta sidor av modernistiska bostadsområden, trafikleder och branta 
kullar. I söder gränsar den mot Slottsskogens parkmiljö. Berörings-
punkterna mot centrala staden är få; endast i den norra änden, vid 
Järntorget, öppnar sig stadsdelen mot en urban omgivning. Flödet av 
flanörer från centrala staden kommer i huvudsak antingen via Kungs-
gatan/Pustervik eller genom Haga. Plandokumentet som gav området sin 
kvartersindelning, 1866 års stadsplan, drog ut riktlinjerna för stadens 
expansion utanför vallgraven och upprättades i samband med att den 
gamla stadsmuren revs. Planen bygger på tydligt definierade gator och 
stora, enkelt formade kvarter. Merparten av husen i Linnéstaden byggdes 
decennierna runt förra sekelskiftet, det rörde sig ofta om 5-6 våningar 
höga spekulationsbyggen för den övre medelklassen. Husen runt Lång-
gatorna är i regel lite äldre, håller en lägre skala och kunde hysa såväl 
bostäder som verksamhetslokaler. Från 1960-talet och framåt har många 
äldre hus ersatts av nya. Kvartersstrukturen har dock följts, och de nya 
husen har i regel, liksom de gamla, plats för kommersiella lokaler i botten-
våningarna.  

Läget i staden, gatustrukturen, byggnadernas skala och innehåll samt 
relationen mellan trottoarer och bottenvåningar skapar alltså tillsammans 
en grogrund för ett levande stadsliv utan storkommersiella intressen. I ett 
ytligt försök till att definiera generativa mekanismer bakom stadslivet kan 
man experimentera med att förändra grundläggande stadsbyggnads-
element och se vad detta skulle få för konsekvenser. Ponera till exempel 
att alla verksamhetslokaler i bottenvåningarna skulle ersättas av mark-
lägenheter, förråd eller tvättstugor; då skulle en grundförutsättning för 
stadslivet försvinna. Inga butiker, caféer eller restauranger skulle kunna 
existera. På samma sätt kan man tankemässigt sett laborera med att ta 
bort alla bostadslägenheter, göra om alla hus till 30 våningar eller ändra 
formspråk och fasaduttryck. Dessa förändringar skulle på olika sätt ändra 
förutsättningarna för stadsliv och sociala funktioner. Resonemangen är 
mycket hypotetiska till sin karaktär, det är osannolikt att alla fastighets-
ägare och bostadsrättsföreningar i ett slag skulle ändra sina hus så att hela 
stadsdelens skulle få nytt innehåll. Vad som däremot är mer realistiskt att 
resonera kring är hur förändringar i gatustruktur och omgivande stads-
delar kan påverka stråken och stadsrummen. 
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Haga – länken mellan Vasastaden och Linnéstaden 
I direkt anslutning till Linnéstaden ligger Haga, en gammal arbetar-
klasstadsdel med låg bostadsbebyggelse och smala gator. Idag fungerar 
stadsdelen, och då i huvudsak det centrala affärsstråket Haga Nygata, som 
en mycket stark länk mellan Vasastaden och Linnéstaden. Denna länk var 
dock nära att försvinna. Haga genomgick nämligen en omfattande 
ombyggnad under 1980-1990-talen, efter att ha stått och förfallit under 
flera decennier. Utfallet av ombyggnaden var länge oklar. Strategiska 
beslut som fattades under arbetet har fått stora konsekvenser för stads-
livet i Linnéstaden. 

I sekelskiftets Göteborg rådde strikt uppdelning mellan stadsdelar 
för rika och stadsdelar för fattiga. Överklassens stadsdelar känne-
tecknades av höga stenhus i fyrkantiga kvarter längs raka boulevarder. 
Hus med stora paradvåningar och rik fasaddekor. Arbetarklassområdena 
följde ungefär samma planform – fyrkantiga kvarter och raka gator, men 
själva husen var lägre och lägenheterna mindre. Den dominerande hus-
typen här var ”landshövdingehus”, trevåningsbyggnader med sockel-
våning i sten och två trävåningar ovanpå. Här bodde stora familjer i små 
lägenheter, många gånger under svåra sanitära förhållanden. Trångbodd-
heten ledde till att människorna rörde sig mycket på gator och torg. Längs 
arbetarklasstadsdelarnas gator trängdes en med dagens mått mätt osanno-
lik mängd serviceinrättningar och verksamhetslokaler.  

Att sanera arbetarklassområdena sågs som ett viktigt led i arbetet 
med att sudda bort det gamla klassamhället vid 1900-talets mitt. Ett 
metodiskt och kompromisslöst saneringsarbete inleddes på 1960-talet och 
fick till konsekvens att i princip alla de gamla arbetarklasstadsdelarna, 
Masthugget, Annedal, Landala, Gårda, Olskroken och Nilssonsberg, revs 
och ersattes av storskaliga modernistiska bostadsområden. I samtliga fall 
trafikseparerade områden med stereotyp arkitektur, så gott som helt utan 
kommersiella lokaler i bottenvåningarna. Under 1970-talet började allt 
starkare röster kritisera rivningarna. De gamla arbetarstadsdelarna må ha 
varit nedslitna men de innehöll ett rikt socialt liv och en mångsidig verk-
samhetsstruktur som helt hade försvunnit när de nya bostadsområdena 
var på plats. Samtidigt som saneringen av stadsdelarna pågick kom kvar-
varande miljöer att förändras. När husen började förfalla och de 
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ursprungliga invånarna flyttat ut tog nya sociala grupper temporärt över. 
De utdömda husen i Haga blev till centrala oaser för kulturarbetare, 
alternativa grupper, konstnärer och intellektuella. I de nedgångna gamla 
trähusen flödade kreativiteten. Att bevara Haga blev en viktig symbol-
fråga.  

Efter decennier av tvister beslutade man sig vid slutet av 1970-talet 
för att bevara gatustrukturen och en representativ del av husen i Haga. 
Detta var ett tydligt avsteg från den modernistiska planeringsideologin; 
tidigare saneringar hade ju inneburit att inte bara husen utan också hela 
gatustrukturen ändrades. Tidigare planförslag för Haga visade ett ut-
präglat bostadsområde med trafikseparerad gatustruktur och gröna 
utemiljöer. Nu bestämdes istället att gatorna skulle ligga kvar i oför-
ändrade lägen. Haga skulle förbli en stadsmiljö med gator, trottoarer och 
små fastigheter. Byggnadsbeståndet var dock i så dåligt skick efter att ha 
stått i nästan 30 år och väntat på rivning att man bedömde att endast ca 
20 procent av husen gick att rädda. Hade kulturhistoriska och standard-
mässiga aspekter fått styra hade de husen som skulle bevaras troligen varit 
jämt utspridda över stadsdelen. Istället valde man att bevara i princip alla 
hus längs centralstråket Haga Nygata, och att riva merparten av husen 
längs de andra gatorna. Bevarandet av Haga Nygata var inte någon viktig 
stridsfråga. Beslutet togs av det kommunala Bostadsbolaget och moti-
verades med att det skulle ge en trevlig helhetsverkan att ha några hela 
kvarter bevarade. Konkret innebar det att man fick lägga stora resurser på 
att renovera ett antal hus som var mycket nedgångna, samt att hus i mer 
perifera lägen med större kulturhistoriska värden fick rivas. Greppet blev 
dessutom kritiserat eftersom vissa menade att man skapade en kulissgata. 
Helhetseffekten, att centralstråket genom Haga bibehöll hela sin karaktär, 
har dock fått stora effekter på staden som helhet. Haga Nygata är idag 
både ett sammanlänkande stråk och en sevärdhet i sig. I den småskaliga 
1800-talsbebyggelsen trängs restauranger, caféer och nischade butiker. 
Kundgrupperna är till största delen flanörer som rör sig mellan Vasa-
staden och Linnéstaden.   
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BBild 1 Haga Nygata är ett viktigt promenadstråk i Göteborg. I den bevarade 1800-
talsbebyggelsen trängs caféer, restauranger och butiker. Gatan fungerar som en länk mellan Linné-
staden och Vasastaden. 

         
Bild 2 Stadsdelen Landala genomgick en totalsanering på 1960-talet. Tidigare låg här en 
bebyggelse snarlik Hagas. Det centrala stråket, Landalagatan, saknar idag helt verksamhets-
lokaler i bottenvåningarna. Gatan upplevs som öde och otrygg. 
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I samband med att Haga sanerades ändrades även delar av innehållet. I 
områdets östra del etablerades Universitetets samhällsvetenskapliga 
centrum; Campus Haga. Tillsammans med Handelshögskolan på andra 
sidan Sprängkullsgatan skapade detta en nod i Cityuniversitetet som idag 
hyser cirka 8000 studenter. Dessa utgör en viktig del av kundunderlaget 
för Hagas caféer och lunchrestauranger. Under de delar av året då 
studenterna är lediga bär turister upp näringsställena. Det finns alltså 
kundunderlag under hela året, vilket gör det ekonomiskt attraktivt att 
bedriva näringsverksamhet i husens bottenvåningar. I andra ändan av 
Haga genomgick Järntorget en omfattande ombyggnad. Från att ha varit 
en renodlad trafikapparat omformades torget till att bli en piazza; ett 
stadstorg där uteserveringar breder ut sig i ett urbant vardagsrum. 

Dagens Haga är något helt annat än det en gång var. Det är vare sig 
en trångbodd arbetarstadsdel eller ett nedgånget centrum för alternativ-
kultur. Funktionen i staden, som fotgängarvänlig länk mellan Vasastaden 
och Linnéstaden, är dock starkare än någonsin. För stadslivet i Linné-
staden är denna länk av central betydelse. Utan Haga Nygata hade Linné-
staden varit avskuret från Vasastaden, och nästan helt saknat fotgängar-
kontakt med övriga centrum. Hade Haga rivits och ersatts av ett trafik-
separerat bostadsområde hade staden slutat vid Sprängkullsgatan och 
Linnéstaden hade legat för sig själv, utan tydliga urbana kopplingar till 
omgivningen. En promenad mellan Vasastaden och Linnéstaden hade 
inneburit en dryg halvkilometers sträcka på gångvägar genom ett 
modernistiskt bostadsområde. Man kan fråga sig om stadslivet i Linné-
staden hade fungerat på samma sätt som idag då; om underlaget för 
kultur, restauranger och service varit lika stort. Om det fria kulturlivet 
hade vuxit sig starkt på samma sätt? Om Göteborg, likt större städer på 
kontinenten, haft en del av innerstaden med ett framträdande kulturellt 
innehåll, utan storkommersiella intressen? 

Världskulturmuseet – rätt byggnad på fel plats 
I exemplet Haga – Linnéstaden framstår det som uppenbart att framsynt 
planering, både rörande stråk, byggnader och verksamhetsmässigt inne-
håll, kan skapa mervärden som påverkar stadslivet år efter år, decennium 
efter decennium. Den beslutskedja som låg bakom bevarandet av Haga 
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Nygata, etableringen av universitetet vid Sprängkullsgatan och omdaning-
en av Järntorget visar på styrkan av samordnade insatser där helheten blir 
större än summan av delarna. 

Tyvärr finns det exempel även på det motsatta. Efter ett förslag från 
Kulturdepartementet beslutade Sveriges Riksdag vintern 1996 att en ny 
statlig myndighet skulle bildas, Statens Museer för Världskultur. Myndig-
heten sammanförde Östasiatiska Museet, Etnografiska museet och 
Medelhavsmuseet. Huvudkontoret förlades till Göteborg och i samband 
med detta togs beslut om att bygga ett nytt Världskulturmuseum i staden. 
Ambitionerna var högt satta; Världskulturmuseet skulle bli något mycket 
mer än ett traditionellt museum. Här skulle skapas en arena, en plats där 
det interkulturella mötet stod i centrum och människor med olika bak-
grund skulle kunna träffas på ett naturligt sätt. 

En politisk grupp tillsattes för att hitta en lämplig lokalisering. 
Relativt snabbt kom man fram till att museet skulle placeras på en 
rivningstomt på Korsvägen, i utkanten av ”evenemangsstråket” vid Göte-
borgs södra infart. Ur stadsbyggnadsmässigt perspektiv är ”evenemangs-
stråket” dock inget särskilt välfungerande stråk. Snarare är det ett evene-
mangsområde; en ansamling av stora solitära byggnader och anläggningar 
(Scandinavium, Nya och Gamla Ullevi, Svenska Mässan, Liseberg, 
Universeum, Valhallabadet och biocentrat Bergakungens salar) där det 
krävs biljetter för att komma in. Hit går man för att besöka enstaka 
evenemang, inte för att stadslivet i sig lockar. Det finns ingen som strosar 
förbi Scandinavium och råkar titta in på en hockeymatch och därefter går 
vidare till Svenska Mässan och spenderar fyra timmar bland montrarna på 
den mässa som råkar pågå. Det går därför inte att jämföra stadslivet i 
evenemangsområdet med det i t.ex. Linnéstaden, där rörelser och möten i 
högre grad sker spontant på en mängd olika gator, torg, caféer, teatrar, 
restauranger och butiker.  

Scandinavium, Svenska Mässan, Liseberg, Nya och Gamla Ullevi 
och Universeum är stora solitärer som klarar sig bra på egen hand och 
knappast behöver ett pulserande stadsliv utanför entréerna. För Världs-
kulturmuseet är dock läget högst tveksamt, i synnerhet när man betänker 
att museet har den mest perifera placeringen i området. Lokaliseringen, 
som ur politikernas synvinkel föreföll vettig (väl uppbyggd infrastruktur, 
närhet till andra stora museer och arenor m.m.) framstår som helt fel-
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aktigt om man inkluderar det faktum att spontana möten kräver ett vitalt 
stadsliv. På museets hemsida kan man läsa att ”Världskulturmuseet vill 
vara en arena för diskussion och reflektion där många och olika röster 
kommer till tals, där kontroversiella och konfliktfyllda ämnen kan tas upp, 
samt en plats där människor kan känna sig hemma över gränser”. 
Entréavgiften är mycket låg för att locka till spontana besök. Problemet 
är att Världskulturmuseet, mot alla intentioner, har blivit ytterligare ett i 
raden av museer som står för sig själva i staden. Den stora, socialt 
inbjudande, trappan i mitten har ingen kontakt med något rikt folkliv på 
utsidan. Byggnaden är tillbakadragen från den övriga staden och dess 
direkta närområde tycks mer vara utformat för att ta emot busslaster med 
besökare än för att locka in fotgängare som passerar förbi. Ett besök på 
museet är därför sällan spontant; man går dit bara när man har planerat 
det. Med detta minskar möjligheten till naturliga möten, stadsplaneringens 
och arkitekturens sociala intentioner vingklipps.  

Genom enkelt kontrafaktiskt tänkande kan man fundera över hur en 
verksamhet som Världskulturmuseets hade fungerat i en mer vital 
stadsmiljö. I vardagslag hade det öppna museet troligtvis kunnat fungera 
som en fortsättning på gatumiljön. Folk hade samlats på museet och 
umgåtts, stannat till före restaurang- och teaterbesök. Byggnaden hade 
kunnat få en social roll i stadsmiljön; utgjort en grogrund och 
samlingspunkt för det fria kulturlivet och gjort det faktiska mötet mellan 
olika kulturer helt naturligt.  

Läser man nämndhandlingar och tar del av de diskussioner som 
fördes av beslutsfattare inför valet av plats (t.ex. Kommunfullmäktiges 
sammanträde den 14 december 2000) framstår det dock som att frågan 
om museets interaktion med den omgivande staden aldrig tillmättes något 
större intresse. Den primära frågan i fallet med Världskulturmuseet tycks 
för Göteborgs kommunpolitiker ha varit att se till att museet hamnade i 
Göteborg och inte i Stockholm eller Malmö. Då gällde det att snabbt få 
fram en tomt där alla praktiska krav var uppfyllda. Även den mediala 
debatten präglades av detta. Mer intresse ägnades åt den politiska process 
som placerade museet i Göteborg än hur museet på bästa sätt skulle 
kunna interagera med staden (se t.ex. Björklund 1999). Den strategiskt 
sett mycket viktiga frågan om museet i relation till stadens övergripande 
utveckling fördes bara i marginalen. Bara två år efter att Världskultur-
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museet var klart invigdes Götatunneln och stora markarealer vid älven, i 
direkt anslutning till centrala staden, frigjordes för exploatering. Idag 
(2009) är detta område fortfarande under utredning och i planeringen 
understryks kraftfullt vikten av sociala mötesplatser och interaktion över 
kulturgränserna. Södra Älvstranden kan, med rätt planering, bli en stark 
urban länk som skapar nya rörelsemönster och mötesplatser i staden. Här 
kan man bygga vidare på Linnéstadens livliga stadsmiljö, och knyta ihop 
den med de omkringliggande stadsdelar som tidigare varit avskurna av 
genomfartstrafiken. På Södra Älvstranden finns en urban potential som 
är mycket starkare än vid Korsvägen. Här hade Världskulturmuseet 
kunnat utgöra länk mellan gammal och ny stadsbebyggelse och samtidigt 
dra nytta av de väl uppbyggda kulturella nätverk som redan finns i om-
rådet. Ett symbiosförhållande mellan stad och museum som man inte är i 
närheten av vid Korsvägen hade kunnat uppstå. 

 
 

 
 

BBild 3 Världskulturmuseet ligger för sig själv bortanför Korsvägen. Byggnaden omges av stora 
öppna ytor 
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Kritisk realism – bryggan mellan vision och 
genomförande? 
I de två exemplen – bevarandet av Haga Nygata och lokaliseringen av 
Världskulturmuseet – ser vi att till synes relativt okomplicerade och 
praktiska beslut kan få mycket stora konsekvenser för det sociala livet i en 
stad. I båda fallen har vi även goda anledningar att misstänka att de fulla 
konsekvenserna av planeringen aldrig analyserades grundligt i förväg.  

Hade Världskulturmuseet placerats där det står idag om det i 
planeringsskedet gjorts en kritiskt realistisk analys av museets potential 
som mötesplats över kulturgränserna? Frågan är givetvis omöjlig att svara 
på. En dylik analys hade dock sannolikt lett till en fördjupad diskussion 
kring vad som egentligen måste vara uppfyllt för att den sociala arena 
som efterfrågades skulle komma till stånd. Troligen hade ämnet vidgats så 
att själva grundförutsättningen, att funktionen av ett Världskulturmuseum 
optimeras först när det verkar i ett större socialt sammanhang, hamnat i 
centrum istället för själva skalet, byggnaden. Här kommer vi fram till 
frågan om var i plan- och byggprocessen som den samhällsvetenskapliga 
analysen skulle kunna komma in. Jag menar att merparten av alla planer 
som upprättas skulle vara betjänta av en utvecklad sociologisk analys. En 
analys som startas tidigt i processen och som sedan finns med på ett 
aktivt plan under resans gång. På samma sätt som miljökonsekvens-
beskrivningar och analyser av solljus, buller, luftföroreningar eller 
belastning på VA-nätet kopplas till planer, skulle sociala konsekvens-
beskrivningar ha en självklar plats i stadsplaneringen. I vissa fall skulle det 
fungera med enkla checklistor, men så fort förutsättningarna blir lite mer 
komplexa krävs omfattande analyser. I grund och botten handlar det om 
att konkretisera de övergripande målsättningar som dagens samhälle 
ställer på stadsplaneringen. Att ge svepande begrepp om ”mötesplatser”, 
”stråk” och ”social hållbarhet” en reell betydelse. I dagens situation ten-
derar dylika begrepp användas för att legitimera lösningar av de mest 
skilda slag. Det är fritt fram att sockra partsintressen med positiva värde-
ord, helt enkelt därför att ingen tydlig begreppsapparat är definierad. 
Realismen kan lära planerare att systematisera den mjuka kunskapen, att 
peka ut vad som är symptom och vad som är generativa mekanismer. 
Den ”tysta kunskap” som arkitekter, planerare och andra besitter kan 
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med detta förtydligas och göras till mer än bara subjektiva åsikter bland 
andra.  

Jag skulle vilja påstå att diskrepansen mellan vision och genom-
förande inom stadsplaneringen till viss del hänger samman med att den 
postmoderna diskursen, vilken har varit dominerande inom teoribild-
ningen under flera decennier, levererar en skarp kritik mot modernismen 
men är desto vagare när det gäller att formulera konkreta alternativ. Den 
postmoderna kritiken handlar till stor del om modernismens övertro på 
det kvantifierbara och universalistiska. I reaktionen tenderar man att 
glömma att många samhällsektorer, däribland samhällsplaneringen, 
bygger på uttalade ambitioner att etablera helhetsperspektiv. Stads-
planeringen går inte att fragmentarisera; om man missar kopplingen 
mellan byggd miljö, samhälle och natur så missar man hela poängen med 
att planera. Indirekt har värderingsförändringarna på det teoretiska planet 
gjort att det har blivit svårare för planerarna att uppfylla kraven som 
ställs, eftersom den praktiska kontexten alltjämt premierar kvantitativa 
metoder. Det råder en fundamental osäkerhet kring hur man skall inte-
grera samhällsvetenskaplig teoribildning i det praktiska arbetet. Resultatet 
blir i många fall att den fördjupade analysen utelämnas.  

Idag finns som vi sett starka incitament att planera med människan i 
centrum, att bygga för mötesplatser och integration. Detta kräver 
analysmetoder som klarar av att beakta komplexa aspekter av verklig-
heten. Det förutsätter också ett klimat där kommunikation och erfaren-
hetsutbyte premieras. I båda dessa avseenden torde den kritiska realismen 
kunna bli ett starkt hjälpmedel för planerarna. Betydligt starkare än vad 
postmodernismen har blivit. Den kritiska realismen sträcker ut en 
teoretisk hand till praktiker inom olika områden, eftersom den uttryck-
ligen kopplar ihop ontologi och metodologi.  

Detaljplanearbete startar i regel därför att det finns en exploatör som 
vill bygga något på en viss plats. Ofta finns då konkreta förslag med från 
början. Processen handlar om att hitta för- och nackdelar med förslaget, 
inte om att teoretiskt definiera vilka grundläggande egenskaper som 
passar bäst för den aktuella platsen. Retroduktiva slutledningar skulle 
kunna användas för att definiera dessa grundförutsättningar. Genom att 
vända på gångordningen och börja analysen med att ställa principiellt 
olika stadsplanelösningar mot varandra skulle man kunna vinna kunskap 



 204 

om det framtida sociala livet, som i sig kan utgöra själva målsättningen 
för planeringen. Detta skulle ge planerarna en mer aktiv roll i processen 
än vad de har idag. Istället för att utgöra mäklare mellan olika parts-
intressen skulle de instanser som har helhetsbilden och kunskapen hålla i 
taktpinnen. I fallet med Haga hade man kunnat ställa ett förslag på total-
sanering mot olika bevarandeförslag och utifrån dessa göra kvalificerade 
bedömningar av vad som skulle kunna tänkas hända, dels med den egna 
stadsdelen och dels med omgivande miljöer. Med dylika analyser i ryggen 
blir det enklare att motivera till synes irrationella grepp (som att bevara 
fallfärdiga hus längs Haga Nygata) och ställa dem mot praktiska frågor 
som trafikflöden, sophantering eller exploateringstal. Liknande resone-
mang kan föras kring i princip alla större stadsutvecklingsprojekt i 
svenska städer. Det kan röra sig om allt ifrån bostadssegregation och 
trygghetsfrågor till regionala marknadsstrategier. Den kritiska realismens 
utgångspunkter är okontroversiella och lätta att ta till sig, vilket gör att 
metodologin relativt enkelt skulle kunna etableras på stadsbyggnads-
kontoren runt om i landet, liksom hos politiker och konsultföretag. 
Redskapet är ett neutralt och vetenskapligt väl beprövat hjälpmedel att 
angripa komplexa frågeställningar i skärningspunkten mellan den byggda 
miljön och det sociala livet.  
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