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Studien tar sin utgångspunkt i forskning som berör planeringsideal, vilket handlar om tankar och visioner som 

formar en stad. I denna studie ska planeringsidealet blandstad undersökas utifrån en svensk kontext, i form av den 

planerade stadsdelen Karlastaden i Göteborg. Syftet med studien är att undersöka och analysera de utmaningar och 

motiv som ligger till grund för att bygga en tät och hög blandstad. 

I den teoretiska genomgången belyses tre begrepp som är återkommande i uppsatsen: blandstadsidealet, levande 

stadsrum och tanken att bygga högt. Undersökningen grundas på en kvalitativ forskningsansats där intervjuer har 

genomförts med aktörer, som är eller har varit engagerade i projektet Karlastaden. För att få en klarhet i hur 

utformningen av stadsdelen kommer att se ut, genomfördes även en deltagande observation under ett 

informationsmöte, samt en bildanalys för att förtydliga de visioner som handlar om hur stadsmiljön ska komma att 

se ut. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att Karlastaden ingår i ett större stadsutvecklingsprojekt i Göteborg. Det finns 

faktorer i staden som skapar utmaningar vid planerandet av blandstad, bland annat lyfts de fysiska barriärerna i 

staden upp samt liv och rörlighetsaspekten. Vidare visar resultatet att den planerade skyskrapan kan komma att 

markera ut Göteborgs framtida stadsutveckling.  
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1. INLEDNING 
 

Förlorare är de som inte klivit in i den digitaliserade världen än, där dagens och morgondagens kunder 

finns. Så ut med det gamla utbudet och in med det nya. Framtidens stad är redan här, vi måste bara släppa 

fram den. God imorgon, staden! (Kruth 2018). 

Citatet innehåller begrepp som ”framtidens stad”, ”det gamla utbudet” och ”morgondagens 

kunder”. Det är möjligt att se citatet som en reflektion och ett exempel på rådande 

samhällstrend. Citatet är hämtat från ett inlägg på Stadsutvecklingsbloggen, som publiceras av 

företaget Tyréns, och utgår från temat att bygga och planera för framtidens städer (Kruth 2018). 

En stad är i ständig rörelse framåt, men de förändringar som sker kan i vissa fall ta tid och 

utvecklas successivt beroende på tid och plats (Bergsten & Holmqvist 2013, s. 292). Arkitekten 

Jan Gehl (2010) menar att stadens utformning beror till stor del på vilka typer av 

planeringsstrategier och ideal som funnits när staden formats. Gehl (2010, s. 19) beskriver att 

en trend idag är att planera för att städer ska anpassas efter fotgängares preferenser och därmed 

skapa en och därmed skapar en mer promenadvänlig stad.  

För att förstå hur och varför ett visst planeringsideal har slagit igenom, kan i vissa fall handla 

om att se de bakomliggande visionerna. Historiskt sett har planeringsidealen gått från de 

medeltida tankarna om hur en kan planera stadens utformning, till trädgårdsstadsidealet och 

modernismens visioner (Bedoire 2015). Under olika planeringsideal har det funnits faktorer 

som inkluderats vidare till nya tankar, och vissa faktorer som inte haft påverkan på senare ideal. 

Det kan exempelvis handla om arkitektoniska inslag i stadsrummet. Att lyfta upp stadsplanering 

och stadens utveckling går även att koppla samman med att se till vilka aktörer som är med och 

påverkar. Detta eftersom att ”ingen part äger ensam frågan om stadens planering och 

gestaltning…” (Olsson, Nilsson & Haas 2016, s. 10). Förändringar som påverkar samhällets 

utveckling handlar bland annat om urbanisering, digitalisering och förändring i 

konsumtionsbeteende (Kruth 2018). Med andra ord sker det en förändring i livsmönster och 

vanor som påverkar den byggda miljön i staden. Planeringsideal tar olika fysiska uttryck 

beroende på kontext (Olsson, Nilsson & Haas 2016, s. 9).  

Att bygga framtidens stad, som beskrivs i Kruths (2018) citat, är ett intressant koncept som 

väcker frågor om vilken typ av stad som är eftersträvansvärd att planera och bygga för 

framtidens behov. Det går att koppla begreppet framtidens stad till planeringsideal, eftersom 

städer byggs och planeras efter visioner och tankar. Det beskrivs att ”i staden blandas 

bebyggelse från flera tider och laddas med olika betydelser för olika intressen och grupper av 

medborgare” (Olsson, Nilsson & Haas 2016, s. 10). Dagens sätt att bygga skapar nya 

utmaningar, eftersom att det byggs i en allt snabbare takt och projekten som genomförs är 

omfattande, och därmed påverkar staden som helhet (Gehl 2010).  

En ideal idag är att bygga blandstad, vilket kan beskrivas som en motreaktion mot 

modernismens planeringsideal, där funktionsseparering förespråkades. Blandstadsidealet kan 

ses som en reaktion på hur det tidigare har planerats och byggts i städer. Det beskrivs att ”i vår 

samtid blickar många planerare, arkitekter och byggherrar tillbaka på hur städer utformades 

före modernismen” (Olsson, Nilsson & Haas 2016, s. 10). I rapporten ”Stadskvaliteter i 
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Göteborg” (2016) som tagits fram av Spacescape, på uppdrag av en rad aktörer inom 

Göteborgregionen, anges att ”städer finns för att de skapar närhet – närhet till jobb, service, 

kultur, rekreation och andra människor” (Spacescape 2016, s. 70). Som citatet från Kruth (2018) 

handlar det om att staden behöver ett nytt innehåll (Kruth 2018). Vad en stad ska innehålla och 

hur den ska utformas har, som beskrivits ovan, varit ett aktuellt ämne under lång tid.  

År 2005 publicerade Boverket rapporten ”Blandstaden – Ett planeringskoncept för en hållbar 

bebyggelseutveckling” (Bellander 2005). Där anges att det finns en ökad efterfrågan av att 

skapa levande städer, och en möjlighet att planera för detta är att öka funktionsintegreringen i 

staden (Bellander 2005). En definition av blandstad är enligt rapporten svårt att fastställa. Men 

det handlar i grund och botten om att skapa ett område som har en tät struktur, ”där finns liv 

och rörelse dagar och kvällar. Den ger närhet och möjlighet att bo och arbeta i samma område. 

Den kan bli ett fungerande lokalsamhälle med fler besökare i området, det offentliga rummet 

blir offentligare” (Bellander 2005, s. 5).  

Hur planeringsideal tar sig uttryck kan variera beroende på vilken kontext en befinner sig i. Det 

område som kommer vara i fokus denna studie ligger i Göteborg. Göteborgsregionen beskrivs 

vara i förändring och området ”växer och flera utmanande utvecklingsprojekt pågår” 

(Spacescape 2016, s. 7). Bland annat planeras det för att bygga Nordens högsta byggnad, en 

245 meter hög skyskrapa i Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Att bygga högt är inte 

vanligt förekommande i en svensk kontext. Under lång tid var Skatteskrapan i Stockholm det 

högsta huset, men år 2002 invigdes Turning Torso i Malmö, som med sina 190 meter kom att 

bli Sveriges högsta bostadshus. Idag finns det planer på att bygga höga hus både i Göteborg och 

Stockholm, i många fall handlar det om att dessa områden också bryter mot hur en tidigare har 

tänkt till byggnadsskalan i en stad. Peter Lundevall (2015) menar att ”ett högt hus är inte vad 

som helst, då vore det ingen mening med att sträva mot himlen” (Lundevall 2015, s. 121). Att 

bygga högt och tätt är ett fenomen som skiljer sig från tidigare planeringsideal som funnits i 

den svenska kontexten. Att något bryter mot den tidigare arkitektoniska utformningen väcker 

frågor, och onekligen intresse, eftersom att det leder till en utveckling i stadsrummet som 

påverkar staden i stort.  

Utgångspunkten i min studie har varit planeringsideal och visioner för att bygga framtidens 

städer. Studien befinner sig inom samhällsplaneringsfältet och är ett bidrag till 

stadsutvecklingsforskningen. Valet av att fokusera på Göteborg baseras på att det pågår ett av 

Nordens största stadsutvecklingsprojekt i staden (Älvstaden u.å.). Ett av de planerade områden 

är Karlastaden, där även Nordens högsta byggnad Karlatornet planeras.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera de utmaningar och motiv som ligger till grund 

för att bygga en tät och hög blandstad. Detta görs genom att studera visionerna bakom 

utformningen och omvandlingen av ett gammalt industriområde på Lindholmen i Göteborg. 

Undersökningen är utformad utifrån intervjuer, observation och bildanalys där information har 

samlats in om projektet samt aktörernas åsikter. 
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Frågeställningar som ligger till grund för studien är:  

1. Hur ser de bakomliggande motiven ut för att bygga efter blandstadsidealet? 

2. Vilka faktorer är centrala i utformningen av området?  

3. Vilken symbolik ligger i att bygga en skyskrapa i Karlastaden?  

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av åtta kapitel. I detta första inledande kapitel presenteras studiens syfte och 

frågeställningar. I det efterföljande kapitlet ges bakgrund till Göteborg, Norra Älvstranden och 

Karlastaden, och aktörerna i projektet kommer att presenteras. I kapitel tre presenteras de 

teoretiska verktygen, där blandstadsteorier, levande stadsrum och symboliken med skyskrapor 

diskuteras. Kapitel fyra beskriver utformningen av studien, det empiriska materialet och de 

metodologiska utgångspunkterna. Kapitel fem består av studiens första analyskapitel som berör 

temat blandstad i förhållande till Karlastaden. Kapitel sex analyserar utformningen av 

Karlastaden, följt av kapitel sju där symboliken med skyskrapor diskuteras. I kapitel åtta 

sammanfattas analysens viktigaste slutsatser och studiens tre frågeställningar besvaras och 

avslutningsvis diskuteras tankar kring fortsatt forskning.  
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2. STADEN UTVECKLAS 
 

I kommande avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning av Göteborg som stad i syfte att presentera 

de dokument och visioner som ligger till grund för stadsutvecklingen. Kapitlet är uppdelat i tre 

avsnitt där fokus är att beskriva Göteborg, området Norra Älvstranden och stadsdelen 

Karlastaden. Aktörer som är aktuella och involverade i projektet Karlastaden presenteras även 

i kapitlet.  

2.1 Göteborg 

I Göteborgs stads översiktsplan (2008) anges de övergripande målen och visionerna för 

kommunens framtida utveckling. Målen i översiktsplanen fokuserar på att skapa en hållbar 

tillväxt i kommunen. Det beskrivs att ”Göteborg ska vara en stad där det goda livet är möjligt 

för alla både nu och i framtiden” (Stadsbyggnadskontoret 2008, s. 4). Blickarna är riktade 

framåt i Göteborg och det beskrivs att staden är i en tillväxtfas, vilket förklaras med att 

Göteborgsregionen förväntas att växa med 45 000 nya boende och 60 000 arbetsplatser fram 

till år 2030. Att skapa en sammanhängande stad är en återkommande beskrivning i dokumenten. 

Det handlar om att planera och bygga för en ”tät, tillgänglig och blandad stad” (Göteborgs stad 

2018a). Vidare anges det att Göteborg ska utvecklas till en viktig knutpunkt och att ”resten av 

världen ska lockas till Göteborg” (Göteborgs stad 2018a). 

Ett av de 13 strategiska mål som presenterats i översiktsplanen (2008) är att skapa en attraktiv 

stadsmiljö. Göteborgs stad anger att ”attraktiva stadsgator kantas av levande bottenvåningar 

som antingen är öppna aktiva verksamhetslokaler eller bostäder med många fönster och entréer 

mot gatan” (Scapescape 2016, s. 71). Att skapa förutsättningar för att en ökad närhet och 

tillgänglighet i staden, både i form av bostäder, service och arbetsplatser, blir centralt i 

stadsomvandlingen som kommer att ske i staden (Scapescape 2016, s. 4). Det anges i 

översiktsplanen att målet är att skapa miljöer som är välkomnande för personer i alla åldrar 

(Stadsbyggnadskontoret 2009, s. 21). Visionerna och ledorden som genomsyrar dokumenten 

ska även baseras på att bevara de värden som berikar staden, till exempel närhet till vatten och 

grönområden. I stora drag är målet att planera för en ”inkluderande, grön och dynamisk stad 

som är öppen för världen” (Göteborgs stad 2018a). För att förstå hur Göteborg ska utvecklas 

behövs en kort historisk återblick.  

En separerad stad 

Göteborg har under många år haft den ekonomiska basen inom industri- och 

hamnverksamheten. Som flertalet hamnstäder drabbades Göteborg under 1970-talet av 

varvskrisen, vilket resulterade i nerlagda varv och stor arbetslöshet i staden. 

Varvsverksamheten var främst placerad på Hisingen, längs med Norra Älvstranden. I och med 

nerläggningen av varven kom det att bli omfattande industriytor som stod tomma och övergivna 

längs med vattnet vid älvstranden. Det beskrivs att Hisingen har ”fått ta emot det som inte rymts 

inom normalt stadsplanerat område, men ändå varit oundgängligt för näringslivets och stadens 

utveckling: de växande skeppsvarven, kolhamnen och raffinaderierna och så vidare” 

(Göteborstadsmuseum 2015, s. 5). När varven var igång undveks bostäder i närheten av 

industrierna då det inte ansågs vara god boendemiljö. I och med modernismens genomslag i 

stadsplaneringen skedde även en funktionsseparering i resterande del av staden, vilket innebar 
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en uppdelning mellan arbete, bostäder och handel. Ytterligare en faktor som påverkade att 

staden spreds ut, var bilismens genomslag under 1950-talet (Stadsbyggnadskontoret 2008b, s. 

19). 

Att det finns en funktionsseparering kan bidra till att Göteborg uppfattas som en splittrad stad. 

Detta presenteras av Göteborgs stad som en av de utmaningar som sätts i relation till 

stadsutvecklingen, eftersom de fysiska barriärerna gör det till en utmaning att bygga samman 

staden. Bland annat rinner Göta älv genom Göteborg och skapar en geografisk separation, med 

Hisingen på ena sidan älven och resterande delen av staden på den andra. Målet som presenteras 

i stadsutvecklingen är att ”Göteborg ska inte längre delas av älven. Den geografiska splittringen 

ska läkas, stadsmässiga stråk och en sammanhängande struktur ska skapas” (Göteborgs stad 

2018a). Vidare utvecklas det och inkluderar även sociala aspekter när det kommer till den 

separerade staden. ”En tät och tillgänglig stad innebär att människor lever nära varandra, det 

vill säga i praktiken motsatsen till segregation. Genom att människor med olika bakgrunder och 

ekonomiska förutsättningar ges möjligheter att dela samma stadsrum finns fysiska 

förutsättningar för integration” (Scapescape 2016, s. 71). 

Som konstaterats ovan har Göteborg varit en splittrad stad, dels genom det modernistiska 

planeringsidealet med funktionsseparering, men även genom de fysiska barriärerna. Hisingen 

beskrivs som en ö med en stor variation i natur och funktion, där det finns allt från 

”storindustrier som vildmark, öppna betesmarker och täta kvarter” (Göteborgs stadsmuseum 

2015, s. 4). Fokuserar vi ytterligare på området Lindholmen på Hisingen beskrivs det som att 

bebyggelsemönstret längs med älven ”är en spegling av växlingen mellan expansiva industriers 

utbyggnad i kombination med stadens ambitioner till ordnad stadsplanering med som 

anpassades till industriexpansionen” (Göteborgs stadsmuseum 2015, s. 5). Citaten ovan vittnar 

om att det finns en önskan om att skapa en inkludering mellan Hisingen och resten av staden.  

Det är en uttalad vision från kommunens sida att knyta samman Hisingen med resterande delar 

av staden, och därmed blir området Lindholmen en knutpunkt att fokusera på. En av 

anledningarna är att området ligger i anslutning till Lindholmen Science Park och Campus 

Lindholmen (Göteborg stad 2018a, s. 8). Området beskrivs som ”en viktig roll i regionen som 

kunskapsnod med samarbete inom media, IT och akademi” (Göteborg stad 2018a, s. 6). 

Området som idag ”präglas av en storskalighet som varvsverksamheten har lämnat efter sig” 

(Göteborg stad 2018a, s.8), står i behov av något nytt. En mer stadsmässig känsla på 

Lindholmen är något att sträva efter.  

Vision Älvstaden 

Göteborgs stad vill förändra och utveckla området, vilket har varit en vision som påbörjades 

redan under 1990-talet. Målet var att den storskaliga industrin och trafikintensiva verksamheten 

i området skulle ersättas med bostäder och annan typ av verksamhet. Det beskrivs enligt 

Älvstranden Utveckling AB, ett kommunalt bolag i Göteborg, att det innan 1990, var svårt att 

bygga bostäder där, eftersom området var starkt kopplat till nedslitna varvslokaler 

(Göteborgs stad 2018b). Men att det nu finns hopp om att ”Lindholmen skall utvecklas till en 

tät, blandad stad med ett större inslag av bostäder” (Göteborg stad 2018a, s. 8). 
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”Vision Älvstaden” är ett visionsdokument från 2012, framtaget av Göteborgs stad och 

Älvstrandens Utveckling AB. I dokumentet presenteras projektet som det största 

stadsutvecklingsprojektet i Norden, i och med att det sker stadsutveckling på båda sidor av Göta 

älv i Göteborg med mål att utveckla älvrummet, som tidigare dominerats av varvsindustrin 

(Göteborgs stad 2012). Det är nya områden som kommer att byggas och nya knutpunkter i 

staden som ska växa fram på båda sidor av älven (Göteborgs stad 2018b). Visionen handlar om 

att bygga och skapa stad på Hisingssidan och där med knyta ihop staden. Målet med den nya 

stadsdelen är att kunna skapa en välintegrerad stadsdel (Serneke AB 2018). 

Det är på Lindholmen som stadsdelen Karlastaden planeras att byggas. En av anledningarna till 

placeringen, utöver det som presenterats i ovanstående stycke, är att ”exploatören har sedan 

2005 arbetat för idén med ett högt hus på Lindholmen och successivt förvärvat mark för en 

framtida exploatering” (Stadsbyggnadskontoret 2016a, s. 3). 

2.2 Karlastaden 

Som nämnts i ovanstående stycka har Serneke AB under cirka tio års tid arbetat med idéen om 

att bygga i området och har även köpt delar av marken i området. Idag består planområdet av 

parkeringsplatser och små industrilokaler, men när stadsdelen Karlastaden är färdig kommer 

det att finnas åtta kvarter, med totalt 2000 lägenheter på cirka 200 000 kvadratmeter. Området 

ska utvecklas till att ”bli en tät, dynamisk och upplevelserik blandstad som används både dag- 

och kvällstid” (Älvstranden utveckling 2018). Detaljplanen för området antogs den 21 december 

2017, och det innebär även att byggandet av Nordens högsta byggnad, Karlatornet, godkändes. 

Skyskrapan beräknas att innehålla 73 våningar och bli 245 meter högt, och beräknas att stå klart 

2021 (Karlastaden, u.å).  

Aktörer i projektet 

Det finns ett flertal involverade aktörer i projektet, både med lokal och internationella företag. 

Nedan är en kort presentation av de största aktörerna i projektet Karlastaden.  

Exploatör: Serneke AB 

Markägare: Serneke AB och Göteborgs stad 

Byggherre: Karlastaden utveckling AB. Företaget är ett ”joint venture” mellan Serneke AB 

och Nordic Real Estate Partner (NREP), vilket är ett fastighetsinvesteringsbolag. Det innebär 

att Karlastaden utveckling AB ägs till 50 procent av Serneke AB och 50 procent av NREP.  

Arkitekt: Skidmore, Owings & Merill och Entasis 

Tillsammans med stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Sveriges Arkitekter och Älvstrandens 

utveckling AB genomförde Serneke AB (tidigare SEFA AB) en arkitekttävling för att få ”fram 

högkvalitativa, realiserbara förslag till skyskrapan och stadskvarter på Lindholmen” (Göteborgs 

stad 2014, s.1). Det vinnande bidraget ritades av den amerikanska arkitektbyrån Skidmore, 

Owings & Merril (SOM), som är kända i branschen då de har ritat byggnader som exempelvis 

Burj Khalifa i Dubai och One World Trade Center i New York (Älvstaden 2018).  

I tävlingsprogrammet angavs att aktörerna ville sträva efter att arkitektfirmorna skulle ta fram 

förslag som ”skapar en av Nordens högsta byggnader med stort visuellt avtryck” 
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(Göteborg stad 2018a, s.12). Det var en bidragande faktor till att SOM vann tävlingen, deras 

bidrag såg till helheten och inte enbart till skyskrapan. Motiveringen löd:  

Ett identitetsskapande förslag som tar ett helhetsgrepp om både skyskrapa och stadsmiljö. Förslaget 

integrerar närmiljön till en helhet som ger möjlighet till en levande stadsmiljö. Skyskrapans tydliga identitet 

ger karaktär och vitalitet till Lindholmen och blir Göteborgs nya landmärke och stolthet (Göteborgs stad 

2014, s.6)  

Serneke AB menar att målsättningen är att skapa ”Nordens högsta byggnader med stort visuellt 

avtryck. Skyskrapan skall signalera vitalitet och framtidstro och vara en symbol för stadsdelen 

och en stolthet för alla göteborgare” (Göteborg stad 2018a, s. 1). I samrådshandlingen (2016) 

anges att detaljplanen ska möjliggöra för en ikonbyggnad, som ska kunna bli Nordens högsta 

hus (Stadsbyggnadskontoret 2016b). Eftersom att projektet är så pass omfattande krävs en 

tydlig motivering till projektet eftersom att byggnaderna kommer att förändra staden både 

utseende- och innehållsmässigt. 

I ovanstående stycke är fokus på att skyskrapan kommer att utgöra ett visuellt avtryck i staden. 

Men det finns mer i området än bara skyskrapan, resterande del av området kommer att byggas 

som en tät blandstad. Det ska finnas möjlighet till varierande boendetyper, och tillgång till en 

blandning av affärer och restauranger. Projektet Karlastaden och dess utformningen har ett mål 

med att bli Göteborgs nya stadskärna, vilket innebär att det kommer att planeras för en levande 

stadsdel. Som det i ovanstående stycken lyfts är syftet med detaljplanen att planera och bygga 

för en stadsdel som ska innehålla en stadsmässigt centrumkvarter med ett varierat innehåll 

(Stadsbyggnadskontoret 2016b). 

Det har genomförts en stadsbildsanalys av projektet med syfte att visualisera bebyggelsen kring 

Karlavagnsplatsen (Stadsbyggnadskontoret 2015a). Slutsatsen från stadsbyggnadskontoret i 

Göteborg är att Lindholmen, som plats för projektet, ”är väl vald med tanke på markeringen av 

en ny inriktning för staden och etablering av tät stad norr om älven” (Stadsbyggnadskontoret 

2015a, s. 2). Det talas om att den exponering som projektet Karlastaden kommer att generera 

för stadssiluetten kräver en motivering. I det stora handlar det om att projektet är en del av en 

större stadsomvandling, och det omfattande målet för staden handlar om ”växlar upp och ändrar 

skepnad” (Stadsbyggnadskontoret 2015a, s. 2). Det innebär att det kan handla om 

skalförändringar. De skriver vidare ”att markera stadens nya identitet med byggandet av ett 

torn är ett klassiskt sätt att manifestera själva förändringen” (Stadsbyggnadskontoret 2015a, 

s.2). 

Att bygga högt  

Med en totalhöjd på 818 meter och 190 våningar gör det Burj Khalifa i Dubai till världens 

högsta byggnad 2018. Placeras byggnaden in i en svensk kontext, är det möjligt att konstatera 

att det inte finns någon jämförbar byggnad. Turning Torso i Malmö är Sveriges högsta byggnad 

med 54 våningar och 190 meter (Stadsbyggnadskontoret 2015b, s. 4), och ser vi till den lokala 

kontexten i Göteborg är den normala bebyggelsehöjden mellan åtta till tio våningar. Det innebär 

att om ett hus är 12 våningar klassas det i Göteborg som ett högt hus. Det högsta huset i 

Göteborg idag är Gothia East Tower som är 100 meter högt (Stadsbyggnadskontoret 
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2015b, s. 4). I Göteborg finns det riktlinjer kring vilken skala som bebyggelsen får ha. I 

Stadsbyggnadskvaliteter, vilket är ett komplement till översiktsplanen, presenteras följande: 

Hög täthet likställs ofta med höga hus. När det gäller framförallt bostadskvarter kan dock en lika hög faktisk 

täthet åstadkommas med mer måttliga hushöjder, eftersom kvalitativa frågor om exempelvis utemiljöns 

användning och proportioner, rumsupplevelser och närklimat måste vägas in. Platsens betydelse i 

Göteborgs helhet är naturligtvis också avgörande för valet av hushöjd. Höga hus kan vara en lämplig lösning 

i enstaka fall, efter att andra lösningar har studerats. En genomtänkt argumentation kring behovet att bygga 

högt på en viss plats är nödvändig (Stadsbyggnadskontoret 2008b, s.31). 

För att bygga högt i Göteborg krävs en genomarbetad motivering till varför det ska byggas i 

området. I kapitlet har det framgått att Göteborg har en övergripande plan om att genomföra 

stadsutveckling i centrala delar av staden. Bland annat längs med områdena vid Göta älv. 

Lindholmen har pekats ut som området där den nya stadsdelen Karlastaden ska växa fram, som 

kommer att bli en tät och hög blandstad. I kommande kapitel kommer de teoretiska perspektiven 

om blandstadsidealet och tanken om att bygga högt presenteras. Detta för att presentera närmare 

vad det innebär att bygga en hög och tät blandstad.  
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3. PLANERINGSIDEAL  
 

I detta kapitel kommer de teoretiska verktygen att presenteras och diskuteras. Två centrala 

begrepp som berörs i studien är blandstadsidealet och symboliken med att bygga högt. En 

gemensam nämnare för de två begreppen är planeringsideal och som nämnts tidigare handlar 

planeringsideal om de visioner som ligger till grund för utformningen av en stad. Målet med 

kapitlet är att kartlägga hur begreppen studerats tidigare och ur vilket perspektiv det då har 

gjorts. Teori och tidigare forskning har fungerat som en perspektiv grundande process, då det 

ger en möjlighet att sätta tidigare studier i relation till uppsatsen.  

3.1 Den täta, moderna och blandade staden 

Att förhålla sig till blandstadskonceptet innebär även att en bör förhålla sig till kontext och de 

bakomliggande orsaker. Gunnel Forsberg (2010, s.10) menar att ”man kan inte förstå ett ideal 

eller en strategi om man inte ser till det sammanhang det tillkommit i”. Som beskrivits i 

inledningskapitlet har det under åren funnits flertalet planeringsideal i städer, bland annat 

trädgårdsstaden, funktionalismens rationella stad, variationsrika kvarterstaden, den 

postmoderna staden och den miljövänliga staden (Bellander 2005, s. 17). De har alla 

uppkommit under sina omständigheter och efter vissa normer om hur en stad ska utvecklas och 

planeras. Nu talas det om att bygga för framtidens städer och att bygga den modern, blandade 

staden.  

Begreppet modern är något som Anthony D. King (2014) belyser genom att hävda att ”modern 

must be one of the most common metaphors used to represent a myriad of aspects of 

contemporary life, not least the so-called modern city” (King 2014, s. 65). Nu för tiden används 

begreppet modern i flera fall och situation för att beskriva saker. King (2014) ställer sig frågan 

vad modernt är för något, och om det finns en vedertagen definition av begreppet modern. Han 

menar att om det finns en definition bör det även finnas en måttsticka för att mäta vad som är 

modernt eller inte (King 2014, s. 65). En utmaning när det kommer till begreppen modern och 

modernitet är att sätta dessa begrepp i relation till geografi. Detta eftersom begreppen ”float in 

space, they are empty of meaning and hence, irrelevant for either description or analysis” (King 

2014, s. 67). Som nämnts i stycket ovan är det nödvändigt att se till den kontext som den 

moderna staden uppkom i. ”The political, social, spatial and cultural phenomenon of the so-

called "modern city" (sic) was introduced, from Europe, as an instrument of colonial control” 

(King 2014, s. 71). Tanken om att bygga den moderna staden har utgångspunkt i ett 

västerländskt perspektiv.  

Robin Nicholson (2015) ställer tar diskussionen om visioner till en bredare skala och ställer sig 

frågan ”do we have a vision for our cities in the future, say 2050, and how widely is that vision 

shared?” (Nicholson 2015, s. 37). Städer är i ständig förändring och rörelse, vilket leder till att 

visioner och tankar kring stadens utformning förändras med tiden. Visioner för framtiden 

baseras bland annat på hur städer ska klara av de utmaningar som finns, bland annat 

klimatförändringar och den ökade befolkningen i städerna. Clement Blanchet (2015) menar att 

det även handlar om vilken typ av arkitektur och identitet som städer vill förmedla och skapa. 

Det bör finnas en breddning inom samhällsplanering och arkitektur i hur visionerna tar plats i 

stadsrummet. Detta eftersom att det inte går att bygga och planera städer på samma sätt som det 
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gjordes för 50 år sedan. De utmaningar som städerna står inför är inte desamma som för säg 50 

år sedan. Blanchet menar att ”strategic thinking must prevail over the city administrators rather 

than allowing unbridled and unlimited planning” (Blanchet 2015, s. 58).  

I en svensk kontext blir det allt vanligare i kommuners översiktsplaner att inkludera visioner 

och mål om att planera för den täta staden. Lundevall (2015, s.109) menar att det inte var lång 

tid sedan den täta staden förknippades med ”den osunda staden”, vilket kan beskrivas som en 

stad där människor bodde tätt och det var många problem som uppstod i relation till detta. Det 

är onekligen så att tanken om att bygga en tät stad har sina för- och nackdelar. Den negativa 

sidan av tätbefolkade städer handlar om problem med kriminalitet, föroreningar, fattigdom och 

höga kostnader för att kunna bo och leva i staden (Hee 2015, s. 82). Detta står i kontrast till de 

som hävdar att täta städer istället bör ses som exempel på en plats där det erbjuds en större 

rörlighet och möjlighet till upplevelser. Hee (2015) pekar på att det finns studier som visar att 

ju fler personer som vistas på samma plats genererar i en större utveckling av idéer och mer 

innovation. Vidare framhålls hållbarhetsperspektivet, där täthet lyfts fram som en viktig faktor 

i ledet till att skapa en hållbar stad. Detta eftersom att det bland annat blir kortare 

transportsträckor (Hee 2015, s. 82).  

Vad innebär en blandad stad?  

I Boverkets rapport (2005) beskrivs begreppet blandstad som ett område med sammanhängande 

bebyggelse och ett varierat och mångsidigt utbud. Ett område där en kan ”leva ganska gott där 

hela sitt liv utan att någonsin bege sig någon annanstans” (Bellander 2005, s. 13). En allmän 

definition av begreppet bedöms i rapporten som svårt att uppnå. Detta på grund av att begreppet 

är brett och vagt. Det finns ett brett tolkningsutrymme och en större frihet för lokala 

tillämpningar, dock finns det faktorer som bör uppfyllas för att det ska anses vara en blandstad. 

En faktor är att skapa närhet och tillgänglighet i området, ”människor som befinner sig i 

blandstaden har inom synhåll eller gångavstånd tillgång till andra funktioner än bostäder” 

(Bellander 2005, s. 5). Det är möjligt att se det som en förklaring till att det ska vara en 

funktionsintegrering i staden. Vidare lyfts blandstaden fram som en möjlig lösning för att skapa 

bättre boendemiljö, då det kan ”skapa ett mer varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service 

och kultur så att behovet av dagliga transporter minskar” (Bellander 2005, s. 9). Det är ett 

liknande argument som diskuteras i Hees (2015) artikel, att skapa närhet i staden med möjlighet 

till stadsmässigt utbud, handel och bostäder, är viktigt. 

Planeringsidealet blandstad står i kontrast till den glesa staden, där funktionerna i samhället är 

uppdelade och utspridda. Det krävs ibland en transportmöjlighet för att nå exempelvis butiker, 

arbete eller bostad. Flertalet svenska städer är byggda efter idealet funktionsseparering. Detta 

kan förklaras av den moderna storindustrins principer, vilket gjordes efter ledorden: 

koncentration, organisation och funktionsseparering. Det är faktorer som har satt avtryck i 

stadsbilden i många svenska städer (Bellander 2005, s. 10). Det finns även fysiska barriärer i 

stadsrummet som leder till att staden blir glesbebyggd, vilket kan handla om faktorer som inte 

går att bygga över, exempelvis större transportleder, höjdskillnader eller vatten. Boverket 

(2005) menar att tanken om funktionsseparering bör åtgärdas, och att ”stadens idé är närhet 

mellan skillnader, inte olika grupper i avgränsade områden” (Bellander 2005, s. 16).  
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Genom att introducera blandstaden, som även kallas den funktionsintegrerade staden, är syftet 

att bygga bort barriärer i staden. Boverket skriver att ”bra förutsättningar finns för att skapa 

blandstad vid kompletteringar t.ex. ”bostadisering” av gamla industritomter som ligger med 

någon form av attraktivitet antingen centralt eller vattennära” (Bellander 2005, s. 35). Det är 

även områden som i vissa fall kan uppfattas som en barriär för att utveckla staden till att bli en 

större sammansättning.  

Sedan 1960-talet har Jane Jacobs haft en påverkan blandstadsdebatten. Hennes bok ”The Death 

and life of Great American Cities” ansågs vara en av de första böckerna som under 1960-talet 

kritiserade den dominerade planeringsdogmen i USA (Sung, Lee & Cheon 2015, s. 117). Detta 

eftersom att Jacobs kritiskt granskade stadsplanerna i amerikanska städer, som under lång tid 

dominerats av storskalighet och ”capital-supported redevelopment projects” (Sung, Lee & 

Cheon 2015, s. 117). Jacobs ansåg att det var viktigt att låta staden växa fram i en helhet och 

inte enbart fokusera på enskilda projekt. För att göra detta möjligt ansåg Jacobs att skapa en 

mångfald både inom områden men även i en större skala (Sung, Lee & Cheon 2015, s. 117).  

Centrala faktorer i argumentationen grundar sig i att staden och stadsrummet ska innehålla en 

variation och mångfald. Jacobs (1992) menar att utformningen av stadsrummet är centralt för 

att skapa en levande stad, vilket i vissa fall innebär att det är en hög koncentration av människor 

som i sin tur skapar rörelse och möten. Vidare ska kvartersstrukturen vara uppbyggd på ett 

sådant sätt att ett levande stadsrum möjliggörs. Detta kan göras genom tvärgator, som i sin tur 

skapar mötesplatser, vilket innebär att det genom utformningen är möjligt att planera för en 

fungerande och spännande stad (Jacobs 1992). Det blir mer lättframkomligt, i och med att de 

långa sträckor som är monotona och tråkiga undviks.  

Som nämnts ovan handlar det om att skapa en levande stad för alla. Begrepp som är 

återkommande i Jacobs argumentation är mångfald och variation, vilket kan ses som två breda 

begrepp som behöver definieras för att förstå innebörden av dem. Jacobs (1992) menar att 

variationen i en stad innebär, till exempel att det finns en spridning på boende i området, både 

när det kommer till ålder men även inkomstmässiga variationer. Vidare omfattar det en 

variation i storlek och upplåtelseform av lägenheterna, för att det ska vara möjligt att få en 

variation av boende handlar det om att se till att priserna på lägenheter och hyror varierar 

(Jacobs 1992). På liknande sätt nämner Boverket (2005) i sin rapport att ”en stad med 

kvartersstruktur, många funktioner, hög befolkningstäthet samt byggnader av olika ålder och 

skick och därmed olika lokalhyror som gynnar blandstaden” (Bellander 2005, s. 15). Detta för 

att få en spridning i åldern, men även i den sociala sammansättningen av boende. 

Mångfaldhetsaspekten i en stad tar sig uttryck i att det ska vara en blandning av serviceutbud, 

vilket omfattar butiker, boende, jobb och restauranger i samma område. Det i sin tur ger en 

rörelse i staden och skapar ett levande stadsrum. Susan Fainstein (2005) menar att begreppet 

mångfald har en varierande mening beroende på vilken typ av litteratur en tittar på. Inom 

planeringsdisciplinen handlar till stor del mångfald om ”mixed uses or class and racial-ethical 

heterogenity” (Fainstein 2005, s. 4). Likt Jacobs menar Fainstein (2005) även att en 

grundläggande förklaring till mångfald, inom en stad, är att granska den byggda miljön. Detta 
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eftersom att det är viktigt att skapa byggnader i olika skalor, därmed planera och bygga för både 

höga och låga hus (Fainstein 2005, s. 9).  

Det är funktionsblandningen som är viktig när det kommer till blandstad, eftersom konceptet 

baseras på en blandning av bostäder och handel. För att blandningen ska vara genomförbar 

handlar det om att det ska skapa förutsättningar för liv och rörelse. Jacobs menar att det inte ska 

vara en aspekt som enbart blir synlig under vissa timmar. Fotgängare ska kunna röra sig i 

stadsrummet dygnet runt, annars finns risken att helhetsperspektivet av liv och rörelse går 

förlorat (Sung, Lee & Cheon 2015, s. 117).  

Som tidigare nämnts i studien har det modernistiska planeringsidealet varit påtagligt i flertalet 

städer, vilket har lett till mindre fokus på planering av offentliga platser. Under det 

modernistiska planeringsidealet låg fokus på större individuella byggnader jämfört med att 

skapa levande stadsrum (Gehl 2010, s. 3–4). Den mänskliga skalan och den mänskliga 

aktiviteten i stadsrummet är faktorer som lyfts fram som till allt större del tar plats i 

utformningsprocesserna. Detta leder till större fokusering på att planera för goda offentliga 

platserna samt att skapa bättre möjligheter till att röra sig i städer för både cyklist som 

fotgängare (Gehl 2010, s. 5). Jacobs (1992) och Gehl (2010) beskriver på ett liknande sätt vikten 

av att skapa levande bottenvåningar, eftersom attraktiva och funktionsvarierande 

bottenvåningar är en del av att planera för den levande staden. Gelh (2010) argumenterar för att 

många städer använder sig av butiker och andra serviceutbud på bottenplan för att behålla och 

utveckla stadsrummet (Gehl 2010, s. 240). Genom att konstruera och planera för platser efter 

den mänskliga skalan skapas därmed också en attraktiv plats, som i ett senare skede kan leda 

till att utvecklas till ett besöksmål eller en mötesplats för olika människor. Det är av vikt att se 

till att människor faktiskt kan och vill röra sig i området, Gehl beskriver att ”the presence of 

other people in itself signals which places are worthwhile” (Gehl 2010 s. 63). Denna 

argumentation liknar den som Jacobs (1992) presenterar om hur en stad ska planeras för att 

skapa liv och rörelse, vilket grundar sig i att skapa en god fysisk miljö. En grundläggande faktor 

är att skapa en plats där alla har tillträde (Bellander 2005, s. 13). 

Sammanfattningsvis går det att se att det finns olika aspekter som inkluderas i 

blandstadskonceptet. Det rör sig om att skapa en levande plats dygnet runt, att skapa en täthet 

som gör det möjligt att erbjuda ett brett serviceutbud och slutligen att skapa ett område där en 

blandning av människor kan bo, leva och besöka. För att skapa en fungerade blandstad bör 

utmaningar som finns lyftas och belysas. 

Utmaningar med blandstadsidealet 

Även om det i många studier och rapporter framställs som positivt med blandstadsidealet finns 

det vissa utmaningar för att lyckas med konceptet. Boverket (2005) menar att det ”är lika viktigt 

att identifiera den önskvärda stadsutvecklingen som de hot och möjligheter som finns för 

denna” (Bellander 2005, s. 18). Rapporten beskriver att det är viktigt att vara reflexiv över 

utvecklingen och visa på de utmaningar som kan finnas. De övergripande faktorer som 

Boverkets rapport (2005) presenterar är att ett befolkningsunderlag, täta transporter, parkering 

och attraktiv miljö ska finnas (Bellander 2005, s. 6). Rapporten (2005) bygger på med Jacobs 



18 
 

kriterier för att skapa en levande stad. Det visar på att Jacobs tankar om den urbana 

utformningen har spritt sig från USA till Europa (Sung, Lee & Cheon 2015, s. 118). 

Att planera efter blandstadsidealet beskrivs handla om att skapa rörelse och liv i området. Det 

leder till viktiga faktorer att reflektera över, nämligen tid och plats. Jacobs (1992) baserar sin 

beskrivning på New Yorks gator och utformning, medan Boverket (2005) diskuterar utifrån en 

svensk kontext. Det är givetvis möjligt att sätta dessa två kontexter bredvid varandra för att se 

skillnader och likheter. Forsberg beskriver (2010) att det är viktigt att vara medveten om ”inte 

heller kan man utan vidare överföra en planeringsmodell från en kontext till en annan utan att 

den genomgår en kraftig omvandling” (Forsberg 2010, s. 10). Det sker alltid en viss förändring 

beroende på tid och plats.  

De utmaningar som finns för blandstaden handlar för det första om täthet. Det nämns i rapporten 

att de större städerna i Sverige inte har den typ av kvartersstruktur och hög befolkningstäthet 

som exempelvis New York har. Beskrivning av begreppet täthet kan ses som att det ”i områden 

är ett mått på möjligheten att etablera verksamheter och skapa ett offentligt liv” (Bellander 

2005, s. 10). Detta kan leda till att den täthet som krävs för att kunna skapa ett varierat butiks- 

och serviceutbud inte finns i en svensk kontext (Bellander 2005, s. 16). Sung et al. (2015) menar 

att Jacobs teori är mer anpassad för större städer (Sung, Lee & Cheon 2015, s. 118).  

För det andra finns det snarlika utmaningar som baseras på att kommunerna ska kunna behålla 

verksamheten i området men också kunna etablera nya verksamheter, vilket kan vara svårt att 

realisera i praktiken. Det kan handla om att göra sig konkurrenskraftig gentemot andra 

verksamheter så som exempelvis köpcentrum utanför staden. Likt det som Boverket skriver i 

sin rapport, är blandstaden ”vare sig möjlig, lämplig eller önskvärd överallt i stadsbygden” 

(Bellander 2005, s. 4).  

Den tredje utmaningen handlar om den mänskliga skalan i stadsrummet. Gehl (2010) menar, 

som nämnts i tidigare stycke, att det är en faktor som bör utvärderas och vara närvarande i 

planeringsprocesser. En utmaning som Gehl (2010) diskuterar är att projekten idag riskerar att 

fokusera kring större och högre byggnader, ”new urban areas are often built on a scale far 

removed from what people perceive as meaningful and comfortable” (Gehl 2010, s. 55). Detta 

talar emot blandstadens grundtanke om tillgänglighet och rörelse. Även Augé tar upp och menar 

att ”we are in an era characterized by changes of scale” (Augé 1995, s. 31), vilket tyder på att 

den skala som tidigare rådde nu har kommit att förändrats till en allt högre.  

Avslutningsvis diskuterar Sharon Zukin (2010) att städer och platser runt om i världen blir allt 

mer homogena. Detta skapar en utmaning i och med att det erbjuds enbart en viss typ av 

serviceutbud för en grupp människor. Zukin (2010) belyser problematiken med att vissa utvalda 

platser i staden blir uppgraderade, vilket kan leda till gentrifiering av områden i attraktiva lägen 

i staden (Zukin 2010, s. XV). Det är fysiska rum som skapas, och det har påverkan på vilka som 

kommer att röra sig där. Moa Tunström beskriver att det därmed innebär en ”mer resursstark 

socioekonomisk grupp än den som redan finns där” (Tunström 2016, s. 40). Hon pekar ut att en 

utmaning för dagens planerare är att samtidigt underhålla och utveckla stadsdelar, utan att skapa 

social exkludering (Tunström 2016, s. 40).  
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Tunström skriver i boken ”Urbanismer” (2016) att det är viktigt att se till vem som är 

målgruppen för staden under de olika stadsidealbilder. Att utmåla platser som ideala kan leda 

till att andra ses som problematiska och oönskade (Tunström 2016, s. 34–35). Tunström menar 

att ”planering är ett språk och det är viktigt vad vi säger i stadsbyggandet” (Tunström 2016, 

s. 36). Det finns andra forskare som menar att städer inte är språk utan fysiska och 

fastighetsrättsliga realiteter. Hur en väljer att se en stad är med och formar vilka värderingar 

som läggs i staden (Tunström 2016, s. 36). Något som Tunström beskriver att en ”diskuterar 

vad folk vill ha, vad som är bäst för folk” (Tunström 2016, s. 37), utan att undersöka vilka som 

inkluderas i begreppet folket. Vidare är det ett begrepp som ofta används i samhällsdebatter 

men som inte definieras trots komplexiteten i begreppet (Tunström 2016, s. 38). 

Sammanfattning 

Efter den teoretiska genomgången av begreppet blandstad visar att begreppet inkluderar 

värderingar som ska skapa en tät och levande stad. Det är även ett begrepp som står i motsats 

till funktionsseparering och det modernistiska planeringsidealet. För det första handlar det om 

att blandstad som koncept är brett och kontextbundet, eftersom det tar sig uttryck på olika sätt 

beroende på tid och plats, vilket skapar utmaningar. Jacobs tankar kring begreppet är utifrån en 

amerikansk kontext, vilket skiljer sig från den svenska kontexten. För det tredje handlar det om 

att skapa en blandning för alla i staden, vilket Tunström (2016) visade kunde vara en utmaning 

eftersom vissa kan komma att exkluderas.  

3.2 Skyskrapor  

Att bygga högt och tätt ligger i tiden, i alla fall om en ska tro arkitekten David Malott, 

ordförande för Council on Tall Buildings and Urban Habitat, CTBUH, som bedriver forskning 

om höga byggnader. Marlott menar att framtiden är vertikal och orsaken till att det byggs fler 

höga hus grundar sig delvis i urbaniseringstrenden, men också på att det finns en stark 

ekonomisk utveckling i Afrika och Sydamerika. Idag finns det en större möjlighet att ta del av 

avancerad ingenjörskonst, vilket är en nödvändig faktor för att kunna bygga högt. Ytterligare 

finns det en möjlighet att konstruera förenklade transporter inuti skyskraporna, vilket är ett krav 

i och med att husen blir allt högre (Orring 2017). Det är möjligt att säga att framtiden är vertikal 

eftersom de tekniska möjligheterna är tillgängliga.  

Mona Domosh (1988) genomförde en studie av New Yorks första höghus och menar att det var 

förnyelse och innovation inom byggteknik som låg till grund för skyskrapans framväxt 

(Domosh 1988). Det sker ständigt tekniska framstegen som gör det möjligt att bygga högt och 

hon belyser även att det är få fysiska element i en stad som sänder ut så starka signaler om den 

moderna världen som skyskrapor (Domosh 1988). Peter Lundevall (2015) beskriver att ”redan 

från början blev en skyscraper en symbol för business och ett resultat av USA:s växande 

ekonomiska styrka, framåtanda och tävlingsinsikt” (Lundevall 2015, s. 121). 

Skyskraporna började byggas i form av affärsbyggnader, och det blev successivt vanligare att 

de användes för bostäder och därmed inte enbart för kontorsverksamhet (Parker 2014, s. 269). 
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…these first tall buildings need to be understood as attempts by this new economic class to fulfill two 

parallel goals – to find appropriate expression for its new power and to legitimize that power by placing it 

within the constructs established by the more traditional elite, thereby conveying a civic as well as a 

commercial message (Domosh 1988, s. 339). 

Det var rika entreprenörer och affärsmän som hade en önskan att undersöka vilket typ av design 

som var möjlig att genomföra. Därmed kunde initiativtagarna bryta rådande byggnadstradition

erna och arkitekturidealen som rådde i slutet av 1800-talet (Domosh 1988). Richard Florida 

skriver att skyskrapor och höga hus kan fungera som vertikala förorter där människor lever sina 

liv utan att behöva stiga utanför byggnaden. ”People live their lives indoors in such places, 

wearing paths between their offices and the food courts, always seeing the same people” 

(Florida 2012, s. C3). Att bygga högt, menar Florida, kan vara nödvändigt men betonar 

samtidigt att balansen mellan olika områden i staden är viktigare. Det vore problematiskt om 

det blev kluster av höghus. Istället pekar Florida (2012) på att olika höjder på husen och en mix 

av täthetsgrad är att föredra, ”balance is the key” (Florida 2012, s. C3).  

Högt hus eller skyskrapa?  

Många av skyskraporna som finns idag har en gång i tiden varit med i tävlingen om att bli 

världens högsta hus, men har försvunnit i mängden då allt högre hus byggts. Detta leder oss in 

skillnaden mellan ett högt hus och en skyskrapa. För att benämna ett hus eller byggnad som en 

skyskrapa handlar i grund och botten om en distinktion från ett högt hus. Statistikern och 

nationalekonomen Jonas Larsson menar att en exakt definition, när det går från att vara ett 

höghus till att klassas som en skyskrapa, är svårt. Detta eftersom det inte finns någon 

internationell eller allmän vedertagen definition. Han beskriver att ”intuitivt är en skyskrapa en 

byggnad som höjer sig märkbart över sin omgivande bebyggelse” (Larsson 2011). Detta innebär 

att utifrån den definitionen är skyskrapa ett plats- och tidsbundet begrepp. 

Det finns två företag som båda har skyskrapor som huvudområden. Det första är EMPORIS, ett 

världsledande företag när det kommer till statistik och information om skyskrapor. Deras 

definition av en skyskrapa är ”a multi-story building whose architectural height is at least 100 

meters” (EMPORIS 2018). CTBUH, Council on Tall buildings and Urban Habitat, är en non-

profit organization, menar att det inte finns någon absolut definition vad en skyskrapa är, utan 

det är en subjektiv bedömning. Men det finns några faktorer som bör uppfyllas för att det ska 

klassas som en skyskrapa, likt EMPORIS (2018) sätts byggnaden i relation till resterade 

bebyggelse i området. Byggnaden behöver inte vara högre än andra byggnader, istället handlar 

det om att arbeta med proportioner, byggnaden kan vara ”slender enough to give the appearence 

of a tall building” (CTBUH 2018).  

Ser vi till en svensk kontext ges ett exempel av Larsson (2011). Han använder sig av 

Skatteskrapan i Stockholm, vilket är en skyskrapa i den bemärkelsen att den är märkbart högre 

än de omgivande byggnaderna. Sätts den i relation till exempelvis byggnader i Hong Kong, blir 

Skatteskrapans 84 meter inte tillräckliga för att klassas som en skyskrapa (Larsson 2011). 

Definitionen av höghus och skyskrapa ändras beroende på i vilken kontext som byggnaden 

befinner sig samt i relation till andra byggnader. Det som förr var en skyskrapa klassas idag 

kanske enbart som ett högt hus. 
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Att bygga höga hus är något som engagerar allmänheten, och i många fall presenteras de 

föreslagna projekten på ett visuellt tilltalande sätt. Ofta sker det i nattljus med lampor som lyser 

upp, alternativt i motljus med ett ”coolt” soundtrack i högtalaren (Lundevall 2015, s. 123). Det 

finns en korrelation med att vi befinner oss ”i en tid präglad av en ökad individualitet, 

effektsökeri och kommersialism” (Lundevall 2015, s. 124). Det är nödvändigt att se i vilken 

kontext som en byggnad eller hus uppkommer i för att förstå varför ett visst hus får ritas på ett 

visst sätt. Idag finns det ett intresse av att bygga högt i Sverige. Sveriges högst hus idag är 

Turning Torso i Malmö. Tornet är totalt 190 meter, och ett exempel på ett hus i en svensk 

kontext som har fångat uppmärksamheten bland allmänheten. I kortfilmen ”Sossen, arkitekten 

och det skruvade huset”(The Socialist, the Architect and the Twisted Tower) beskrivs de 

bakomliggande tankarna för projektet. Det blir tydligt att det orsakerna till uppståndelsen i detta 

fall inte beror på höjden (190 meter), utan hur gestaltningen av huset blev. Arkitekten Caltravas 

arkitektoniska uttryck blev uppmärksammat, i större grad än höjden på tornet (Lundevall 2015, 

s. 123).  

Jacobs (2006) betonar att det är viktigt att se till ett större perspektiv än enbart höjden på tornet, 

istället är det en hel vetenskap. Idag är det ett fenomen som går att finna på flertalet platser runt 

om i världen och att bygga högt är en del av dagens arkitektur (Jacobs 2006 s. 6). Lundevall 

(2015) menar att bygga högt innebär också en hög exponeringsgrad som sätter vissa visuella 

krav, ”något som strävar uppåt måste ha kraften i sig själv”(Lundevall 2015, s. 121).  

Att bygga skyskrapor eller höga hus grundar sig i att bygga i en viss typ av stil och att använda 

sig av ett arkitektoniskt uttryck i den byggda miljön. Larsson (2011) menar att det i vissa studier 

har varit fokus på att presentera höga hus som lösningen på demografiska utmaningar. Det är 

något som Larsson ställer sig tveksam till, och menar att det finns andra bakomliggande faktorer 

till valet att bygga högt (Larsson 2011).  

Symboliken med att bygga högt 

Det finns flertalet symboler kopplade till skyskrapor och höga byggnader. Parker (2014) menar 

att det grundar sig i att skyskrapan är en maktsymbol. 

The phallic skyscraper towers over the masses, and over the spires of their old churches, reducing them to 

worker ants at the same time that it provides a platform that enables the powerful to enjoy the view whilst 

sipping their champagne, or planning global domination (Parker 2014, s. 268). 

Skyskrapan är en byggnadstyp som är sammankopplad med symboliska värden så som 

kapitalism och makt. ”De högsta husen är absoluta manifestationer över såväl byggherraren 

som arkitekten” (Lundevall 2015, s. 124). Det går inte att komma undan att en skyskrapa sätter 

sin prägel på en stad. Att bygga högt är alltid ett ställningstagande, och det är svårt att 

kompromissa när det kommer till höga hus, antigen blir det högt eller inte menar Lundevall 

(2015, s. 131).  

Merwood-Salisbury (2012) diskuterar utifrån tidigare studier och artiklar, vad skyskrapors 

innebär är. Hon beskriver hur:  
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The argument that the very characteristics that made the skyscraper so awe-inspiring in the first half of the 

twentieth century—its huge size, its association with capitalism, and its ability to radically alter the 

experience of the city—spelled its doom in the second (Merwood-Salisbury 2012, s. 1134). 

En symbol i stadsrummet kan ha olika innebörd beroende på plats och tid. Domosh (1988) 

beskriver symboliken med skyskrapor i artikeln” The Symbolism of the Skyscraper: Case 

Studies of New York’s First Tall Buildings”. En symbol innebär att byggnaden i den byggda 

miljön inte är direkt kopplat till mänskliga behov, ”as symbols, skyscrapers, embody the 

intentions of the particular group of people who built them” (Domosh 1988, s. 322). Det handlar 

i grunden om vilka typer av symboler som initiativtagarna önskar sända ut till staden, ”the 

people that initiate the action – do so in order to convey particular messages to an audience” 

(Domosh 1988, s. 322).  

Hasan-Uddin Khan (2018) beskriver att höga byggnader alltid varit en del av det visuella 

landskapet i en stad (Khan 2018, s. 5). Detta kan tolkas som att tanken och viljan att bygga högt 

inte är något banbrytande och det är med en kritisk röst som Khan menar att allt fler byggnader 

byggs med ett kraftfullt arkitektoniskt uttryck. ”These increasingly attention-grabbing buildings 

are forming our perception of the build environment in a cacophony of visual expressions, 

which makes one wonder in what direction architectural reform is heading” (Khan 2018, s. 5). 

I det samhälle som vi lever i idag finns det en tro på att allt är möjligt, och att det i många fall 

är kopplat till att det finns teknik och material att åstadkomma spektakulära byggnader (Khan 

2018).  

Höjden på huset är en symbol i sig, men så är även placeringen av huset. Skyskrapor är dyra 

produktioner, vilket gör att de placeras i attraktiva lägen för att kunna bära ekonomiskt 

(Lundevall 2015, s. 127). Placeringen handlar även om att presentera och visa upp staden och 

byggnaden från den bästa sidan. Affärsmannen Joseph Pulitzer, som under 1880-talet 

finansierade höghus i New York, menade att intentionen med skyskrapan var att göra reklam 

för företag och därmed blev kopplad till makt. Vidare menar han ”…that its moral cornerstone 

is love of liberty and justice, that its every stone comes from the people, and the represents 

public approval for public services rendered” (Domosh 1988, s. 331). Detta tyder på att det bör 

finnas en tro på att husen ska representera människorna i staden för att vinna legitimitet.  

Inspirationen till att bygga högt är i många fall är barnsliga och baserad på en önskan om att 

synas. ”Lika sunt skeptisk bör man bli av närmast pubertala uttalande som ”att varje tid har rätt 

att sätta sitt avtryck” i staden” (Lundevall 2015, s. 124). Detta uttalande motiverar han genom 

att diskutera vikten av att ta ansvar för en stadssiluett. Om varje tid skulle bygga ett höghus för 

att markera ut sin tidsepoken skulle det sluta med att blir dränerad på värden som ger stadens 

sin karaktär (Lundevall 2015, s. 124).  

Sammanfattning  

Ovanstående avsnitt har visat att skyskrapornas funktion har gått från affärsverksamhet till att 

successivt övergå till bostäder. Fenomenet med att bygga skyskrapor är spritt över världen och 

ses idag ses ett vedertaget arkitektoniskt uttryck i världens städer. Att bygga högt i en svensk 

kontext är ovanligt och något som ses som modernt, ett intresse som infaller i en tid präglat av 

individualism (Lundevall 2015, s. 124).   



23 
 

4. METOD 
 

I följande kapitel kommer studiens kvalitativa metoder att redogöras och resoneras kring. Tre 

semi-strukturerade intervjuer har genomförts med aktörer inom projektet. Detta gjordes för att 

undersöka planerare och aktörers åsikter om den planerade skyskrapan och stadsdelen 

Karlastaden. För att komplettera resultatet från intervjuerna genomfördes en deltagande 

observation under ett öppet hus som arrangerades av Karlastaden utveckling AB för att 

presentera den planerade utformningen för området. På så sätt gavs en möjlighet att ta del av 

andra perspektiv än enbart kommunen, exploatören och byggherren. Ytterligare genomfördes 

en bildanalys av sju bilder som publicerats i samband med presentation av Karlastaden. Vidare 

kommer de avgränsningar som gjorts att presenteras samt etiska överväganden i studien. 

Avslutningsvis kommer det att presenteras en käll- och metodreflektion.  

4.1 Kvalitativa metoder 

I studien har tre kvalitativa metoder genomförts: semi-strukturerade intervjuer, deltagande 

observation och bildanalys. Syftet med studien är att undersöka och analysera de utmaningar 

och motiv som ligger till grund för att bygga en tät och hög blandstad. Detta görs utifrån 

projektet Karlastaden i Göteborg. En metod i sig är inte ett neutralt redskap, metoder är 

kopplade till forskarens syn på sambandet mellan ”olika uppfattningar om hur den sociala 

verkligheten är beskaffad och hur den ska utforskas” (Bryman 2011, s. 21). Detta är något som 

Peter Aspers (2011) reflekterar över och menar att det är ”sättet man använder dem på som 

avgör om de genererar kvalitativt eller kvantitativt material” (Aspers 2011, s. 108). En kvalitativ 

studie kan beskrivas med att ”målet är att kunna generera förklaringar baserat på 

förståelse”(Aspers 2011, s. 37). 

Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsansats då målet är att undersöka vilka 

uppfattningar och tankar som fanns till projektet Karlastaden. Detta har bidragit till en fördjupad 

förståelse av studieobjektet Karlastaden. En kvalitativ ansats innebär för min studie att den 

grundar sig i en kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket kan förklaras med att deltagarna befinner 

sig i en viss kontext. Det är deras tolkning av verkligheten som är tyngdpunkten i studien 

(Bryman 2011, s. 340–341). Målet är att försöka hitta mönster och förklaringar som kan 

underlätta och skapa en förståelse om planeringsideal. Studien syftar inte till att beskriva 

verkligheten på ett ”objektivt” sätt. Bryman (2011) menar att ”social konstruktionism utgör en 

ontologisk ståndpunkt som rör sociala objekt och kategorier, det vill säga att dessa är socialt 

konstruerade” (Bryman 2011, s. 37). Min utgångspunkt är att beskriva materialet utifrån hur 

deltagarna både i intervjuerna och på den deltagande observationen uppfattar och beskriver 

situationen och projektet. 

Till sist är det möjligt att konstatera att kombinationen av tre metoder - intervju, deltagande 

observation och bildanalys - ger en möjlighet att se materialet utifrån flera infallsvinklar. Det 

kan förklaras genom att en bildanalys visar hur något ser ut, eller vad som händer, och då kan 

en intervju tillföra beskrivningar av bakomliggande. Utifrån studiens syfte bidrog det till större 

förståelse för studieobjektet.  
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Studien avgränsas av tid och plats 

Inom kulturgeografi är begreppet plats centralt att förhålla sig till. Den geografiska plats som 

ligger till grund för min studie är Göteborg, vilket därmed blir den geografiska avgränsningen 

för studien. En avgörande faktor till val av stad är att Göteborg är en stad i förändring då 

området längs med Göta älv, enligt Göteborgs stad, är Nordens största stadsutvecklingsprojekt 

(Älvstaden u.å). Eftersom att studiens syfte är att undersöka planeringsideal och visionerna 

kring framtidens städer, föll det naturligt att välja Göteborg som utgångspunkt. Ytterligare en 

geografisk avgränsning som gjorts är att enbart fokusera på den planerade stadsdelen 

Karlastaden i Göteborg, vilket är ett projekt som fått publicitet i media och är därmed aktuellt i 

samtida debatter. En anledning till att det är omskrivet beror på att Nordens högsta byggnad, 

Karlatornet, planeras att byggas i området. 

Val av studieort är ett mångbottnat val och som kan baseras på personliga erfarenheter och 

intressen (Bryman 2011, s. 21). Detta är något som Aspers (2011) också belyser och menar att 

i många fall är forskarens intresse som är styrande när det kommer till forskningsprocessens 

inriktning (Aspers 2011, s. 50-68). Dessa påståendet går att koppla till mina tankar kring val av 

stad inför studien, då jag har lokal kännedom om Göteborg som stad. Det har varit till viss hjälp 

under den deltagande observationen och bildanalysen, eftersom att jag kunde förhålla mig till 

området, byggnader och historiska händelser. Samtidigt finns det en nackdel med detta eftersom 

att det kan finnas uppfattningar och antaganden från min sida som kanske inte stämmer överens 

med hur det faktiskt ser ut.  

Som presenteras ovan avgränsas studien av plats, men också av tid. Projektet bedrivs under en 

tidsbegränsad period, vilket leder till att det inte finns möjlighet att fördjupa mig inom alla 

aspekter och analysera alla faktorer som lyfts fram. Det sker urval och avgränsningar för att 

kunna hantera studiens material på ett rättvist sätt. Det finns vissa perspektiv jag låtit passera 

och andra som fångats upp och fördjupat mig vidare inom. De fyra valda konceptet som 

respondenterna pekade ut som centrala inom blandstad kommer att behandlas, och de andra 

kommer att exkluderas ur studien.  

4.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Tre semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fyra personer, vilket betyder att under ett 

intervjutillfälle deltog två personer. Respondenterna är en person från Serneke AB, en person 

från stadsbyggnadskontoret i Göteborg och två från Karlastaden utveckling AB. Motiveringen 

till att intervjua dessa aktörer är att skapa ett helhetsperspektiv från både byggherren, 

kommunen och exploatören sida. Närmare beskrivning av aktörerna i projektet görs i kapitel 

två. 

Tunströms (2009) beskriver i sin avhandling ”På spaning efter den goda staden” (2009) att 

respondenter som medverkar i hennes studie befann sig inom samma yrkesgrupp och därmed 

sker ”inom ramen för en slags elitdiskurs – där i huvudsak verksamma planerare och forskare 

har utrymme” (Tunström 2009, s. 25). Citatet går att sätta i relation till min studie, då det enbart 

var planerare och andra som arbetade inom området som tillfrågats som respondenter. Detta 

gjordes då jag var intresserad av att se projektet utifrån aktörernas synvinkel.  
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Det finns en medvetenhet om att valet av respondenter är snävt. Aspers (2011) lyfter fram att 

det kan leda till att respondenterna i många fall kommer att lyfta upp liknande problematik. Det 

innebär också att andra aspekter väljs att exkluderas under samtalet (Aspers 2011, s. 47). Ett 

exempel är att respondenterna kom från liknande arbetsområden, vilket blev synligt under 

intervjutillfällena. Eftersom att de under samtalet använde vissa specifika begrepp och skeenden 

i planprocessen som var självklara för samtliga respondenterna, men för mig som utomstående 

krävdes det en tydligare förklaring. Avslutningsvis är det möjligt att konstatera att 

respondenterna i min studie arbetar inom stadsutveckling i Göteborg, både hos offentliga och 

privata aktörer. 

Intervjusituation 

Intervjuerna genomfördes i mitten av mars 2018 och längden på intervjuerna sträckte sig mellan 

30 minuter och en timme. Den första kontakten med respondenterna skedde via e-post, där jag 

kortfattat presenterade mig, studieort, hur jag fått deras kontaktuppgifter, och motivering till 

varför just hen skulle vara en intressant respondent. Detta följdes av några förslag på när 

intervjun kunde genomföras. Genom att delge god information i början av kontakten, kan det 

leda till att respondenten blir mer villig till att ställa upp (Hay 2016, s. 162).  

Intervjuerna genomfördes på respondenternas kontor, med undantag för en intervju som 

genomfördes i Karlastaden utveckling AB:s showroom på Lindholmen i Göteborg. Det 

rekommenderas att respondenten får välja plats för intervju (Bryman 2011), vilket även var 

fallet i mina intervjuer. Det görs att det skapar en mer avslappnad stämning för respondenten. 

Platsens betydelse för intervjun hade en viss påverkan på intervjusituationen. Detta då en av 

intervjuerna genomfördes i ett ”showroom”, vilket kan beskrivas som en utställningslokal. 

Lokalen var uppbyggd som hur en lägenhet kan komma att se ut i Karlatornet. Det fanns ett 

uppbyggt kök, toalett, vardagsrum och hall. Detta för att visa vilka material- och färgkoder som 

valts till lägenheterna. På väggarna hängde bilder och illustrationer över den planerade 

stadsdelen, vilket gav en visuell känsla för hur det kan komma att se ut. Att genomföra en 

intervju i den miljön gav möjlighet till frågor som annars inte hade ställts i och med det fanns 

material och intryck att spontant diskutera kring. Samtidigt ska det tilläggas att det inte hade 

någon större påverkan på resultatet av intervjuerna, eftersom det ställdes liknande frågor under 

alla intervjuer.  

Under de två andra intervjuerna blev det visuella inte lika centralt under intervjutillfället. Detta 

eftersom att intervjuerna genomfördes i konferensrum. En av respondenterna hade med sig en 

dator och besvarade frågorna genom att på ett pedagogiskt sätt prata utifrån detaljplanen. Vid 

den sista intervjun användes inte några bilder under intervjutillfället, men eftersom att det vid 

tidigare intervjutillfällen hade presenterats bilder kunde jag referera till dessa när samtalet kom 

in på det visuella.  

Intervjuguide 

Valet att genomföra semi-strukturerade intervjuer baseras på möjligheten att låta respondenten 

vara öppen med sina svar, men ändå fokusera samtalet kring mina valda teman. För mig var det 

viktigt att samtalet fördes fritt, men med en tydlig organisering kring valda samtalsämnen. 

Semistrukturerade-intervjuer som metod ger en möjlighet att förstå vad som är intressant för 
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respondenten. Det som är styrkorna med att genomföra intervjuer är möjligheten att fylla luckor 

som inte besvaras, vid exempelvis en observation. Vidare handlar det också om att kunna gå 

djupare i förståelsen för att undersöka motiveringen till projektet (Hay 2016, s. 149). 

Intervjuerna genomfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1). Detta gjordes 

för att kunna vara flexibel, och strukturera samtalet utifrån mina valda ämnen. Bryman (2011) 

beskriver att användningen av en intervjuguide med valda teman ger respondenten en möjlighet 

att själv bestämma hur samtalet ska styras (Bryman 2011). Intervjuguiden var ett verktyg som 

gav mig möjlighet att vara flexibel och samtalet förs naturligt framåt, utan att det blir stolpigt 

eller stelt (Hay 2016, s. 152), vilket jag håller med om. Baserat på mina teoretiska verktyg och 

tidigare forskning skapades intervjuguiden utifrån teman som främst berörde blandstad som 

koncept, utformningen av området och den planerade skyskrapan. Vidare fanns det 

underkategorier till dessa teman. Val av område baseras på vad jag anser vara intressanta och 

centrala aspekter för mitt studieområde.  

Intervjuguidens utformning kan skilja sig åt beroende på vem som är respondenten. Det skedde 

en revidering och justering inför varje intervju. Detta gjordes dels för att anpassa intervjuguiden 

till respondenten, men också för att vissa frågor kändes mindre aktuella under olika intervjuer. 

Dock har det funnits ett syfte med att skapa en enlighet mellan intervjuerna. Därför har 

revideringarna som skett inte varit omfattande. Jag upplever även att ju fler intervjuer som 

gjordes bidrog till en större förståelse kring vilka begrepp och formuleringar som var centrala 

för studien och för respondenterna. Sedan bidrog det även till en bättre förberedelse för 

motfrågor än under de tidigare intervjuerna.  

Det har varit en gränsdragning mellan att låta samtalet flyta på, men ändå styra det med hjälp 

av teman i intervjuguiden. Det är upp till den som intervjuar att styra tillbaka samtalet om det 

går för långt från de valda teman (Hay 2016, s. 158). För min del var det en möjlighet att låta 

respondenten prata fritt med utgångspunkt i kring temana och frågorna. Frågornas avsikt var att 

vara öppna och inte ledande.  

Inspelning och transkribering 

Varje intervju startades med en kort beskrivning av mig själv och syftet med studien. 

Intervjuerna avslutades med att respondenterna gavs möjligheten att ställa frågor om det var 

något som var oklart. Det finns riktlinjer och punkter som bör följas under kontakten med 

respondenterna, bland annat att tillstånd ska fås för att spela in samtalet, inspelningen och 

transkriberingen ska vara tillgänglig för respondenten och möjlighet att stoppa eller pausa 

intervjun när som helst är också möjligt (Hay 2016, s. 163). Detta var saker som togs upp med 

respondenterna innan intervjun genomfördes. I slutet av intervjun frågade jag om det fanns 

möjlighet att mejla om ytterligare frågor skulle dyka upp längs med vägen, vilket det gav 

tillstånd till.  

Intervjuerna spelades in via mobilens inspelningsfunktion. Detta gjordes eftersom det gav mig 

en större möjlighet att koncentrera mig på samtalet och intervjuguiden. Det underlättade även 

då jag kunde ställa följdfrågor och tänka på deras tonfall och att ord inte glömdes bort. 

Inspelningen av samtalet gör det även lättare att citera respondenten, eftersom risken för 
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missförstånd och feltolkningar minskar jämfört med om det hade varit antecknat för hand 

(Bryman 2011). 

Vidare valdes att kombinera inspelningen med att ta anteckningar i ett block under tiden. Att 

kombinera två tekniker föll sig som ett naturligt val eftersom de enskilt har sina för- och 

nackdelar. Även om en inspelning täcker allt som sägs, är det viktigt att under tiden anteckna 

nyckelord (Hay 2016, s. 169). Att ta anteckningar underlättar även för senare hantering av 

materialet. En utmaning var att inte bli allt för fokuserad på att anteckna under samtalet. Därför 

kan inspelning av samtalet ha en lugnande effekt (Hay 2016, s. 169). Det finns vissa svårigheter 

med inspelning av intervju, och det är att en kan förlita sig på tekniken. Under ett av 

intervjutillfällena stängdes inspelningsfunktionen av, vilket upptäcktes efter avslutad intervju. 

Eftersom jag hade tagit anteckningar kontinuerligt under intervjun kunde jag efteråt fylla i 

beskrivningar av de 20 minuterna som inte hade spelats in av intervjun. 

Framgångsrika intervjuer kräver väl genomförda förberedelser. Det är mer än bara ett samtal 

som ska genomföras och förberedas, bland annat är det intervjuguiden, kontakta 

respondenterna, genomföra intervjun och sedan hantera och analysera materialet. 

Transkribering är en av de faktorerna som tar tid efter en intervju (Hay 2016, s. 149). Det 

empiriska material som samlats in vid intervjuerna transkriberades i sin helhet. Vissa delar av 

intervjuerna avvek från resten av intervjun och var inte relevant för vidare analys. Dessa delar 

valde jag att transkribera mindre noggrant. Citat som finns med i analyskapitel är transkriberade 

ordagrant. Deltagarna i studien gavs möjlighet att läsa igenom citat som inkluderats i intervjun, 

och citaten skickades över via e-post för att godkännas om så önskade. Data som samlades in 

vid intervjuerna hade som avsikt att inte reduceras till korta citat utan placeras in i en kontext. 

Detta för att skapa en bredare förståelse av hur situationen ser ut. 

4.3 Deltagande observation 

Den huvudsakliga metoden i studien är de semi-strukturerade intervjuerna, men som 

komplement till detta har en deltagande observation genomförts. Syftet med den deltagande 

observationen var att skapa en ökad förståelse för utformningen av området. Detta gjordes 

genom att delta på ett öppet hus där utformningsprocessen av området var i fokus. Det finns 

flera orsaker till att genomföra en observation, allt från att räkna något specifikt på en plats, till 

att kompletterande det empiriska materialet som inte går att få genom andra metoder (Hay 2016, 

s. 315). Att genomföra en deltagande observation gör det möjligt att delta i aktiviteter som 

aktörerna gör, att kunna ställa frågor till dem på plats om hur de uppfattar och tolkar saker 

(Aspers 2011, s. 108). Detta anser jag stämma in på min studie då jag hade som avsikt att ta del 

av ytterligare information som inte presenterades under intervjutillfällena. 

Observationen ägde rum den 15 mars 2018 mellan klockan 17–19 på Karlastadens 

informationscentrum på Lindholmen i Göteborg. Det var ett öppet hus där allmänheten var 

välkommen att delta för att ta del av projektet. Mötet gav även arrangörerna, Karlastaden 

utveckling AB, en möjlighet att ta del av ”synpunkter och funderingar kring området. Här hittar 

du bland annat en modell över hela stadsdelen, material och medarbetare som svarar på frågor” 

(Lindholmen Science Park 2018). Bryman (2011) menar att en deltagande observation består i 

att engagera sig i en fysisk miljö för att kunna observera och lyssna på det som sägs (Bryman 
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2011, s. 344). Detta passar in på studien eftersom att det öppna huset handlade om utbyte av 

information, både från allmänheten genom frågor, men också från aktörens sida genom 

information. 

Karlastaden utveckling AB var ansvariga för det öppna huset. Arrangörerna hade via Facebook, 

karlastaden.se och via e-post informerat allmänheten om att det öppna huset skulle äga rum. 

Ytterligare hade de två mäklarfirmorna, som är anlitade att förmedla lägenheter, skickat ut e-

post till köpare och intressenter av lägenheter. Ett alternativ för att ha tagit till sig informationen 

var om besökaren hittat dit genom att befinna sig i anslutning till området eller spontant gå in 

för att ta sig en titt. I mitt fall rörde det sig om att jag skrivit upp mig på deras e-postlista för att 

få information om projektet.  

Besökare under observationen 

Min medverkan på det öppna huset meddelande jag arrangörerna några dagar innan mötet hölls. 

Det gjordes i samband med intervjun som genomfördes med Karlastaden utveckling AB två 

dagar tidigare. Jag frågade om var möjligt för mig att ställa frågor till besökarna, vilket det var. 

En anledning kan ha varit att de efter den genomförda intervjun visste ungefär vilken typ av 

frågor som jag skulle ställa till besökarna på det öppna huset. 

Under den deltagande observationen var det femton personer som kom och besökte det öppna 

huset under de två timmarna. Det var relativt utspritt när besökarna kom, de flesta kom i par 

och gick under tystnad runt i rummet och tittade på modeller och bilder. Jag antog att detta 

gjordes för att skapa sig en uppfattning om hur området ska komma att utvecklas. Lokalen var 

uppbyggd, som beskrevs i ovanstående avsnitt, som hur en av lägenheterna i skyskrapan kan 

komma att se ut. Eftersom jag genomförde en deltagande observation krävs att forskaren aktivt 

deltar i de aktiviteter eller situationer som sker under observationstillfället (Bryman 2011,  

s. 266). 

Genomförandet av observationen gick till så att jag försökte att skapa kontakt med besökarna 

genom att börja prata om byggmodellerna som var uppställda i rummet. Det var överlag inte en 

pratig stämning, vilket gjorde det svårt att påbörja ett samtal. Om besökarna vid det öppna huset 

samtalade med någon av de som arbetade på Karlastaden utveckling AB, försökte jag befinna 

mig i närheten för att ta del av samtalet, för att ta del av vilken typ av frågor som ställdes. 

Majoriteten av frågorna rörde vilka lägenheter som var till salu, eller från vilket håll solen skulle 

komma från. Det var även frågor som rörde vilken typ av kvarter som skulle byggas och när 

dessa skulle stå klara.  

Under den deltagande observationen samtalade jag totalt med tre besökare, plus de två 

personerna från Karlastaden utveckling AB som jag träffat tidigare. Jag tydliggjorde i början 

av samtalet med deltagarna att jag var student vid Uppsala universitet och genomförde en studie 

om Karlastaden. Detta gjordes för att öppna upp för ett samtal om projektet och för att få en 

möjlighet att höra besökarnas åsikter och tankar. De tre deltagarna som jag pratade med var alla 

studenter och uppskattningsvis mellan 20–25 år. Förklaringen till att de befanns sig på det 

öppna huset var att de studerar i närheten och gick förbi för att ta sig en titt på hur det såg ut.  
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Ett intressant inslag under den deltagande observationen var att det fanns möjlighet att testa 

VR-glasögon (Virtual Reality). Konkret gick det till så att när en satte på sig VR-glasögonen, 

som såg ut som ett cyklop, kunde en se hur utformningen av området skulle se. Alla besökare 

på det öppna huset gavs möjlighet att testa dessa VR-glasögon, varav kanske hälften testade. 

Det fanns en möjlighet att befinna sig och ”promenera runt” i stadsdelen. Det är möjligt att säga 

att ”virtual space is often closely connected to non-spatial concepts like imagination, dreams, 

memory religion” (Hay 2016, s. 283). Det var grafiskt formade miljöer som framställdes när 

VR-glasögonen testades, men det gav ändå ett intryck av hur det kan tänkas utformas i 

framtiden. En av arrangörerna beskrev att VR-glasögonen annars används för att eventuella 

lägenhetsköpare ska kunna se hur en lägenhet ser ut och vilken utsikts som finns.  

Jag valde att registrera händelserna på det öppna huset genom att ta mentala anteckningar. Detta 

för att kunna samtala på ett ledigt sätt med besökarna utan att behöva anteckna samtidigt. När 

tillfälle gavs skrevs vissa ord eller citat upp i mobilen. Efter det öppna huset var slut, skrevs 

fullständiga anteckningar ner.  

4.4 Bildanalys 

Ett komplement till både de semi-strukturerade intervjuerna och den deltagande observationen 

utgörs av bildanalysen. Den genomfördes för att skapa en förståelse om hur utformningen av 

området visualiserades och vilka symboler som används i bilderna. Att använda en bildanalys 

som komplement till andra kvalitativa analyser kan ge en djupare förståelse av vad som 

framkommit under exempelvis en intervju. Den genomförda bildanalysen har gett mig en större 

förståelse och insikt i hur området kommer att utvecklas och utformas. Detta eftersom att bilder 

kan vara till hjälp för att illustrera och visualisera hur ett område ska se ut (Bergström 2012,  

s. 156). 

Bildmaterialet består av bilder inhämtade från karlastaden.se och en från Göteborgs stads 

pressrum. Totalt valdes sju bilder ut för bildanalysen, varav en bild som jag tagit själv. Valet 

av bilder grundar sig i uppsatsens storlek, vilket gjorde att det inte fanns utrymme eller tid för 

att inkludera fler bilder. Dessutom baseras urvalet av bilder på att de ska illustrera något av de 

centrala temana i uppsatser (blandstad, utformningen eller skyskrapan). Detta ledde till att val 

av möjliga bilder minskade i antal, då inte alla uppfyllde kriterierna.  

Att arbeta med de visuella intrycken i studien blev centralt, dels beroende på det stora visuella 

material som finns att tillgå. Det handlade om allt från både små korta filmer om projektet, till 

större illustrationsbilder. Bildanalys handlar om att arbeta med hur bilden är illustrerad och 

varför (Bergström 2012). Att förhålla sig reflexiv och med ett kritiskt förhållningssätt har varit 

viktigt för analysen av bilderna. ”Image are more than just reflections of their social context” 

(Hay 2016, s. 276). Det har handlat ur vilket perspektiv som bilden är sedd utifrån, eftersom 

det inte är med en neutral blick som bilden blir granskad (Hay 2016, s. 276). Vidare beskrivs 

det på ett talande sätt att ”how the viewer interacts with the images becomes an important aspect 

of any interpretation.” (Hay 2016, s. 278). Detta återkopplar till vikten av att förhålla sig kritisk 

till bilderna och sträva efter att förstå i vilket syfte bilden publicerades.  

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till vid en bildanalys. Det första handlar om att sträva efter 

att granska bilden kritiskt, som nämndes ovan. Detta eftersom att bilder ”are more than just 
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reflections of their social context”(Hay 2016, s. 276). En bild skapas alltid utifrån vissa faktorer, 

därav är det nödvändigt att lyfta fram dessa för att kunna analysera vidare. Bergström (2012) 

menar att en bild som används i reklam eller i ett liknande syfte, alltid har en beställare och en 

målgrupp. Därför handlar det om att tänka på vilken typ av målgrupp som beställaren vill nå 

med bilden. Det kan exempelvis gå att utläsa genom att se vilka människor som porträtteras i 

bilden, vilken typ av aktivitet som de genomför eller vilka drömmar som visualiseras genom 

bilden (Bergström 2012 s. 156).  

Vidare är det nödvändigt att reflektera över hur jag själv ser på bilden. Det är inte med en neutral 

blick som den granskas. Detta eftersom jag har ett visst syfte med min studie, och det kan finnas 

risk i att jag ser saker som egentligen inte visas i bild. ”How the viewer interacts with the images 

becomes an important aspect of any interpretation”(Hay 2016, s. 278). Ytterligare handlar det 

om att de bilder som kommer att användas i denna studie är skapade efter syftet att presentera 

och illustrera ett projekt som kommer att byggas inom snar framtid. Det gör att den moderna 

tidsandan och senaste tekniken finns representerad i bilderna. Bergström (2012) menar att 

begreppen tid och plats är centrala i en bildanalys. Detta eftersom att företaget som är beställare 

i många fall har som avsikt att nå en viss målgrupp och där med är det viktigt att anpassa bildens 

uttryck till deras önskemål (Bergström 2012, s. 170). 

Till sist handlar det om att vara tydlig med hur kodningen av materialet har gått till. För min 

del har jag försökt att koppla samman bilderna med teorin och resultatet för att motivera min 

beskrivning av hur jag tolkar bilden.  

4.5 Analys och reflektion av materialet 

Vid analysen av det insamlade materialet, som består av intervjuer, observation och bildanalys, 

delades processen i tre steg. Det första påbörjades redan under transkriberingen, eftersom att 

jag vid upprepade tillfällen lyssnade igenom materialet för att kunna anteckna ner det. Därmed 

blev det även en kontrollering att jag uppfattat samtalet på rätt sätt. Detta gav mig även en god 

kunskap om materialet. Efter transkriberingen handlar det om att koda materialet efter studiens 

teman. De temana som var centrala för min studie berör blandstad, utformningen av området 

och skyskrapan. Efter kodningen möjliggjorde det en överblick av materialet och därefter kunde 

mer specifika mönster och tankar urskiljas. Det avslutande var att dra slutsatser från det jag 

samlat in och det var detta som blev utgångspunkten i analysen.  

Att reflektera över val av metod och tillvägagångsättet är centrala i studien för att kunna välja 

ut vad som bör inkluderas och exkluderas. Alla de tre valda metoderna i studien anser jag har 

bidragit till att ge en helhetsbild över projektet och dess utmaningar. De tankar som fanns om 

utformningen som diskuterades under intervjutillfällena tog sig visuellt uttryck genom att 

inkludera bilder i analysen. Ytterligare kunde detta kompletteras med vidare tankar från 

besökare på det öppna huset samt VR-glasögonen. Aspers (2011) menar att det sällan är det 

visuella intrycken som samlas in ”utan det som i första hand samlas in och analyseras är verbala 

yttranden” (Aspers 2011, s. 41). Utifrån min studies upplägg ansåg jag att det fanns perspektiv 

att vinna genom att inkludera det visuella. Detta eftersom det, som nämnts ovan, ger en ökad 

förståelse av hur själva projektet kommer att se ut och utvecklas.  
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En annan begränsning som finns med studien är att de värden som diskuteras inte ger en 

helhetsförklaring kring området. Att säga att de kvaliteter som återfinns i Karlastadens 

utformning skulle leda till en lyckad blandstad är en alltför enkel slutsats. Det finns ett stort 

antal variabler som inte tagits upp i studien som påverkar hur utvecklingen kommer att bli.  

Etiska överväganden 

Att genomföra en studie innebär att involvera olika etiska överväganden, vilket tar sig utryck 

genom de val som görs (Hay 2016, s. 27). Etiska överväganden har gjorts i samtliga metodval, 

dels för att sträva efter transparens i materialet, men även skapa ett förtroende gentemot 

deltagarna i studien. Som beskrivits tidigare godkände samtliga respondenter att intervjun 

spelades in. När studien började bli klar gavs även möjlighet för respondenterna att läsa igenom 

citat som tagits från intervjun. Jag mejlade ut citaten till respektive respondent för att meddela 

i vilket sammanhang som citaten skulle användas och ifall de hade några synpunkter på det. 

Respondenterna godkände citaten, men två av tre valde att omformulera dem och lägga till 

ytterligare information, vilket jag godkände. Att mejla till respondenterna bidrog även till att 

jag försäkrade mig om att jag inte missuppfattat deras svar. Men också gav det respondenterna 

möjlighet att påverka hur de framställdes i och med att citaten erbjöds att läsas igenom. 

Vidare etiska överväganden som gjorde i relation till intervjuerna handlade om anonymitet. 

Mina respondenter är inte anonyma eftersom namnet på arbetsgivaren står angivet. Men 

respondenternas namn och kön valde jag att inte skriva ut, eftersom att det inte är relevant för 

uppsatsen. Deras uttalanden görs utifrån deras arbetsgivares värderingar och synpunkter och 

inte efter hur de uppfattar situationen som privatperson. Under den deltagande observationen 

valde jag att presentera deltagarna med uppskattad ålder och sysselsättning. Detta då jag enbart 

pratade med tre personer och samtliga var studenter. I resultat- och analysdel har jag valt att 

kalla dem för Besökare 1, Besökare 2, Besökare 3. Detta eftersom att det inte har någon 

påverkan på studien huruvida om de nämns vid namn eller inte. Slutligen har samtliga av de 

bilder som använts i studien fått godkännande för användning av ansvarig utgivare från 

respektive hemsida.  
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5. BLANDSTAD 
 

Nedan följer det första av studiens tre resultat- och analyskapitel. Kapitlet tar avstamp i 

blandstadsidealet med avsikt att skapa en fördjupad förståelse av begreppet och vilka 

utmaningar som finns. Resultatet från de empiriska undersökningarna (intervjuerna, 

observationen och bildanalysen), kommer att sättas i relation och analyseras utifrån det 

teoretiska ramverket (kapitel tre). Det empiriska materialet gav en inblick i byggherrens, 

exploatörens samt från kommunens uppfattningar och förståelse om de utmaningar och 

möjligheter som finns vid bygget av en tät blandstad. Avsikten är att belysa de olika aktörernas 

syn på projektet och utröna betydelsen bakom samtalet och analysera vidare. De tre avsnitten i 

kapitlet kommer att behandla förståelse av blandstad, förutsättningarna och utmaningarna med 

att bygga och planera för en blandstad i Karlastaden. Detta görs för att tydliggöra kopplingen 

till studiens syfte och den kodning som skett efter intervjuerna.  

5.1 Definition av blandstad  

Det insamlade materialet visar att planeringsidealet blandstad är centralt för projektet 

Karlastaden och att det finns en bred definition av vad begreppet innebär. I början av studien 

var blandstadskonceptet inte ett av huvudområdena, men desto längre arbetet pågick blev det 

tydligt att blandstadsidealet var centralt. Därmed vidgades studiens fokus, från att först enbart 

studera det planerade Karlatornet, till att senare inkludera konceptet blandstad. Att skyskrapan 

Karlatornet var i fokus i början, kan ha en förklaring i att det är där som den främsta 

marknadsföringen av stadsdelen har skett. Detta menar de två respondenterna från Karlastaden 

utveckling AB, och beskriver att fokus främst har varit att marknadsföra och sälja lägenheter i 

skyskrapan. En anledning till detta är att skyskrapan kommer vara det första som byggs av de 

åtta kvarteren som planerats i stadsdelen (Intervju, Karlastaden utveckling AB). 

Att definiera vad planeringsidealet blandstad omfattar och innebär kan vara en utmaning 

(Bellander 2005). Vid insamling av det empiriska materialet blev det synligt att det fanns en 

bred förståelse av begreppet. Under samtalet med de två respondenterna från Karlastaden 

utveckling AB lyftes det fram att det är ett vanligt koncept att använda, och att det i vissa fall 

inte definieras mer än att det ska vara en blandning av funktioner. Respondenterna menar att 

det alltid är viktigt att lyfta diskussionen vidare och förklara vad som faktiskt omfattas i 

diskussionen (Intervju, Karlastaden utveckling AB). Övergripande under de tre intervjuerna 

fanns det en förståelse om att blandstad handlar om att olika typer av verksamheter ska blandas 

i ett område. Detta står i relation till det som anges i Boverkets rapport (2005), som beskriver 

att blandstad innebär en sammansatt bebyggelse. Blandstad är ett brett och mångbottnat koncept 

som i många fall tar sig olika uttryck beroende på vilken kontext en pratar efter (Bellander 

2005). Samtalet om blandstad under intervjutillfällena utgick från intervjuguidens frågor 

(bilaga 1), men utvecklas även när respondenterna själva talade om konceptet. Som presenterats 

i avsnittet ovan fanns det en enhetlig beskrivning av vad begreppet blandstad innebär och hur 

det förhåller sig till Karlastaden. 

Det är möjligt att organisera respondenternas svar om vad blandstad innebär runt tre 

huvudteman. Ett tema handlar om att stadsdelen Karlastaden ska sträva efter att erbjuda liv och 

rörelse, för både boende och besökare. För att det ska gå att genomföra krävs det att arbetet med 
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stadsdelen görs genom att skapa förutsättningar för liv och rörelse dygnet runt (Intervju, 

Karlastaden utveckling AB). På ett liknande sätt förs resonemanget av respondenten från 

Serneke AB. Hen menar att målet är att planera för ett område som blandar funktioner. Målet 

är att genom blandning bidra till en ökad mix av människor som rör sig i området, och därmed 

få en rörelse och en trivsam miljö (Intervju, Serneke AB).  

Att skapa liv och rörelse i området är eftersträvansvärt menar även respondenten från 

stadsbyggnadskontoret. Ett exempel som tas upp i relation till detta är vikten av att skapa en 

bra mix av bostäder, vilket innebära vad för typ av upplåtelseform som det ska planeras för i 

området. Om det enbart finns hyresrätter eller enbart bostadsrätter i ett område kan det skapa 

en plats som tappar mixen av olika grupper i samhället (Intervju, stadsbyggnadskontoret). 

Resonemanget som förs av respondenten går att sammankoppla med liknande tankar som 

Jacobs (1992) presenterar, vilket är att skapa ett område där det finns en mix av bostäder i olika 

upplåtelseformer. Enligt Jacobs är detta en faktor som kan bidra till att olika grupper av 

människor besöker och bosätter sig i området (Jacobs 1992). Ytterligare en aspekt handlar från 

kommunens sida om att liv och rörelse även kan innebära att erbjuda kommunal service och 

allmänplats (Intervju, stadsbyggnadskontoret). 

De två andra begreppen som sattes i relation till Karlastaden, dels genom det empiriska 

materialet men också genom de lästa dokumenten, handlar om att stadsdelen kommer att 

karakteriseras av en tät och hög bebyggelse. Det kommer att bli ett område med en hög 

exploateringsgrad och bestå av tät bebyggelse. Totalt ska det byggas åtta kvarter med tre höga 

hus och en skyskrapa. Som tidigare presenterats i studien har det inte varit tradition i Göteborg 

att bygga högt, vilket innebär att Karlastadens utformning kommer bryta mot hur 

planeringsvisionerna har sett ut tidigare i staden. Lundevall (2015) menar att det inte är något 

unikt med en hög och tät stadsdel i stadsnäraläge, utan det är allt fler kommuner som presenterar 

strategier för att skapa möjligheter att bygga en tät och sammansatt stad (Lundevall 2015). Det 

som särskiljer Karlastaden från andra blandstadsområden runt om i Sverige, är den planerade 

skyskrapan Karlatornet. Det gör att Karlastaden sticker ut från de andra exemplen som finns på 

blandstadsområden i Sverige, eftersom att Karlatornet planeras att bli Nordens högsta byggnad.  

De tre faktorerna som nämnts ovan är: liv och rörelse, tät och hög. Det kan även ses som en 

indikation på vad blandstad betyder och innebär i den lokala kontexten. De fyra faktorerna 

kommer att diskuteras och analyseras vidare i kommande kapitel (kapitel sex). Överlag handlar 

det om att planera för en stadsdel som ska innehålla liv och rörelse samt att bygga en hög och 

tät stad. Hur retoriken ser ut återspeglas även visuellt när det kommer till bilder. Bilderna som 

använts i studien visar på att människor i området är i rörelse, antingen som gångtrafikanter, 

cyklister eller lekandes på de breda och öppna gatorna (figur 4,5,7). Dessa kommer att 

presenteras och analyseras i kommande avsnitt och kapitel.  

Överlag rådde det en samstämmighet av hur respondenterna såg på begreppet och vad som 

omfattades av deras definitioner. Eftersom att kommunen, exploatören och byggherren gav 

liknande beskrivningar av begreppet och vad det innebär, skapar det en lokal 

kontextbeskrivning av blandstad i Karlastaden. Det ska tilläggas att jag tolkar de svar som 

respondenterna gav under intervjutillfällena som menade att beskriva stadsdelen Karlastaden, 
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och inte att ses som en generell förklaring av begreppet blandstad. Utifrån att respondenterna 

hade en liknande begreppsförklaring av begreppet uppstod det inte problematik med vad som 

var centrala bitar. I och med att det finns en detaljplan som vunnit laga kraft, vore det 

anmärkningsvärt om de tre respondenterna vid denna tidpunkt, då projektet har påbörjats, hade 

skilda uppfattningar av begreppets innebörd.  

5.2 Utmaningar och förutsättningar i staden  

Resultatet av de empiriska undersökningarna visar på att det ska finnas rätt förutsättningar i 

området för att blandstadskonceptet ska lyckas. Forsberg (2010) beskriver att för att förstå ett 

planeringsideal handlar det om att se till de bakomliggande faktorer och även till den lokala 

kontexten (Forsberg 2010, s. 10). De förutsättningar och utmaningar som finns för att bygga 

blandstad kommer att presenteras och analyseras utifrån tre faktorer: förbättrade 

transportmöjligheter till och från området, drivande aktörer i projektet och slutligen att se staden 

som en helhet. 

Förbättrade transportmöjligheter 

För det första är Göteborg en stad med flertalet fysiska barriärer som separerar staden. För att 

bygga blandstad, som förutsätter närhet och täthet (Bellander 2005), bör dessa barriärer arbetas 

bort. Som presenterats tidigare i studien är blandstad ett planeringsideal som i många fall kan 

ses som en motsats till den modernistiska planeringen. Detta i och med att det arbetas med 

funktionsintegrering istället för funktionsseparering. Bilden (figur 1) illustrerar området 

Lindholmen på Hisingen. Bilden är hämtad från karlastaden.se, och är en av de bilder som 

publicerats i syfte att presentera stadsdelen Karlastaden och placering i stadsrummet.  

Figur 1: Karlastadens placering på Lindholmen. Källa: Karlastaden utveckling AB (2017) 
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De fysiska barriärerna som finns i Göteborg synliggörs på bilden (figur 1). Området som syns 

närmst i bild består av gamla varvsbyggnader och andra typer av verksamhetslokaler. Vidare 

syns de karakteristiska brandgula lyftkranarna, som kan sägas symbolisera det gamla Göteborg 

och varven som fanns i området. Till höger i bild (figur 1) syns Ramberget, vilket utgör en 

grönyta på Hisingen. Vidare är det möjligt att utläsa av bilden att det bakom Karlastaden och 

mellan Ramberget går det en motorled som skär av områdena. Ytterligare en faktor som skapar 

en fysisk barriär i landskapet är Göta älv, som delar av Hisingen med resterande Göteborg. 

Transporten mellan områdena sker antingen via någon av de två broarna, Älvsborgsbron som 

syns längs bort på bilden eller Göta älvbron, som inte är med då den ligger uppströms. Ett 

alternativt färdmedel är personfärjor som trafikeras av Västtrafik AB och som körs mellan 

fastlandet och Hisingen flera gånger i timmen (Västtrafik AB). Ett av de övergripande målen 

som anges i samband med den stadsutvecklingen i Göteborg är att ”den geografiska splittringen 

ska läkas…” (Stadsbyggnadskontoret 2008b, s. 19). Det kan tolkas som att en av 

förutsättningarna för blandstadskonceptet är att skapa en sammanhängande struktur. Att 

transportera sig till och från området pekas ut som en faktor som bör förbättras.  

Ett projekt som kan komma att förbättra transporterna till och från Lindholmen, är den 

planerade linbanan i Göteborg. Bilden ovan (figur 2) illustrerar ett av de alternativ som 

presenterats för utformningen av linbanesystemet och hur utformningen av stolparna kommer 

att se ut. Projektet är ännu i utredningsprocessen, men om det går som planerat kommer en 

hållplats att placeras i närheten av Lindholmen, vilket är hållplatsen som syns på bilden 

(figur 2). Att kombinera ett linbanesystem och Karlastaden ses överlag som något positivt. Från 

Serneke AB motiveras det genom att ”med linbanan på plats kommer Karlastaden bli än mer 

sammanbundet med den gamla stadskärnan på andra sidan älven” (Karlastaden u.å., s. 28). Det 

kan även utläsas ur bilden att det är två större projekt som pågår i staden som kan komma att 

Figur 2 Bilden illustrerar ett förslag för den planerade linbanan.  

Källa: Illustration Göteborgs Stad/ UNStudio och Kjellgren Kaminsky 
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ha påverkan på stadssiluetten. Både Karlatornet och linbanan kommer att synas på avstånd i 

staden. Bilden är framställd på ett dramatiskt sätt i och med det spegelblanka vattnet och de 

mörka åskmolnen som rullar in. I många fall presenteras en bild i fördelaktigt väder och i en 

lugn och trevlig miljö (Bergström 2012), här är det möjligt att tolka det som tvärtom i och med 

det oroliga vädret. Under intervjun med respondenten från stadsbyggnadskontoret beskrevs 

bilden och hen konstaterade att ens första tanke är inte att åka linbana när vädret ser så pass 

oroligt ut (Intervju, stadsbyggnadskontoret). Men det konstateras att oavsett väderlek, och hur 

bilden är illustrerad, kommer det att skapa en kortare transportsträcka mellan Hisingen och 

fastlandet, och vara ett säkert transportmedel. Bildens utformning går snarare att förklaras av 

att syftet var att skapa en spänning i det visuella för att på ett effektfullt sätt skapa ett fokus 

kring utformningen av hållplatserna. 

Aktörer vill bygga blandstad 

En annan faktor som pekades ut under intervjuerna handlar om att det finns en drivande 

byggherre och exploatör som vill och kan genomföra projektet. Respondenten från Serneke AB 

menar att eftersom det finns initiativtagare, byggherre och kommunens godkännande möjliggör 

det att driva igenom projektet (Intervju, Serneke AB). Finns det ingen som är drivande kommer 

det heller inte att ske någon förändring menar respondenten från Serneke AB. Vidare 

utvecklades det under intervjun att exploatören ansökte om att få tillstånd bygga ett högt hus, 

och därmed också utveckla blandstaden på höjden (Intervju, stadsbyggnadskontoret). Det är 

nödvändigt att det finns aktörer för att genomföra projektet och att det sker ett samarbete mellan 

aktörerna. Det kan ses som ett liknande argument som presenteras av Olsson m.fl. (2016). De 

menar att aktörerna inte kan agera på egen hand, utan det krävs ett samspel 

(Olsson, Nilsson & Haas 2016, s. 10). Det är möjligt att se att det finns ett samspel mellan 

exploatör och kommun i detta fall eftersom att detaljplanen har vunnits laga kraft. 

Det ovanstående resonemanget kan sammankopplas med att det finns mark i centralt läge som 

går att bebygga, vilket skapar ytterligare en förutsättning för projektet. Det är möjligt att se 

jämföra exploatörens önskan om att bygga i området som samstämmigt med de mål som 

presenterades i Göteborgs översiktsplan (2008). De vill båda arbeta för att planera och bygga 

för att möjliggöra en sammanhållen stad och länka ihop Hisingen med resten av Göteborg 

(Stadsbyggnadskontoret 2008). I och med att Lindholmen idag består till stor del av enbart 

företag och delar av Göteborgs universitet och Chalmers, pekas området ut som en god plats 

för blandstad. Därför kan en se området som en potentiell möjlighet till att få in mer bostäder 

och andra typer av verksamheter i området (Intervju, stadsbyggnadskontoret). Detta kan sättas 

i relation till beskrivningar som görs i Boverkets rapport (2005), där nämns att möjliga områden 

för att skapa en blandstad kan göras i industriområden i attraktiva lägen (Bellander 2005, s. 25). 

Det talar för att Karlastaden är ett exempel på områden som har förutsättningar för att klara av 

blandstadsbebyggelse. Det som förr ansågs vara ett område där det låg storskaliga industrier 

och hade mark som ingen ville bo på, har utvecklats till att bli ett område som kommer att få en 

tät och hög blandstadskaraktär.  

Brytpunkt från modernismens ideal 

Avslutningsvis går det att diskutera förutsättningarna genom att lyfta fram distanseringen från 

modernismens planeringsideal. I Boverkets rapport (2005) beskrivs det att det är möjligt att 
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använda gammal industrimark och därmed bygga samman staden och minska avstånden mellan 

funktionerna (Bellander 2005). Det finns stora tomma ytor i centrala lägen som på grund av den 

nedlagda varvsverksamhet som bedrevs längs med älvstranden. Respondenten från Serneke AB 

beskriver hur en av Göteborgs styrkor är den obebyggda mark som finns i centrala lägen. Det 

är mark som har potential att utvecklas och det är en styrka som inte alla städer har. 

Förutsättningarna för att förtäta och bygga nytt finns där (Intervju, Serneke AB). 

Det sker förändringar i hur planeringen av städer sker, och det är något som ständigt pågår. 

Blanchet (2015) beskriver att städer är i förändring och nya utmaningar uppkommer med tiden. 

På samma sätt kan Karlastaden ses som ett exempel på ett område som bryter mot 

byggnadstrenden i Göteborg och därmed ligger i framkant i hur de visioner som finns när för 

hur staden ska utvecklas. Det fördes en diskussion under intervjutillfället med Serneke hur 

Karlastadens utformning står i kontrast till hur Göteborg överlag är planerad (Intervju, Serneke 

AB). Men samtidigt är det inte enbart Karlastaden som kommer att förändra stadsbilden. 

Blickar vi ut över Göteborg som helhet, är det möjligt att se liknande projekt som kommer att 

byggas runt om i staden. Respondenten beskriver vidare att det är en utmaning att bygga 

blandstad med enbart fokus på ett mindre område. Det som gör det möjligt i Göteborg är den 

stora stadsutveckling som sker och därmed blir projektet ett av flera andra kommande projekt 

(Intervju, Serneke AB). Resonemanget visar att Karlastaden är en del av ett större 

stadsutvecklingsprojekt och därmed lyfts blicken, och helhetsperspektivet i staden inkluderas. 

Som presenterades i kapitel två, är Göteborg inne i en expansiv fas där området längs med båda 

sidor älven kommer att utvecklas (Älvstaden u.å). Ovanstående resonemang som fördes av 

respondenten går att koppla till Jacobs (1992) tankar om att se staden som en helhet och inte 

som enskilda projekt (Jacobs 1992). Genom att se staden som en helhet möjliggör för att skapa 

den mix av människor och verksamheter som varit centrala vid utformningarna av stadsdelen. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förutsättningarna för att bygga blandstad i området 

finns. För det första finns det en intresserad byggherre och exploatör samt att marken är 

tillgänglig att bygga på. För det andra har områdets pekats ut som ett passande område för 

blandstad. I Göteborgs översiktsplan (2008) anges att staden vill bli mer sammankopplad över 

älven (Stadsbyggnadskontoret 2008). För det sista bryter projektet trenden i hur det annars har 

byggts i Göteborg och speciellt på Lindholmen. Då det varit en tydlig funktionsseparering. 

Utmaningar i att skapa blandstad på Lindholmen finns, som presenterats ovan i att överkomma 

de fysiska barriärerna i stadsrummet. 

5.3 Detaljplanen för Karlastaden 

Tidigare i studien presenterades det att området kommer att få en hög exploateringsgrad. Att 

utforma en detaljplan för ett område med en extremt tät bebyggelse beskrevs av samtliga 

respondenter som en utmaning. Utformningen av detaljplanen var ett samarbete mellan 

stadsbyggnadskontoret och Serneke AB och målet var att bygga åtta kvarter med en tät 

exploatering på en liten yta. Utmaningarna i det, konstaterade respondenten från Serneke AB, 

låg i att hitta kvalitéer i de små ytorna (Intervju, Serneke AB). Resultatet av de empiriska 

undersökningarna visar att detaljplanearbetet konstruerades kring att hitta bra lösningar för att 

skapa en balans i stadsrummet. Det har funnits värden som varit viktiga för aktörerna att 

inkludera, ett exempel handlar om att skapa en grön stadsdel, trots den täta staden finns det 
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ambitioner att arbeta med att få in gröna ytor mellan de höga husen. Därtill vill en utveckla 

klimatmässiga lösningar och se till faktorer som exempelvis vind och sol (Intervju, 

stadsbyggnadskontoret).  

De lokala förutsättningarna 

Göteborg ligger på västkusten, vilket innebär en stor mängd nederbörd året runt. Att se till 

lokalklimatet har varit centralt i utformningen menar samtliga respondenter. Eftersom att höga 

byggnader har ett annat lokalklimat jämfört med lägre byggnader, var det viktigt att se över 

väder och vind. För att undvika att husen bildar vindtunnlar har det genomförts en rad analyser 

för att placera husen på rätt plats (Intervju, stadsbyggnadskontoret). Att se till den lokala 

kontexten och vilka förutsättningar det finns på platsen är nödvändigt. 

De bilder som inkluderats i studien har haft som syfte att framställa projektet på ett tilltalande 

sätt. De skapas för att ge en bild av området för att nå ut till allmänheten. Bilden nedan (figur 3) 

illustrerar hur planområdet såg ut i mars 2018. Bilden syftar till att ge en överblick av området 

innan byggnation av projektet sätter igång och för att förmedla en känsla av hur området ser ut 

idag. På bilden syns det två lyftkranar och en pålningsmaskin, de kan ses som en markör över 

var Karlatornet kommer att byggas. Markarbetet för skyskrapan har påbörjats och sammanlagt 

kommer 57 pålar att gjutas ner i marken (Karlastaden u.å.), vilket respondenterna beskriver som 

anmärkningsvärt många (Intervju, Karlastaden utveckling AB). Ytterligare en faktor som kan 

noteras i bilden är att Ramberget inte syns genom den täta göteborgsdimman. Berget ligger till 

vänster i bild, och är idag för Hisingen om en står på andra sidan älven. Efter det att Karlastaden 

står klart kan en ana att berget kommer att hamna i skymundan.  

Figur 3: Bilden illustrerar planområdet i mars 2018. Foto: Privat 
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Skylten är placerad vid planområdets början och det anges med stora bokstäver ”Välkommen 

till Göteborgs nya stadskärna” (figur 3). Det talas om att det ska byggas en ny och modern 

stadsdel. Tidigare i denna studie beskrevs Kings (2014) resonemang om begreppet modernitet. 

Det handlar till viss del om att erbjuda något som tidigare inte funnits, vilket kan ses passande 

för Karlastaden. Vidare krävs det att begreppet sätts i relation till tid och rum för att få en 

innebörd (King 2014). Just i detta fall är en tät och hög blandstad något som bryter mot 

funktionssepareringen, vilket diskuterades i ovanstående avsnitt.  

Att planera för att bygga en ny stadskärna beskriver samtliga respondenter handlar om att skapa 

förutsättningar för bostäder, företag och ett varierande serviceutbud. Detta diskuterades under 

det öppna huset som hölls på Karlastaden utveckling AB:s showroom, vilket ligger i det gula 

huset på bilden (figur 3). Under observationen samtalade jag med tre besökare som lyfte fram 

blandningen som kommer att finnas i området. Detta gjordes utifrån hur kundunderlaget ser ut 

för området. Hen pekade på att det i dagsläget inte är så mycket folk i rörelse i området under 

kvällstid, hens vänner fyllde i att även om det inte finns människor i området kvällstid idag, kan 

det komma att ändras i framtiden i och med allt som byggs runt omkring (Besökare 1,2,3, 

observation). Detta resonemang tyder på att projektet ska ses genom ett bredare perspektiv en 

enbart på Karlastaden, eftersom stadsdelen kommer vara beroende av övriga utveckling längs 

Norra älvstranden.  

Målet med detaljplanen är att ge rätt förutsättningar för att projektet ska leverera ett bra resultat. 

Respondenten från Serneke AB beskriver att en vill ha en detaljplan som reglerar, men inte för 

mycket eftersom att det kan hindra genomförandet (Intervju, Serneke AB). Det förs ett liknande 

resonemang från stadsbyggnadskontoret som menar att det inte är möjligt att programmera alla 

faktorer med en detaljplan. Det kan exempelvis finnas flertalet faktorer som rör utformningen 

som faller på plats förs när projektet befinner sig i genomförandeskedet (Intervju, 

stadsbyggnadskontoret).  

Att arbeta med det visuella 

Att få en känsla av hur området ska utformas och se ut när det är klart, kan vara en svår uppgift 

om en enbart granska bilden ovan (figur 3). Att kunna få en känsla av utformningen gavs under 

det öppna huset. Som nämndes i metoden fanns det en möjlighet att testa VR-glasögon, virtual 

reality. Användningen av VR-glasögon gjordes främst i syfte att presentera de olika 

lägenheterna som var till salu i Karlatornet. Men det fanns även möjlighet att ”promenera runt” 

i den visualiserade stadsdelen, eftersom att VR-glasögonen gör det möjligt att befinna sig på 

olika grafiskt formade platser. Det fanns olika platser som en kunde välja mellan när en hade 

på sig VR-glasögonen. Först kunde en befinna sig på marknivå och se området från ett 

mänskligt perspektiv, sedan kunde en befinna sig inuti en av lägenheterna i Karlatornet och 

avslutningsvis ute på en av balkongerna i skyskrapan. 

För det första skapade VR-glasögonen ett intressant inslag under det öppna huset. Deltagarna 

kunde på ett enkelt och roligt sätt ta del av hur området skulle se ut när det stod klart. Det var 

ett roligt in slag i bemärkelsen att besökarna som använde VR-glasögonen hade uppenbart roligt 

då de skrattade och hade ett livfullt kroppsspråk. Den ”verklighet” som skapade mest intryck 

verkade vara när en befann sig på en av skyskrapans balkonger. Detta eftersom höjden och 
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utsikten gjorde det verkligt, några av besökarna på det öppna huset försökte greppa tag i något, 

vilket kan förklaras av en känsla av höjdskräck eller svindel. 

För det andra konstaterade arrangörerna på Karlastaden utveckling AB att användningen av 

bilder och virtual reality möjliggjorde en större förståelse från allmänheten kring utformningen 

av området. Det kunde fungera som ett verktyg som öppnade upp för dialog mellan besökare 

och byggherren. Detta eftersom att utformningen tog sig ett mer levande uttryck jämfört med 

de illustrationer och bilder som fanns i lokalen samtidigt (Intervju, Karlastaden utveckling AB). 

Till sist var det en besökare på observationen som lyfte fram att det var intressant och givande 

att se bilder och få möjlighet att testa VR-glasögonen. Hen menade att det visuella intrycket, 

både i bildform och via virtual reality, gav ett bra konceptuellt ide om området. ”Men bilder är 

inte allt”, hen sökte mer efter textbeskrivning där tydligare framgick vilken typ av verksamhet 

det skulle bedrivas och liknande frågor (Besökare 3, observation).  

5.4 Sammanfattning 

I det första av tre resultat- och analyskapitel har begreppet blandstad varit i fokus efter tre 

perspektiv. Det första avhandlade om definitionen av planeringsidealet blandstad, där analysen 

visar att det i många fall kan vara svårt att formulera en precis definition av begreppet, då det 

tar sig olika uttryck beroende på tid och plats. Samtliga respondenter var överens om att det i 

huvudsak handlar om att sträva efter en varierad och blandad stad. Respondenterna formulerade 

fyra centrala faktorer som ska integreras i Karlastadens utformning. Området ska byggas med 

liv och rörelse samt högt och tätt. 

Vidare diskuterades vilka förutsättningar och utmaningar som finns i Göteborg som stad. Det 

konstaterades att en förutsättning är att det ska finnas aktörer som är intresserade av att bygga, 

vidare ska det även finnas mark i centrala lägen samt att blandstad ska integreras i ett större 

helhetsperspektiv. Summeringen konstaterade att det finns förutsättningar för att bygga 

blandstad i Göteborg. Två utmaningar som pekades ut är de fysiska barriärerna och 

transporterna till och från om rådet.  

Avslutningsvis analyserades detaljplanen på ett bredare perspektiv. Det konstaterades att 

utmaningen i att skapa en levande stadsdel låg i att hitta kvalitéerna i de små ytorna. Vidare 

handlar det även om att se till den lokala kontexten, som exempelvis nederbörden, och utveckla 

stadsrummet efter det klimat som finns i Göteborg. Till sist presenterades VR-glasögonens 

påverkan på utformningsprocessen, vilket konstaterades av respondenterna underlätta 

förståelsen för den nya stadsdelen.  
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6. UTFORMNING AV STADSDELEN 
  

Nedan följer det andra av studiens tre resultat- och analyskapitel. Kapitlet kommer ta avstamp 

i de centrala koncepten, liv och rörelse och tät och hög, som presenterades i föregående kapitel, 

och hur dessa värden implementerats i detaljplanen. Resultatet från de empiriska 

undersökningar, intervjuerna, observationen och bildanalysen, kommer att sättas i relation och 

analyseras utifrån det teoretiska ramverket som presenterades i kapitel tre. Kapitlet syftar till 

att skapa en fördjupad förståelse kring utformningen av Karlastaden. Det empiriska materialet 

gav en inblick från byggherren, exploatören och från kommunens sida kring de utmaningar och 

möjligheter som finns för utformningen av området. De underkategorier som gjorts i relation 

till huvudbegreppet blandstad är målgruppen för Karlastaden, den mänskliga skalan och 

levande bottenvåningar.  

6.1 Målgrupp i Karlastaden  

Tidigare i studien har det presenterats att bebyggelsen i stadsdelen kommer att bli tät och hög, 

vilket skapar en viss typ av boendesituation. Under intervjuerna framgick det att de som 

kommer att trivas att bo i området är de som gillar den urbana stilen. Detta eftersom att 

utformningen av Karlastaden planeras att bli tät, och respondenten från stadsbyggnadskontoret 

beskriver att området inte kommer att passa dem som hellre föredrar att bo på landet 

(Intervju, stadsbyggnadskontoret). Det går att urskilja att målgruppen som kan tänkas vilja bo i 

Karlastaden bör värdesätta att leva, jobba och handla i samma område. Om det är så att 

människor vill ta till vara på den möjligheten, går det att anta att dessa personer också kommer 

att trivas i den planerade stadsdelen. Vidare menar respondenten från stadsbyggnadskontoret 

att sättet att bo i Karlastaden skiljer sig åt från hur det ser ut i resterande Göteborg (Intervju, 

stadsbyggnadskontoret).  

Enligt resultatet är det möjligt att konstatera att intresset att bo och leva i samma område, och 

indirekt den urbana livsstilen, är stor. Detta baseras på att 80 procent av lägenheterna i 

Karlatornet såldes innan detaljplanen vann laga kraft (december 2017). Det som förvånade 

samtliga av respondenterna var gruppen av människor som hade köpt lägenhet i Karlatornet. 

En av respondenterna beskriver att ”målgruppen trodde vi ett tag skulle vara lite äldre. De som 

hade kapital sparat, men istället visade det sig att de som har köpt lägenhet är mycket unga, 

mellan 25 – 35 år är den största gruppen” (Intervju, Karlastaden utveckling AB). Att det köps 

lägenheter i Karlatornet av en ung målgrupp gör det möjligt att konstatera att det är kapitalstarka 

personer som i ung ålder ser lägenheter som en investering. Detta i och med att inflyttning inte 

är planerad till 2021 (Karlastaden u.å, s.31). Vidare är det möjligt att urskilja ett intresse för 

området i och med att lägenheterna såldes innan projektet vann laga kraft, vilket enligt 

respondenterna är ovanligt (Intervju, Karlastaden utveckling AB). Den dyraste lägenheten i 

Göteborgs historia såldes i april 2018, lägenheten låg på ”skylevel” i Karlatornet, vilket är på 

en av de högsta våningarna. Slutpriset blev 66 miljoner kronor för en 370 kvadratmeter stor 

lägenhet, som sträcker sig över fyra våningar och har en utsikt från 240 meters höjd 

(Klint 2018).  



42 
 

Genom att enbart se till vilken grupp som köpt lägenheter går det att skaffa sig en uppfattning 

av vem som kan komma att bo och leva i området. Samtidigt poängteras det av respondenten 

från stadsbyggnadskontoret, att Karlastaden ska bli en stadsdel för alla. Ett citat som är talande 

för den bredd på området som eftersträvas är att Karlastaden ”inte bara ett ställe att leva på, det 

kommer även att vara ett populärt utflyktsmål, både för dagen och kvällen” (Karlastaden u.å, 

s.12). Det kan tolkas som att områdets utformning bör vara anpassat och tillgängligt för flertalet 

målgrupper, eftersom det ska vara en stadsdel som är levande både för turister, boende och de 

som arbetar i området. På samma sätt går det även att urskilja att de grupper som använder 

stadsdelen kommer att variera beroende på tid och plats. Detta är något är viktigt att ta in i 

beaktning om en ser till de argument som presenteras i Boverkets (2005) rapport. Ett 

inkluderande stadsrum med flera målgrupper är att föredra när det kommer till blandstadsidealet 

(Bellander 2005). 

Bilden ovan (figur 4) illustrerar ett exempel på hur en öppen plats i Karlastaden kan komma att 

se ut. Det ger även en övergripande bild av vilka människor som kan tänkas rör sig i stadsdelen. 

För det första sker en blandning av aktiviteter i bilden, människor sitter i solen och fikar, några 

personer står utanför entrén till matbutiken med ryggsäckar, två barn leker på en sten och en 

man går i kostym och pratar i mobil. I likhet med vad som visas på bilden beskrivs det att 

”gaturummet mellan husen i hela stadsdelen är levande och kommer att bubbla av liv, 

Figur 4 Förslag för hur gaturummen kan komma att utformas i Karlastaden. Källa: Karlastaden 

utveckling AB (2017) 
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spännande butikskoncept och aktiviteter, dygnet runt” (Karlastaden u.å., s.8). Det finns en 

känsla av liv och rörelse i bilden, vilket kan förklaras av mängden människor på ytan och också 

att samtliga är illustrerade att vara i rörelse. 

För det andra är det möjligt att urskilja att det enbart rör sig vita människor i området, 

uppskattningsvis med en ålder på runt 20 till 40 år, med undantag för de två barnen som leker 

på stenen. Det kan tolkas som att det är en homogen besöksgrupp som illustreras på bilden. Det 

står i motsats till det resultat som kom fram under intervjuerna. Samtliga respondenter pekade 

på att vikten av att arbeta med att inkludera människor från olika grupper i samhället. Det 

beskrevs att stadsdelen ska skapa platser där det finns något som passar alla (Intervju, 

stadsbyggnadskontoret). Att skapa platser som är tillgängliga för alla handlar även om att se till 

huruvida marken i området skulle klassas som kvartersmark eller allmänplats. Skillnaden 

mellan dessa är vem som har rådighet över marken. Vidare beskriver respondenten att om det 

enbart skulle vara kvartersmark inom planområdet så skulle fastighetsägaren, i de mest extrema 

fall, kunna stängsla in området och välja vem som får tillträde. Men genom att ha allmän plats 

markerar kommunen att området är till för alla, eftersom att med allmän plats avses att den är 

allmänt tillgänglig Lösningen för området blev en kompromiss mellan aktörerna, där delar av 

området klassas som kvartersmark och andra klassas som allmänplats (Intervju, 

stadsbyggnadskontoret).  

Detta går att sätta i relation till Boverkets rapport (2005), där beskrivs att det är nödvändig att 

sträva efter att skapa en integrerad stad där alla känner sig välkomna (Bellander 2005). Därmed 

blir det viktigt med att skapa förutsättningslösa platser att vistas på, vilket var ett liknande sätt 

som respondenten beskrev ovan. Det talas om att människan ska vara i centrum, och staden ska 

byggas efter alla grupper så det blir en mix och rörelse. Tunström (2016) menar att vid 

användning av begrepp som ”folket” och att anpassa staden efter ”folk” kan bli problematiskt. 

Detta eftersom att om diskussionen inte inkluderar en förklaring av vem eller vilka som ingår i 

begreppet ”folket” (Tunström 2016, s. 37). Det ska tilläggas att under intervjun framgick att det 

fanns en medvetenhet om att bilderna, som illustrerar stadsdelen, inte är 

representativa för den mångfaldsaspekten som är viktig för stadsdelen (intervju, stads-

byggnadskontoret). 

6.2 Den mänskliga skalan 

Hur vi tänker kring att planera och bygga för städers framtid är något som förändras ständigt 

(Nicholson 2015). Det bör ske en breddning av begreppet samhällsplanering och framför allt 

hur visionerna för utformningen av städer ser ut (Nicholson 2015). Citatet från Tyréns AB som 

användes i inledningen (kapitel ett) utgår på ett liknande sätt från att förändra städer och 

”välkomna morgondagens stad” (Kruth 2018). Från både kommunens och exploatörens sida 

handlar det om att skapa en attraktiv och tillgänglig stad för besökare och göteborgare i 

framtiden (Intervju, Serneke AB, Karlastaden utveckling AB, stadsbyggnadskontoret).  

En faktor som var återkommande under intervjutillfällena var att sträva efter att arbeta med den 

mänskliga skalan i stadsdelen. Ett exempel som respondenten från stadsbyggnadskontoret lyfte 

fram går att se på bilden ovan (figur 4), det är två barn som leker vid en sten som är utplacerad 

i gaturummet. Det ska symbolisera att lek och rörelse i området ska främjas och tillåtas. 
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Dessutom beskrivs att det inte alltid behövs stora lekplatserna för att göra gaturummet intressant 

för barnen, ibland kan det räcka med en sten eller ett träd. Att planera efter den mänskliga skalan 

handlar i detta exempel om att se området från barnens perspektiv. När arbete med detaljplanen 

påbörjades fördes samtal med den utländska arkitektfirman som ansvarade för utformningen. 

Det fanns vissa situationer där krockar uppstod i arbetet mellan kommunen och arkitekterna. 

Respondenten från stadsbyggnadskontoret beskriver att det handlade om situationer rörde den 

mänskliga skalan i stadsrummet. Hen berättade att hen satte sig på huk för att komma ner till 

en tvåårings ögonhöjd, då barnperspektivet är något Göteborgs stad jobbar aktivt med. Den 

andra arkitekten hade svårt för detta då det normalt inte ingår i deras metodik att analysera en 

plats (Intervju, stadsbyggnadskontoret). Att inkludera de mänskliga perspektiven och skalan är 

något som går att koppla med Gehls (2010) argumentation om vikten med att skapa ett trevligt 

stadsrum. Han menar att stadsrummet ska vara orienterbart för både barn och vuxna, vilket gör 

att skalan som det byggs i blir centralt för området (Gehl 2010). 

Även om Karlastaden kommer att bli en hög och tät stadsdelen handlar om att se människan i 

rummet, och inte enbart till de större skalorna. Att tänka bort det tekniska aspekterna och ta in 

det mänskliga har varit en viktig aspekt. Respondenten från stadsbyggnadskontoret beskriver 

vidare att arkitekterna, som är världsledande på skyskrapor, vanligtvis har en mycket begränsad 

yta att bygga skyskrapor på och därför måste de nyttja ytan maximalt och ”kila ner” byggnaden 

på platsen mellan andra skyskrapor. ”På grund av denna platsbrist så är deras uppgift att 

bebygga ytan, med en väl gestaltad och tekniskt fungerande byggnad, inte se den i en helhet 

och sammanhang på det sätt som Karlavagnsplatsen är. Karlavagnsplatsen är en stadsdel, en h

elt ny stadsdel i Göteborg” (Intervju, stadsbyggnadskontoret). Det innebär att även om 

Karlastaden kommer att bygga högt och tät handlar det om att ta tillvara stadsrummets 

utformning.  

Beskrivningen av hur arkitekterna fick arbeta med ett perspektiv som de tidigare inte haft att 

göra med kan kopplas till att utformning av platser förhåller sig till tid och plats. Jacobs (1992) 

pratade även om det mänskliga perspektivet i staden utifrån en amerikansk kontext med 

utgångspunkt i New York (1992). Hur kontexten ser ut i USA jämfört med Göteborg skiljer sig 

åt och resultaten från intervjuerna visar på att den mänskliga skalan och hur den typen av 

utformning ska ta sig uttryck skiljer sig åt beroende på kontext. Därmed kan en utmaning bli 

att applicera Jacobs teorier om den blandade staden eftersom det tar sig uttryck i en annan lokal 

kontext. Att prata om utmaningar med blandstad krävs det att tidsperspektivet sätts in. För även 

om en stad förändras tar det tid och förändringarna sker successivt (Bergsten & Holmqvist 

2013, s. 292). 

Den mänskliga skalan handlar om att se förbi de tekniska lösningarna och se till de som rör sig 

i stadsrummet. Att skapa ett område där människor bjuds in och inte skräms iväg av den täta 

bebyggelsen har varit nödvändigt i utformningen. Två centrala begrepp som har påverkan på 

området är tid och plats, då blandstadskonceptet ska ses utifrån de lokala förutsättningarna.  

Levande bottenvåningar 

Ett av de mål som sattes upp, dels i projektet för Karlastaden men också i Göteborgs 

översiktsplan (2008) är att skapa levande stadsrum (Stadsbyggnadskontoret 2008). Resultatet i 
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studien visar på att ett av verktygen som används för att nå ett levande stadsrum är 

funktionsvarierande bottenvåningar. Under intervjutillfället med respondenterna från 

Karlastaden utveckling AB diskuterades vilken typ av verksamheter som det planeras att 

bedrivas. Det var i nuläget inte bestäm vilka butiker eller restauranger som kommer att finnas i 

område, att det inte är helt bestämt än handlar dels om tidsperspektivet eftersom att det är några 

år kvar tills alla kvarter står klara. Vidare handlar det även om att skapa möjlighet att anpassa 

verksamheterna med tiden och se hur området tar form. Det beskrivs att det ska finnas en 

möjlighet att justera verksamheterna efter den målgrupp som kan komma att vilja vistas i 

området (Intervju, Karlastaden utveckling AB). Med andra ord handlar det om att anpassa 

stadsdelens utbud efter det kundunderlag som förväntas att besöka området i framtiden. En 

central faktor som presenterades av samtliga respondenter var att målet med utformningen är 

att skapa ett varierat utbud. Grundtanken är att försöka undvika att det är två större kedjor som 

tar över området, utan det ska sträva efter att tillföra en mix av verksamheter 

(Intervju, Karlastaden utveckling AB). 

Under det öppna huset ifrågasatte en av besökarna motiveringen till varför det ska finnas ett 

sådant stort och brett utbud av varor och tjänster på Hisingen. Hen, som inte var bosatt på 

Hisingen, ansåg att det var mer jobb än nöje att ta sig till området. Vidare diskuterade hen att 

det utbud som kommer finnas i Karlastaden kanske går att hitta i staden istället. Därmed tyckte 

hen det kändes onödigt att behöva ta sig ända till Lindholmen för att handla 

(Besökare 1, observation). Det som kan analyseras utifrån besökarens tankar är att hen utgick 

ifrån personliga rörelsemönster och utifrån var hen bodde. I likhet med det som diskuterades i 

kapitel fem, om de fysiska barriärerna i staden, signalerar resonemanget från besökaren ”mental 

barriär” mellan Göteborg och Hisingen. Hen beskrev att avståndet till Lindholmen från centrala 

delen av staden upplevs som ett problem. Men om personen istället hade bott på Hisingen hade 

svaret kanske sett annorlunda ut, i och med området kommer att ligga närmare geografiskt sett. 

Respondenten från Serneke AB pekar även på den problematik som besökaren diskuterade, hen 

menar att om någon fråga varför man åker till området måste gå att besvara med mer än 

Karlatornet. Området kommer innehålla så mycket mer (Intervju, Serneke AB). Resonemanget 

går även att se utifrån Gehl (2010) tankar kring att skapa en helhet som gör att människor vill 

vistas i området och att det finns något som tilltalar alla (Gehl 2010).  

Bilden nedan (figur 5) illustrerar en exempelutformning av hur bottenvåningarna i stadsdelen 

kan komma att se ut. Bilden ger också en känsla av hur områdets höjd kommer att se ut sett från 

marknivå. En utmaning som lyfts fram i relation till de levande stadsrummen, sett från en 

svensk kontext är att skapa den täthet som i många fall krävs för att erbjuda den serviceutbud 

som är önskvärd för en blandstad (Bellander 2005). Den täthet och variation av butiker och 

människor som illustreras på bilden kanske, enligt ovanstående resonemang, blir svår att 

förverkliga. Samtidigt ställs detta i relation till att Göteborg som stad kommer att växa både till 

ytan och befolkningsmässigt de kommande åren, vilket bidrar till en ökad befolkning och fler 

människor som bosätter sig i närområdena till staden.  
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På liknande sätt går det att koppla samman ovanstående resonemang med tankar från Blanchet 

(2015), nämligen att behov och utformningen kommer att ändras med tiden, vilket gör att även 

planeringstankarna kommer att anpassas (Blanchet 2015). Ytterligare en koppling går att göra 

till Jacobs (1992) idéer kring blandstaden och Boverkets rapport (2005), där de pekar på 

utmaningar som handlar om att se till tätheten i området (Jacobs 1992; Bellander 2005). Det 

som i nuläget kan ses som ett problem med täthet, kanske om några år inte kommer att uppfattas 

som en utmaning (Intervju, Karlastaden utveckling AB). Det är på ett liknande sätt som bilden 

(figur 5) kan analyseras, om en ser till den första bilden, som visade på hur utformningen skulle 

se ut och bilden ovan kan en se visionerna för framtiden tydligt. Den typ av rörelse som 

illustreras på bilden finns inte i området idag. En respondent beskrev att området har idag inte 

”mycket liv och rörelse utanför kontorstid, vilket är ett resultat av att området tills stor del består 

av arbetsplatser” (Intervju, Serneke AB).  

En annan aspekt som framkom under intervjuerna är vikten av att skapa en promenadvänlig 

stad. Detta är en vision som syns på bilden (figur 5) i och med avsaknaden av fordonstrafik. 

Hur rörelsemönstren ska se ut i området har varit en central fråga menar respondenten från 

stadsbyggnadskontoret. Det har funnits en vision från båda aktörerna kring att undvika 

fordonstrafik inne i området, och att istället skapa gångfartsgator (Intervju, stadsbyggnads-

kontoret). Att fokusera på gångfartsbanor och exkludera bilen i utformningen kan ses som ett 

avståndstagande från den modernistisk planeringsidealet som tidigare rådde i staden (Olsson, 

Nilsson & Haas 2016, s. 10).  

Om en fokuserar vidare på de människor som rör sig i området är det möjligt att på ett liknande 

sätt som i föregående bild (figur 5), sammankoppla detta med vilka som representeras i bilderna. 

Resultatet av det empiriska materialet visar att mångfaldsaspekten har varit centralt, vilket kan 

Figur 5 Bilden visar ett exempel på hur utformningen av bottenvåningarna i området kan komma att se 

ut. Källa: Karlastaden utveckling AB (2017) 
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se som en motsats till det bilden (figur 5) ovan illustrerar. De människor som rör sig i området 

kan ses som en homogen grupp då det främst är vita människor i liknande kläder. Problemet 

ligger i att det finns en överrepresentation av vita unga människor som inkluderats i bilderna i 

projektet. Om en ser bilden utifrån Jacobs (1992) resonemanget om vikten av mångfald och 

variation i en stad (Jacobs 1992), går det att se vissa faktorer som motsäger hennes resonemang. 

Vidare går det även att konstatera att enligt både Jacob (1992) och Boverkets rapport (2005) 

bör det skapas blandstadsområden med fokus på en varierad upplåtelseform, olika prisklasser 

och storlek på lägenheter, just för att skapa en mix av människor (Jacobs 1992; Bellander 2005). 

Men enbart att studera utifrån vilka människor som rör sig i området kan en ställa sig frågan 

om så verkligen är fallet. Som nämnts tidigare i studien lyfte respondenten från 

stadsbyggnadskontoret fram bilderna som problematiska med utgångspunkt i att de inte är 

representativa för Göteborg som stad (Intervju, stadsbyggnadskontoret).  

6.3 Sammanfattning 

De utmaningar som diskuterats i ovanstående kapitel kan sammanfattas i tre punkter, och de är 

på ett övergripande plan sammankopplade till varandra, i och med att det är ett helhetsprojekt. 

För det första går det att konstatera att målgruppen för Karlastaden är yngre än vad 

respondenterna förväntade sig. Detta blev tydligt när lägenheterna till Karlatornet gick ut på 

försäljning, och majoriteten av köparna var mellan 25–35 år. Att målgruppen för de boende var 

yngre än beräknat har egentligen ingen påverkan, eftersom att Karlastaden presenteras som en 

stadsdel som är till för alla (Intervju, Karlastaden utveckling AB).  

För det andra handlar det om att stadsdelen ska byggas i en mänsklig skala och att trotts den 

höga och täta bebyggelsen sträva efter att skapa kvalitéer i stadsrummen. Som beskrivs i kapitlet 

handlar det om att se förbi de tekniska lösningarna och fokusera på hur det realiseras i 

verkligheten. Samtidigt handlar det också om att skapa en stadsdel utifrån de förutsättningar 

som finns på platsen, sett från väderförhållanden och liknande.  

Avslutningsvis har stadsdelen som mål att skapa liv och rörlighet trots att det byggts högt och 

tät. För att skapa levande stadsrummen krävs att det finns något för alla. Den homogena 

representation som finns på bilderna bör inte vara de enbart människorna i Karlastaden, 

eftersom att det motsägelsefullt då området strävar efter mångfald och variation.   
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7. SKYSKRAPAN 
 

Nedan följer det sista av studiens tre resultat- och analyskapitel. I kapitlet lyfts blicken och 

fokus är på den planerade skyskrapan Karlatornet. Det empiriska materialet har gett en inblick 

från byggherren, exploatören och kommunens sida kring de utmaningarna och möjligheter som 

uppstått vid planering av Nordens högsta byggnad. Resultatet av det empiriska materialet 

kommer att redogöras med kontinuerliga kopplingar till det teoretiska resonemanget. De 

underkategorier som presenteras i kapitlet har gjorts för att tydliggöra kopplingen till studiens 

frågeställningar och den kodning som skett efter intervjuerna. De valda kategorierna är den 

skiftande höjden, skyskrapan som ett landmärke och Karlatornets innehåll.  

7.1 Den skiftande höjden 

I Karlastaden planeras, som nämnts i tidigare kapitel, för att bygga en skyskrapa, vilket också 

kommer att bli Nordens högsta byggnad, med 245 meter högt och 73 våningar (Klint 2018). 

Bild (figur 6) illustrerar att det kommer att byggas flera höga hus i Karlastaden, utöver 

skyskrapan. Tillsammans kommer de fyra husen bilda ett kluster av höga hus, där höjden variera 

mellan cirka 30 och 245 meter.  

Figur 6 Bild över Karlatornet och de tre höga hus som planeras att byggas i området.  

Källa: Karlastaden utveckling AB (2018) 
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På bilden syns också Ramberget i bakgrunden, berget som idag kan ses som en markerad höjd 

på Hisingen. Men enligt bilden är det möjligt att urskilja att det inte längre är lika markerat 

inslag i stadsbilden som tidigare.  

Under intervjuerna diskuterades det huruvida Karlatornet kommer att klassas som en skyskrapa. 

Sätts Karlatornet i relation till de två begreppsförklaringarna som presenterades av EMPORIS 

(2018) och CTBUH (2018) går det att konstatera att tornet kommer att klassas som en 

skyskrapa. Detta eftersom att byggnaden dels kommer att få siluetten av en skyskrapa 

(CTBUH 2018) och att tornet kommer att bli över 100 meter, vilket var gränsen som EMPORIS 

(2018) angett för att klassas som en skyskrapa (EMPORIS 2018). Respondenten från Serneke 

AB menar att det kan skilja sig åt beroende på vem en frågar, i vissas ögon kanske huset klassas 

som ett högt hus, och i andras som en skyskrapa (Intervju, Serneke AB). Här är det möjligt att 

relatera till att faktorer förändras beroende på tid och plats. 

Höjden på den planerade skyskrapan har skiftat under projektets gång, vilket enligt 

respondenten från Serneke AB handlar om rent konstruktionsmässiga frågor, detta eftersom att 

om du ändrar ex. tjockleken på bjälklagen, kan det påverka totalhöjden eftersom det är så många 

våningar. Detta gör att även små förändringar har gjort att huset har ändrat höjd 

(Intervju, Serneke AB). I tävlingsförslaget, som togs fram under arkitekturtävlingen, angavs en 

minimumgräns på 230 meter för tornet. Detta är ovanligt menar respondenten från 

stadsbyggnadskontoret, eftersom det ofta sätts en gräns för hur högt något får vara, en totalhöjd, 

men nu är det tvärtom. Det finns ett spann på x antal meter som är en accepterad höjd på 

projektet (Intervju, stadsbyggnadskontoret). Ovanstående påstående kan ställas i kontrast till 

förklaringen att det inte fanns något självändamål med att skyskrapan ska vara ett visst antal 

meter. Genomgående under intervjutillfällena angavs andra orsaker till att huset byggs, än just 

att det ska bli Nordens högsta byggnad. ”Vi ska hitta en höjd som är så effektiv som möjligt” 

menar respondenten från Serneke AB. En effektiv höjd måste ställas i relation till hisskapacitet 

och andra tekniska aspekter.  

Något som respondenten från Serneke AB belyste handlar om att bygga högt inte är något som 

är unikt för Karlastaden och området kring Lindholmen. Tittar en på visionen som tagits fram 

över Göteborg fram tills 2035 är det möjligt att hitta andra omfattande projekt i 

Göteborgsområdet (Intervju, Serneke AB). Det går att sätta i relation till Forsbergs (2010) 

tankar om att förstå ett ideal och uppkomsten ska det sättas i relation till sammanhanget 

(Forsberg 2010). Genomgående under genomläsning av dokument publicerade av Göteborgs 

stad och på karlastaden.se finns det ett narrativ som pekar på att det kommer att ske något unikt 

i staden. Det beskrivs att ”nu får Göteborg sin första riktiga skyskrapa som också blir Nordens 

högsta byggnad” (Serneke AB 2018). I en intervju med Peter Jackson, arkitekt på SOM 

arkitektkontor, beskrivs projektet som en stor händelse för Göteborg. ”Gothenburg´s 400th 

anniversary provides a context for this bold vision that sets a strong future for the city, and the 

development of the post-industrial docklands area” (Serneke u.å). I citatet går det att urskilja 

att det finns en vision om att skapa en stad som ligger i framkant och utvecklar staden på 

gammal industrimark. Det kan även sammankopplas med Lundevalls (2015) tankar om att en 

skyskrapa alltid har en bakomliggande maktfaktor för att kunna byggas (Lundevall 2015).  
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7.2 Förutsättningarna för att bygga högt 

Resultatet av det empiriska materialet visar att för att bygga högt krävs att rätt förutsättningar 

finns. För det första nämner respondenten från Serneke AB handlar om att marknaden är redo 

för att bygga en skyskrapa i Göteborg år 2018. Det har vid två tidigare tillfällen pågått arbete 

med att planera för en skyskrapa på Lindholmen, men projekten har inte gått igenom. Skillnaden 

mellan dagens situation och föregående försök handlar om att det i dagsläget finns en större 

ekonomisk tilltro till projektet än tidigare menar respondenten från Serneke AB (Intervju, 

Serneke AB). Att prata om att marknaden är redo för en viss typ av projekt går att koppla till 

liknande argument som Khan (2018) lyfter. Han menar att vår samtid har en tro på att allt är 

möjligt, och det kan ta sig uttryck i och med att de tekniska möjligheterna för att exempelvis 

bygga högt finns (Khan 2018). På liknande sätt som både respondenten och Khan (2018) 

beskriver, beskriver Lundevall (2015) att vi befinner oss i en tid som är präglad av individualism 

och att markera sig gentemot andra (Lundevall 2015).  

För det andra pekas det ut att Göteborg befinner sig i en stadsomvandling och i framtiden 

kommer det behövas bostäder i staden. Fördelarna med att bygga högt pekas ut som en faktor 

för att rättfärdiga projektet. Respondenterna från Karlastaden Utveckling AB konstaterar att 

fördelarna med att bygga högt och tätt är att en får in fler människor på en mindre yta. Det finns 

fördelar med detta eftersom det skapar mer liv och rörelse (Intervju, Karlastaden utveckling 

AB). Som Hee (2015) pekade på i sin studie kommer allt fler människor att välja att bosätta sig 

i städerna i framtiden (Hee 2015), vilket kan motivera valet av att bygga en skyskrapa med 

bostäder. Detta står dock i kontrast till Lundevalls (2015) argumentation. Han menar att en 

sådan argumentation inte håller i en svensk kontext. Detta eftersom att Sverige i många fall är 

glesbebyggt och inte är i behov av en hög exploatering, som det kommer att vara i detta fall 

(Lundevall 2015).  

För det tredje går det att argumentera för att förutsättningar för att bygga skyskrapan är att det 

finns mark i centrala lägen samt ett starkt ekonomiskt incitament för att det ska gå att 

genomföra. Att Karlatornet blir unikt konstaterar respondenterna och pekar på att det krävs 

internationella kontakter och medarbetare för att genomföra byggnationen. Detta eftersom det 

inte har byggts något liknande i Sverige tidigare och därav behövs det kompetens från andra 

platser (Intervju, Karlastaden utveckling AB). Domosh (1988) menar att en förutsättning för att 

bygga högt handlar just om att besitta den kunskapen och tekniken som krävs för att producera 

skyskrapor (Domosh 1988). I Karlatornet är det över hundra nationaliteter som är med och 

arbetar med tornet. Det beror på kombinationen att marken som ska bebyggas är lerig och kräver 

avancerad teknik för pålning. Men även att kunna konstruera hissar och ventilationssystem 

(Intervju, Karlastaden utveckling AB).  

Avslutningsvis går det att urskilja att respondenterna ställer sig tveksamma till att Karlastaden 

kommer att skapa en trend i att bygga skyskrapor i Sverige. Respondenten från Serneke AB 

menar att det måste finnas rätt förutsättningar för att det ska byggas ett höghus. Det gäller att 

se till tid och plats, och undersöka vilken kontext som skyskrapan byggs i. De andra 

respondenterna pekade på att det kan vara möjligt att höga hus byggs, eftersom en inspireras av 

andra städer. Men att det skulle ske en massökning av skyskrapor är svårt att se eftersom det 

krävs rätt förutsättningar för att genomföra en så pass dyr produktion (Intervju, Serneke AB, 
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Karlastaden utveckling AB, stadsbyggnadskontoret). Det är nytt att bygga högt i Sverige men 

inte om vi ser till en amerikansk kontext. Detta resonemang går att koppla till King (2014) som 

pekade på vikten att se från vilket perspektiv som saker och ting skapas från (King 2014, s. 71). 

Fenomenet att bygga en skyskrapa är i sig inte något modernt och banbrytande sett till 

omvärlden. Inkluderas begrepp som tid och plats så är det möjligt att se skykrapan som en 

modernitet i den lokala svenska kontexten. Det var även något som poängterades av samtliga 

respondenter, att alltid fokusera på de förutsättningar som finns att tillgå inom den geografiska 

platsen. 

Tävling om att bygga högst 

Att bygga det högsta huset menar Khan (2018) alltid har grundat sig i en tävling mellan olika 

platser och länder (Khan 2018). Resultatet från det empiriska materialet visar att respondenterna 

ställer sig tveksamma till att Karlatornet byggs för att vinna en tävling. I Göteborgs 

översiktsplan (2008) beskrivs att staden ska vara en plats som lockar världens blickar 

(Göteborgs stad 2018a). Det kan tolkas som det finns en önskan att bli en knutpunkt för företag 

och besökare. Respondenternas motivering till att det ställer sig tveksamma till detta, baseras 

på att en tävling handlar om att projektet måste gå att genomföra, och då krävs det mer än 

tävlingsinstinkt. För att kunna bygga högt krävs rätt förutsättningar. Vidare förklaras det av 

respondenten att det inte är någon som kommer att bygga ett hus enbart för att det är ett visst 

antal meter högt. Det viktiga menar hen, är att skapa ett projekt som går att genomföra och att 

en ska få ekonomin till det (Intervju, Serneke AB). 

7.3 Ett landmärke 

Som konstaterats tidigare i studien kommer Karlatornet bli en skyskrapa på cirka 245 meter. 

En beskrivning av skyskrapan är: ”föreställ dig en plats som ingen tidigare upplevt, högt, högt 

över staden” (Serneke u.å,). Det blir något som Göteborg inte har upplevt tidigare, som nämndes 

tidigare i studien, har det inte varit tradition att bygga högt tidigare. Formuleringen att det är en 

plats som ingen har besökt tidigare, går att sammankoppla med Floridas tankar kring det 

exklusiva området, där människor enbart rör sig inom byggnaden (Florida 2012). Karlatornet 

kommer att vara en skyskrapa som är unik och nytänkande utifrån ett svenskt perspektiv. Det 

beskrivs att en ska se skyskrapan som ett kvarter, vidare beskrivs det att ”du reste kvarteret rakt 

upp i luften. Resultatet är en kvartersskrapa som rymmer mängder av människor som ska upp 

och ner i ett 245 meter högt hus” (Karlastaden u.å., s. 4). Det är ett citat som pekar på att det är 

ett nytänkande sätt att arbeta i en svensk kontext. Men även är det möjligt att se att det är 

liknande retoriska begrepp som Marlott beskrev som att framtiden kommer att byggas vertikalt 

(Orring 2017). Det går även att utläsa ur citatet att det är mer än bara ett högt hus, utan det 

kommer att bli en kvartersskrapa. Larsson (2011) menar att det är skillnad på att bygga ett högt 

hus och att bygga en skyskrapa, och det baseras på mer än bara höjden. Detta eftersom att det 

ligger något mer värde i husen än enbart höjden (Larsson 2011).  

Bilden (figur 7) illustrerar Karlastaden sett från marknivå utanför området. Lundevall (2015) 

beskriver att skyskrapor porträtteras i många fall i skymningen, eftersom att det är då är möjligt 

att skapa ett större visuellt intryck med alla ljus som strålar ut från byggnaden (Lundevall 2015).  
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Det är även fallet i ovanstående bild. Vidare går det att konstatera att människor rör sig till och 

från området, både cyklister och fotgängare. Det kan tolkas att det är rörelse även utanför 

området. Det centrala i bilden är Karlatornet som tornar upp sig över den resterande 

omgivningen. Lundevall (2015) menar att en skyskrapa sätter sina spår i en stadsiluett, vilket 

även kommer att vara fallet i Göteborg. Enligt respondenternas svar kommer det inte råda några 

tvivel om att skyskrapan kommer att synas. På skämt förklarade respondenten från 

stadsbyggnadskontoret att det är nästan att grannkommunerna till Göteborg kommer att kunna 

se Karlatornet (intervju, stadsbyggnadskontoret). Det beskrevs i översiktsplanen (2008) att 

Göteborg kommer att utvecklas även när det kommer till stadens siluett 

(Stadsbyggnadskontoret 2008). Det kan ses i relation till det Domosh (1988) förklarade att 

skyskrapor kan ses som markörer för tanken om den moderna världen (Domosh 1988), där det 

även är möjligt att se tornet som en identitetsmarkör för staden. Respondenten från 

stadsbyggnadskontoret menar att tornet har väckt känslor, vilket inte är konstigt eftersom att 

det kommer att påverka stadssiluetten. Att kritisera hur utformningen av tornet kommer att bli 

är svårt att bemöta eftersom att den arkitektoniska utformningen är baserat på subjektiva åsikter 

(Intervju, stadsbyggnadskontoret). 

Figur 7 Bilden visar Karlastaden med Karlatornet i centrum. Källa: Karlastaden 

utveckling AB (2017) 
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Vidare presenteras en förklaring av respondenten vad Karlatornet ska symbolisera. 

Respondenten från Serneke AB, menar att det kan finnas en symbolik i att företaget vågar och 

kan. Företaget bryter mot de traditioner som tidigare har präglat Göteborg som stad. Det är ett 

landmärke för Göteborg, en visar att en kan, vill och vågar (Intervju, Serneke AB). Det kan 

också ses som att skyskrapan markerar ut Lindholmen, och därmed blir en markör för en ny 

stadskärna. Det finns en enlighet i respondenternas svar i relation till att Karlatornet kommer 

att bli ett landmärke för Göteborg, eftersom efter kommer att synas från hela Göteborg och 

omnejd. Något som påpekades under intervjutillfällena var att det finns andra landmärken i 

Göteborg, exempelvis Älvsborgsbron, som är ett dominerande inslag i staden, eftersom den 

sträcker sig över inloppet till staden. Men just Karlatornet kommer garanterat markera ut 

Lindholmen, och bli ett visuellt landmärke (Intervju, stadsbyggnadskontoret).  

Placeringen av skyskrapan sker i ett område som tidigare inte har varit prioriterad i Göteborg. 

Tidigare i studien har Hisingen beskrivit som ett område präglat av storskaliga industrier och 

utspridd bebyggelse (Göteborgs stadsmuseum 2015, s. 4). Att placera Nordens högsta byggnad 

på Lindholmen kan även ses som en markering att sätta Hisingen på kartan och visa att det 

investeras och satsas på den sida om älven. Hisingen har i mångas ögon setts som en plats där 

en inte bor, utan där industri och kontorslokaler är placerade (Göteborgs stadsmuseum 2015). 

Detta kan tolkas som att Karlatornet är ett landmärke som kan fungera som en symbolisk 

markör för att skapa en sammanhållen stad, en symbol för att visa på enhet. 

7.4 Sammanfattning  
Det tredje och sista resultat- och analyskapitlet har berört frågor som är relaterade till 

skyskrapan. Det går att konstatera att Karlatornet blir högt och tornet kommer att klassas som 

en skyskrapa och det kommer även att bli Nordens högsta byggnad när det står klart år 2021. 

Sättet att bygga bryter hur det har byggt i Göteborg sedan tidigare. Med tornets 245 meter 

kommer byggnaden ha en påverkan på kringliggande områden. Från kommunens sida finns det 

ett intresse av att byggnaden ska byggas eftersom att det signalerar ut en identitetsmarkör för 

staden. Det konstateras att tornet kommer att synas, sedan handlar det om vilken symbolik som 

går att koppla till det. Enligt Serneke AB, som är exploatör, visar det upp företagets vilja och 

förmåga att driva igenom ett så pass stort projekt och sätta ut Göteborg på kartan. Från 

kommunens sida handlar det om att skyskrapan kan agera som en markör som kan leda till ett 

ökat intresse från städer och andra länder. Det poängterades även att respondenterna inte anser 

att skyskrapan uppkommer i en tävling mellan andra städer. Det handlar snarare om att skapa 

en byggnad som fungerar bra i Göteborg, nu och för framtiden. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I studiens avslutande kapitlet kommer en sammanfattning av de resonemang som förts i 

resultat- och analysavsnitten att presenteras. Detta görs i relation till uppsatsen syfte och 

frågeställning. Syftet med studien är att undersöka och analysera de utmaningar och motiv som 

ligger till grund för att bygga en tät och hög blandstad. Detta görs utifrån projektet Karlastaden 

i Göteborg. I analysen har det framgått att skapa en tät och blandad stadsmiljö kräver ett 

genomarbetat koncept med förståelse för platsens omgivningar. Det har även framgått att bygga 

högt skapar en identitetsmarkör för en plats och en skyskrapa sätter en stad på kartan. 

Avslutningsvis har även resultatet och analysen visat på att levande stadsrum är en central faktor 

när det kommer till att skapa en hållbar blandstad. Studiens tre frågeställningar kommer även 

att diskuteras och besvaras närmare.  

8.1 Vilka motiv ligger bakom blandstadsidealet?  

Den första av de tre frågeställningar handlar om de bakomliggande motiven till varför det byggs 

efter blandstadsidealet i stadsdelen Karlastaden. Jag anser att det är fyra faktorer som 

tillsammans kan ge ett svar på den första frågan.  

För det första handlar det om att det finns mark i centralt läge i Göteborg. Som beskrivits 

tidigare i studien har området runt Lindholmen tidigare bestått av varvsverksamhet och andra 

storskaliga industrier, vilket har satt sin påverkan på stadsrummet. När varven lades ner blev 

det stora ytor som inte togs tillvara. Spolar vi fram tiden till idag är marken, som då ansågs som 

otillgänglig och oattraktiv, inom Göteborgs stads vision för hur älvstranden ska utvecklas i 

framtiden. Lindholmen är ett område som gått från att varit en plats där en inte ville vara eller 

bo, till att bli en plats som pekas ut som den nya stadskärnan. Det finns mark i centrala lägen 

som möjliggör projektet att bygga blandstaden. En av respondenterna pekar ut att en av de 

styrkor som Göteborg har som stad är att det finns mark i centrala lägen att utveckla. Det är inte 

alla städer som har en sån möjlighet (Intervju, Serneke AB). Att bygga i gamla varvsområdet 

på Lindholmen pekas ut som positivt då det idag finns stora ytor som inte används, och därmed 

kan användas för att bygga bostäder och andra typer av verksamhet i området. På liknande sätt 

beskrivs det i Boverkets rapport (2005) att blandstadsidealet kan vara en bra idé att planera och 

bygga för i industriområden (Bellander 2005).  

För det andra handlar det om att se blandstadsidealet i Karlastaden i ett större helhetsperspektiv. 

Det beror på att Göteborg befinner sig i startgroparna för ett omfattande stadsutvecklingsprojekt 

på flertalet platser i Göteborg (Älvstaden u.å). Kortfattat är det möjligt att konstatera att 

Karlastaden är en del av ett större stadsomvandlingsprojekt som pågår i Göteborg. Därmed är 

blandstadsidealet en del av stadens övergripande visioner och syn på hur framtidens stad ska 

komma att utvecklas.  

Vidare kan ett motiv vara att blandstadskonceptet distanserar sig från den tidigare dominerande 

modernistiska funktionssepareringen. Likt det som beskrivs i översiktsplanen (2008) och de 

dokument som använts i studien, sättes blandstad i direkt kontrast till den funktionsseparerade 

staden (Stadsbyggnadskontoret 2008). Det är möjligt att även se att begreppet blandstad 

definieras som ett distanstagande från funktionsseparering. Även om diskussionen visat att en 
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definition är vag och mångbottnad (Bellander 2005), finns relationen till modernismens 

planeringsideal ständigt närvarande. Studien visar även på att det finns fysiska barriärer i staden 

som blir en utmaning för tanken om den blandade och sammanhållna staden. Respondenterna 

presenterade att blandstad kan fungera som ett verktyg för att knyta ihop staden och få 

bebyggelsen och verksamheterna att finnas i hela staden (Intervjuer, Serneke AB, Karlastaden 

utveckling AB, stadsbyggnadskontoret).  

För det fjärde finns det ett narrativ om att blandstadsidealet är den planeringsform som kommer 

klara av att möta de nya utmaningarna i framtiden och att planera för en stad som ska klara  

morgondagen bekymmer. Exempelvis kan det vara utmaningar som handlar om större 

befolkning i städerna, eller klimatkrisen. Uppsatsen började med ett citat från Stadsbyggnads-

bloggen, där beskrivs att det gamla utbudet ska ut, och det nya utbudet ska in i staden 

(Kruth 2018). Det är möjligt att sammanlänka de tankar som fördes i citatet med 

blandstadsidealet i Karlastaden, eftersom att tanken om framtiden och den moderna staden är 

närvarande i det material som finns att tillgå. Det som sker i Karlastaden är att området får fler 

bostäder, en utökad kollektivtrafik och mindre industriverksamhet. 

Avslutningsvis är det möjligt att konstatera att blandstad byggs då de rätta förutsättningarna 

finns. En stad är i ständig rörelse, och som beskrevs i inledningskapitlet, handlar det om att 

planeringsideal för staden uppkommer då det finns nya utmaningar och behov att bemöta i 

staden. Tiden förändras och vi med den, planeringsideal som ansågs vara moderna och 

nytänkande förr, kan idag uppfattas som bakåtsträvande. Det är något som en bör ha med i 

tankarna, att planeringsideal och visioner om att bygga och planera för framtidens stad 

förändras. Ser vi till blandstadsidealet och till den lokala kontexten i Göteborg kanske det hade 

varit svårt för 20 år sedan att driva igenom projektet på Lindholmen. Men motiven och 

kontexten ändras. Nu finns incitamenten till projektet, och de aktörer som kan och vill påverka 

stadsutvecklingen har gått samman och drivit fram förslaget.  

8.2 Vilka faktorer är centrala i utformningen av området? 

Den andra av studiens tre frågeställningar handlar om vilka faktorer som varit centrala när det 

kommer till utformningen av området. Genomgående under studien har det funnits begrepp som 

återkommit när det diskuterats utformningen av stadsdelen. I grunden handlar det om att 

Karlastaden kommer att byggas både högt och tät, vilket förutsätter att stadsrummet på 

marknivå planeras efter detta. Ett nyckelord handlar om att skapa liv och rörelse, vilket även är 

ett av de centrala begreppen som utgör definitionen av blandstad. Materialet visar att 

utformningen av stadsdelen Karlastaden strävar efter att bli en funktionsintegrerad stad, en så 

kallad blandstad. För att uppnå detta krävs att vissa faktorer arbetas med längs med vägen. I 

kommande avsnitt kommer frågeställningen att besvaras med hjälp av tre förklaringar, som jag 

anser tillsammans ge ett svar på frågan om vilka faktorer som varit centrala. 

För det första handlar utformningen av ett område om att se till målgruppen, vilka kommer att 

röra sig i området och vilka kommer att bo här. Det är viktigt för att kunna utforma omgivningen 

och vilka funktioner som ska inkluderas i stadsdelen. Det nämns både i Göteborg stads 

översiktsplan (2008) och de visionsdokument som finns om området att stadsdelen ska vara 

fylld av liv (Stadsbyggnadskontoret 2008). Liv och rörelse på ett övergripande plan om att 
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människor rör sig i området och därmed skapar en levande plats. Att anpassa platsen efter vilka 

behov och önskemål som människor som rör sig och bor i området kommer att efterfråga är 

centralt. För att återigen koppla till citatet från Kruth (2018), handlar det om att introducera 

stadens nya utbud och ta bort det som inte går hem i stadsrummen. Både Jacobs (1992) och 

Gehl (2010) menar att ett stadsrum ska vara till för alla och det ska finnas en 

tillgänglighetsaspekt som ska integrera projekt (Jacobs 1992; Gehl 2010). Detta menar samtliga 

aktörer är viktiga faktorer. Men ser en till de bilder som publicerats inom projektet finns det en 

problematik kring att det är en homogen representation av människor som rör sig i stadsrummet.  

För det andra handlar det om att trotts att det byggs höga hus, handlar det även om att skapa ett 

stadsrum där människan är i fokus. Centrala faktorer är att kunna hantera den höga 

exploateringsgraden och samtidigt kunna bygga en stad som är skapad efter de mänskliga 

mötena. Det som varit viktigt i Karlastaden är att, som presenterats i kapitel 6, se områden 

utifrån barnens perspektiv och utifrån det göra stadsrummet levande (Intervju, stadsbyggnads-

kontoret). Det nämns att det ska strävas efter att skapa en tillgänglig stad som är 

sammankopplad både fysiskt som i sin tur ska leda till alla grupper i samhället dras till området. 

Det sätter press på att utformningen ska vara tilltalande för människor i samhället, men även 

företag och butiker. Som det nämns i ska det vara en stad där alla åldrar kan röra sig fritt. Det 

går att sammankoppla med att hitta kvalitéer i den höga och täta bebyggelsen.  

Även här går att se till vilka visioner som ska ligga till grund för stadens utveckling och sträva 

efter att platsens förutsättningar ska även vara med och skapa slutresultatet. I Boverkets rapport 

(2005) nämns att en grundsten är allas tillträde till staden (Bellander 2005) och jag skulle 

argumentera för att det är en faktor som är av vikt för att Karlastaden ska skapa den blandade 

stadsdel som beskrivs som mål.  

Avslutningsvis handlar det om att ständigt återkomma till utgångspunkten att skapa en 

blandstad utifrån den lokala kontexten. Därmed inte sagt att en inte ska bygga blandstad, utan 

att det som byggs ska inte vara baserat på visioner utan på verkliga förutsättningar. Det ska vara 

baserat på hur det ser ut i staden och vilka förutsättningar som finns, och kommer att finnas i 

framtiden. En av de kritiska faktorerna som finns för blandstaden i Karlastaden är att den täthet 

av människor som i många fall krävs för att erbjuda ett serviceutbud som gör området levande, 

i nuläget finns inte detta. Men i och med att Göteborg kommer att växa både till ytan men även 

befolkningsmässigt kan den tätheten komma att fyllas i framtiden.  

8.3 Vilken symbolik ligger i att bygga en skyskrapa i Karlastaden?  

I analysdelens tredje kapitel lyfte jag fram aspekter i förhållande till att bygga höga hus och 

utmaningar med det. Detta gjordes baserat på respondenternas svar, observationen och 

bildanalysen. Frågeställningen som ligger till grund för analysen var ”vilken symbolik ligger i 

att bygga en skyskrapa i Karlastaden?” 

Studien visar att skyskrapan, sett från teorin och det empiriska materialet, baseras på idén om 

att bygga en stad som ska vara i framkant när det kommer till stadsutveckling. Vid flertalet 

tillfällen nämns att Göteborg ska vara en öppen stad för världen, och skapa en attraktiv 

stadsmiljö. Det är möjligt att argumentera för att skyskrapan lever upp till de kriterierna. Redan 

i tävlingsprogrammet pekades ut att skyskrapan skulle markera ut Lindholmen, och därmed 
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Göteborg, på kartan (Göteborg stad 2018a). Det finns ett narrativ genomgående om att 

skykrapan är en markör för det nya Göteborg, en stad som vänder sig från stora 

varvsverksamheter och möter framtiden.  

Vidare möjliggörs narrativet om den moderna skyskrapan av att de tekniska innovationerna 

finns att tillgå. Karlastaden, som nämndes i kapitel sju, har många internationella medarbetare 

för att kunna genomföra projektet. Samtidigt är det nödvändigt att poängtera att det finns en 

byggherre som dels äger marken men också är exploatör som varit drivande för att genomföra 

detta. En symbolik är att företaget markerar att de kan, vill och vågar genomföra ett så pass 

omfattande projekt i staden. Det är inte längre ett lokalt stadsbyggnadsprojekt i Göteborg, utan 

det har fått medarbetare och arkitektfirmor från hela världen att samlas kring projektet.  

Som det nämnts har det strävats efter att bygga i den mänskliga skalan på gatunivå, men 

skyskrapan byggs på en höjd som inte har gjorts tidigare. Som Domosh (1988) beskrev handlar 

det om den moderna världens symbol, vilket utifrån detta projekt kan ses stämma in. Det 

handlar till stor del om tanken om att bygga ett hus som tidigare inte har byggts i Göteborg. Det 

kommer att sätta Göteborg på kartan i och med att skyskrapan kommer att påverka 

stadssiluetten markant. Eftersom det fanns en minimumgräns på 230 meter högt, kan en tolka 

det som om höjden på huset var viktigt, och att det finns en viktig symbolik med att bli Nordens 

högsta hus. Det finns en känsla av Karlatornet ska signalera ut framtidstro och agera en markör 

för Göteborgs fortsatta utveckling. 

Avslutningsvis för att besvara frågan är det möjligt att konstatera att Karlatornet byggs i en tid 

då de tekniska möjligheterna för projektet finns, initiativtagare och byggherre finns som är med 

och driver projektet, det finns en större vision om staden och där kommer skyskrapan att vara 

en del av stadens utveckling. Tidsperspektivet för att genomföra projektet och skyskrapan 

passar in i den större bild av Göteborg i framtiden. Det handlar även om att skyskrapan passar 

in ett Göteborg som strävar efter morgondagens samhälle där staden ska vara inkluderade.  

8.4 Slutsats 

I uppsatsen sista avsnitt kommer studiens slutsatser att presenteras. Syftet med studien är att 

undersöka och analysera de utmaningar och motiv som ligger till grund för att bygga en tät och 

hög blandstad. Det har gjorts utifrån en lokal kontext och ett specifikt fall, Karlastaden i 

Göteborg. Studien har baserats på tre frågeställningar som besvarades i ovanstående avsnitt. 

Frågorna belyser vilka motiv som finns bakom blandstadsideal, vilka faktorer som är viktiga 

vid utformningen samt vilken symbolik ligger det i att bygga en skyskrapa i Karlastaden.  

Uppsatsen har beskrivit att planeringsideal är föränderliga över tid. Det som anses vara den 

moderna staden eller ”det rätta sättet” att planera en stad idag förändras över tid och plats. 

Studien har försökt synliggöra att Karlastaden är ett exempel på en stad i förändring mellan det 

gamla tankesättet och det nya konceptet blandstad. Som Kruth (2018) beskrev i det inledande 

citatet att ”Framtidens stad är redan här, vi måste bara släppa fram den. God imorgon, staden!” 

(Kruth 2018). Göteborg befinner sig vid en punkt där det kommer att ske en stor förändring i 

hur staden kommer att utformas.  
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Grundtanken med Karlastaden är att bygga en tät och hög stadsdel på en liten yta. Målet är att 

skapa ett sammanhållet Göteborg, och det finns en strävan från kommunens sida att även skapa 

en levande stadsmiljö. Det är möjligt att argumentera för att Karlastaden är ett exempel 

framtidens planeringsideal, och ett område befinner sig i framkant när det kommer till hur 

visioner och tankar formar morgondagens stadsrum. Men det är möjligt att ifrågasätta om 

Karlastaden är ett exempel på att bygga ett sammanhållet Göteborg, i och med att det är ett 

homogent klientel som har köpt lägenhet i Karlatornet.  

Studien visar på att det finns en stark framtidstro inom stadsutvecklingsområdet i Göteborg. 

Detta kan exemplifieras av de stora och omfattande projekten som bedrivs och kommer att 

bedrivas i staden under de kommande åren. Exempel på projekt som nämnts i studien är den 

planerade linbanan som ska sammankoppla Hisingen med resten av Göteborg. Projektet kan 

komma att gynna transporten till och från Karlastaden. Detta i och med att en av hållplatserna 

för linbanan planeras att byggas i närheten av Karlastaden. Kanske är det så att linbanan ändrar 

hur rörelsemönstret ser ut i staden idag, och är en bidragande faktor för att skapa den 

sammanhållning som Göteborgs stad stävar efter. För det som uppfattas som utanför de centrala 

delarna av Göteborg idag, kanske ses som en del av centrumverksamheten i morgon. 

I studien lyfts även utmaningarna med blandstadsidealet utifrån teoretiska infallsvinklar. 

Utmaningarna som studien pekar ut är främst två faktorer: tätheten i området samt rörelsen av 

människor i området. Utifrån Jacobs (1992) och Boverkets (2005) argumentation är täthet och 

rörelse två grundkoncept för att skapa en levande blandstad (Jacobs 1992; Bellander 2005). Det 

som eftersträvas är att skapa en stadsdel som har liv och rörelse dygnet runt, vilket förutsätter 

att det finns människor som vill och kan vistas i området. Därmed blir serviceutbudet i 

Karlastaden centralt för att kunna möta efterfrågan. I bakgrundskapitlet (se kapitel 2) beskrevs 

Lindholmen idag som ett område som till största del består av arbetsplatser, vilket gör att 

människor är i rörelse i området under en begränsad tid av dygnet. Därmed kan det bli en 

utmaning med dagens förutsättningar skapa den blandstad som beskrivs av respondenterna och 

i visionsdokument.  

Ovanstående resonemang kan sättas i relation till tid och plats, om vi blickar framåt i tiden är 

det möjligt att konstatera att Göteborg kommer att utvecklas. Om en ser till en större geografisk 

skala och Göteborg som helhet, är det möjligt att konstatera att Karlastaden är en del av ett 

större stadsutvecklingsprojekt. Att jämföra området idag med hur det kommer att se ut när det 

har byggts klart gör det möjligt att se att det kundunderlag och boende som bor i området, men 

även utanför, kommer att ha ändrats i antal. Området kan också ses som en brytpunkt med 

modernismens planeringsideal eftersom att planera för den typen av område i Göteborg kan ses 

som ett ställningstagande mot den annars dominerande funktionssepareringen i staden. 

Avslutningsvis beskriver studien att både kommunen och exploatören strävar efter att bygga ett 

torn som sätter visuellt avtryck i staden. Att det byggs högt ses som en markör för satsningar 

på Lindholmen, och att Hisingen ska inkluderas i staden. Vidare är det möjligt att se tornet som 

ett landmärke och som beskrivs markera ut stadens 400 års jubileum som stad, som infaller 

samma år som tornet står klart 2021.  
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Vidare forskning 

Under studiens gång har flertalet intressanta perspektiv presenterats och analyserats. Jag anser 

att det empiriska materialet har varit rikt och gett mig många intressanta infallsvinklar att jobba 

med. Några av dessa har presenterats i kapitel 5–7, men det finns ett antal teman från mitt 

empiriska material som inte togs upp på grund av brist på tid och utrymme. Dessa perspektiv 

vore relevant för vidare forskning, nedan följer några förslag. 

I min studie lyfter jag fram argument och beskrivningar från kommunen, byggherrens och 

exploatörens perspektiv. Det hade varit intressant att analysera projekt Karlastaden utifrån 

allmänhetens synvinkel, och få en möjlighet att höra deras syn och tankar kring det samt hur de 

ser på den omfattande stadsutveckling som sker i Göteborg. Ytterligare hade det varit intressant 

att fokusera ännu mer på omvandlingen av industriområde till bostadsområde. Om en blickar 

ut till andra städer i Sverige finns det flertalet exempel där industriområden i centrala lägen 

övergår och blir bostadsområden. Det hade varit intressant att se hur det påverkar en stad som 

helhet. Avslutningsvis hade det varit intressant att lyfta blicken och se till en större geografisk 

skala. Som det konstaterades teorikapitlet (kapital 3) har utgångspunkten varit ur en svensk 

kontext. Det hade varit intressant att kartlägga vidare ur ett internationellt perspektiv begreppet 

blandstad och hur det tar sig form och uttryck i andra kontexter.  
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Figur 6: Karlastaden utveckling AB., 2018. Karlastaden_Drone_01 [Illustration]. 

http://karlastaden.se/nyhetsrum/#/images/karlastaden-drone-01-1262249 

Figur 7: Karlastaden utveckling AB., 2017. Karlatornet_exterior [Illustration]. 

http://karlastaden.se/nyhetsrum/#/images/karlatornet-exterior-925986 

 

INTERVJUER 

Två respondenter, 180312, Karlastaden utveckling AB 

En respondent, 180313, Serneke AB 

En respondent, 180313, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad 

MUNTLIG INFORMATION 

Besökare 1, 180315, besökare på det öppna huset 

Besökare 2, 180315, besökare på det öppna huset 

Besökare 3, 180315, besökare på det öppna huset 
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65 
 

BILAGA 1 

Intervjuguide 

• Respondent Karlastaden utveckling AB 

• Respondent Serneke AB 

• Respondent Stadsbyggnadskontoret  

Introduktionsfrågor 

Namn/titel/antal år inom företaget  

Roll i projektet Karlastaden/Karlatornet 

Tema: Blandstad och utformning av området 

Vilken är er framtidsvision för staden?  

Vilka värden är det som ligger till grund för visionen som presenteras på er hemsida?  

Hur skulle du beskriva planprocessen? Vilka aktörer har varit engagerade? 

Det skrivs om den attraktiva moderna blandstaden, hur skulle du beskriva blandstad? Vilken 

innebörd finns i begreppet?  

Stadsdelen Karlastaden, som kommer växa fram kring Karlatornet, vilka idéer och tankar har 

funnits kring utformningen? 

Har områdets historia som varvsområde varit med i utformningen?  

Hur skulle du beskriva Göteborg som stad – vilka styrkor och svagheter finns det?  

Hur ser du på Göteborg 2035? Vilken typ av stad tror du har växt fram då?  

Tema: Karlatornet 

När kom idén om en skyskrapa upp för diskussion?  

När går det från att vara ett högt hus till att bli en skyskrapa?  

På vilket sätt är Karlatornet en symbolisk byggnad för Göteborg?  

Finns det ett behov av en skyskrapa i Göteborg?  

Vilken är målgruppen för att bo i Karlatornet/Karlastaden?  

På vilket sätt är projektet Karlastaden ”morgondagens område”? Hur skulle ni beskriva 

framtidens område – vilka fysiska egenskaper bör finnas med i utformningen?  

Vilken konkurrens mellan andra projekt har funnits? Hur ser ni er i relation till andra 

byggnader?  

Kommer detta projekt att leda vägen för andra skyskrapor?  

 


