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SAMMANFATTNING

Den grundläggande frågan i det här arbetet är: vad innebär 
delande i och av det offentliga rummet? Texten är uppbyggd 
som en fiktiv diskussion situerad i staden och den tar upp 
några av de frågeställningar som dyker upp i samband med 
delande av resurser och rum; Delandekultur, Tillit och 
Konflikt. Kapitlet Om Läktaren diskuterar den praktiska 
delen av arbetet som resulterade i en broliknande struktur 
framtagen med den framväxande Jubileumsparken i Göteborg 
i åtanke. Strukturen - Läktaren - är ett våningsplan ovanför 
mark- och parkplan och därmed delvis ett rum vid sidan av. 
Det skapar en annan form av handlingsutrymme än det som 
finns mitt på öppen gata. Designprocessen är illustrerad i en 
samling bilder i slutet av essän.

ABSTRACT

The underlying question in this thesis is: what is sharing in and 
of public space? The text has the form of a fictitious discussion 
about sharing of assets and space, taking place in the city. 
Culture of sharing, Trust and Conflict are the main topics, 
followed by a chapter About The Bleacher. This chapter is 
about the practical part of the thesis, which ended up in a 
bridge-like structure designed for the future Jubileumsparken 
in Gothenburg. The structure  - The Bleacher - is a second 
floor above ground level and is therefor a somewhat distanced 
space. It creates a different room for action than in the middle 
of the street. The design process is illustrated in the end of 
the essay.
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INTRODUKTION

För att få ett nytt perspektiv på det som intresserar mig mest; 
delande i och av det offentliga rummet, har jag zoomat ut 
och närmat mig det offentliga rummet ur ett mer generellt 
delande-perspektiv. Jag har jag sökt upp ett antal personer för 
att höra hur de tänker kring vad det faktiskt innebär att dela 
på ting, tid och rum. Samtalen har utspelat sig på olika platser 
beroende på vem jag har pratat med. Ibland har de ägt rum i 
den fysiska verkligheten och ibland i mitt huvud. 

Jag har tagit in vad Rosalyn Deutche säger om  offentlighet 
och demokrati utifrån ett konstperspektiv, vad David Harvey 
säger om rätten till staden ur ett ekonomiskt perspektiv, vad 
Rachel Botsman och Roo Rogers säger om det påstått nya 
fenomenet Collaborative Consumption, vad Judith Butler 
säger om kraften i kroppsliga massor på gator och torg, vad 
Chantal Mouffes säger om nödvändigheten av konflikt snarare 
än konsensus i en levande demokrati, vad Per Högberg säger 
om grannskap, odling och höns, vad Thérèse Kristiansson 
säger om politiska rum i den neoliberala staden, vad Ulla 
Gawlik säger om tidskrediter och sociala relationer.

Av alla de här rösterna och många fler därtill har jag bakat 
ihop den här texten. Parallellt med skrivandet har jag också 
försökt att kanalisera tankar och idéer till en fysisk form; en 
gestaltning som relaterar till delande av och i det offentliga 
rummet.
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DELANDEKULTUR

Det pratas om något som kallas collaborative consump-
tion. Det handlar om att konsumera kollektivt, precis 
som en direkt översättning säger, istället för att alla ska 
konsumera samma sak, var och en för sig. Ett exempel som 
ofta får gestalta det geniala i att dela och det idiotiska i 
att inte dela är borrmaskinen. Den används i snitt några 
få minuter under sin livstid, för att resten av tiden ta 
plats och samla damm. Trots detta har var och varannan 
människa en alldeles egen maskin. Jag är en av alla dem. 

I mitt liv finns det alltid skruvar som ska dras eller hål som 
ska borras, eftersom jag valt att omge mig med byggen, 
både på jobb och fritid. Sociala är en annan sak som lyfts 
fram som en stor kraft i det delande som växer runt om 
i världen. Men inte heller den formen av delande passar 
mig.

Snacket om delandekultur kliver alltså på två av mina 
ömma tår; behovet av att äga en borrmaskin och det envisa 
icke-behovet av sociala medier. Men det finns andra saker 
som jag gärna delar med andra, som t.ex. en tvättmaskin 
eller en vedklyv. Jag fattar delande-poängen och att den 
form av delande som passar mig tilltalar inte alla andra. 
Och tvärtom så klart.

•

Pennan går i samma spår om och om igen. Jag ritar en tjock, fet 
cirkel. Den tunna glasrutan släpper in ljudet utifrån och medan 
pennan ritar sin tusende cirkel närmar sig ljudet av röster. Ett 
dovt sjungande blandas med ett ivrigt kvittrande. Jag tittar 
ut genom fönstret och ser en stor massa röra sig långsamt längs  
gatan. Det har gått hål på pappret och mina tankar behöver 
blandas upp med andras, så jag slänger på mig en tröja och 
springer ned. Jag hamnar mitt i ett pågående samtal.

•

Kvittret: Hallå, det här med att det ”pratas om” delande, vad 
menas med det egentligen? Är delande något nytt eller vadå?

Kören: Nej, det är det ju inte. Delande är och har alltid varit en 
ekonomisk vardagslösning i stora delar av världen1. Vi skulle 
kunna säga att det snarare är tvärtom; att det är det utspridda 
privata ägandet som är ganska så nytt i mänsklighetens 

historia2. Vad vet vi, kanske visar det sig om några hundra år 
att fokus på att ”ha själv” bara var en parentes? Det verkar i alla 
fall som att fler och fler har fått upp ögonen för andra former 
av ägande. De olika fenomenen av att dela på saker istället för 
att äga privat klumpas just nu ihop till något som kallas för 
delandekultur. Det är ett delande som kommit tillbaka efter 
en period av privat ägande. Det som är nytt är att vi idag kan 
organisera delandet genom olika forum på internet. Vi når 
fler människor över större områden och ”det underlättar den 
här dela-byta-sälja-marknaden”3.

Kvittret: Delar? Byter? Säljer…?

Kören: Bilpooler, cykelpooler, verktygspooler, klädbyten, 
multi-mediabyten, låna-vad-som-helst-tjänster, odlings-
gemenskaper, samåkningsgrupper, crowd-sourcing, frukt-
förmedlingar… Listan kan göras lång.

Kvittret: Hm, som en ny grön våg som sveper in över världen?!

Kören: Både ja och nej. Rachel Botsman och Roo Rogers, 
författare till boken ”What’s mine is yours” och två starka 
röster inom det som kallas collaborative consumption (i direkt 
översättning samarbetskonsumtion, men uttrycket delandets 
ekonomi används mer och mer i Sverige) uttrycker det som 
att vi ”for more than fifty years [have been encouraged] to 
live beyond our means, both financial and ecological”4. De 
resurser som går åt för att tillverka och underhålla t.ex. en 
bil utnyttjas enormt mycket bättre om fler personer delar på 
den, vilket innebär ett ökat ekologiskt ansvar. Men mycket av 
det delande som växer fram organiseras av ett företag som tar 
betalt för att vi ska kunna dela en viss produkt med andra på 
ett så smärtfritt sätt som möjligt. Det innebär alltså fortfarande 
konsumtion, men av tjänster istället för varor. Botsman och 
Rogers skriver att de flesta inom delandets ekonomi ”still very 
much believe in the principles of capitalist markets and self-
interest”5. Så för vissa är det kanske inte den ”gröna” aspekten 
av delande som väger tyngst, även om det följer med som en 
bonus.

Kvittret: Det kollektiva då? Hur får det plats i det här delandet?

Kören: Geografen David Harvey menar att den politiska 
motsvarigheten till den nyliberala, hagalna individualismen 
är undvikandet av kollektiva handlingar6. Och om det privata 
ägandet och hagalenskapen har haft sin guldålder borde det 
kollektiva få mer plats. Vi får se vad som händer. Botsman och 
Rogers pratar om att vi levt över våra tillgångar, ekonomiskt 
och ekologiskt, och kanske borde vi lägga till socialt? Att inte 
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förstå värdet på det sociala/kollektiva kan ju också ses som att 
leva över sina tillgångar/begränsningar.

Kvittret: Exakt!

Kören: Och det verkar faktiskt som att det sociala spelar en 
stor roll i många former av delande, även om det visar sig först 
i efterhand. Initialt är det oftast ett egenintresse som lockar 
människor till olika delande-situationer, men i slutänden har 
det sociala och de relationer som skapas väldigt stor betydelse. 
Projektledaren Ulla Gawlik har startat upp ett time-banking7-
projekt i Bergsjön i Göteborg och berättar att tjänsteutbytena 
bara var en väg för att skapa kontakter mellan människor8. 
Ensamhet har idag visat sig vara ett större problem än 
den trångboddhet som präglade byggandet för femtio år 
sedan9 och att jobba med tidskrediter var ett sätt att bryta 
den isolering som många hamnat i. På samma sätt berättar 
arkitekten och konstnären Therese Kristiansson, som i flera 
projekt arbetat undersökande med det offentliga rummet, 
om odlingsprojekt som inte främst handlar om kvantiteten 
producerad mat, utan om ett socialt och fysiskt rum fritt från 
konsumtion och en plats för politiska möjligheter10. Mattias 
Jägerskog som grundat samåkningsforumet Skjutsgruppen 
fortsätter i samma anda och menar att ”de flesta kommer med 
av miljöskäl och för att det blir billigare att resa. Men sedan 
fortsätter de för gemenskapens skull. Det kan bli en otrolig 
upplevelse när man delar bil i fem timmar”11.

Kvittret: Men det är ju ganska långt mellan en urban odlare 
som vill ha ett icke-kommersiellt handlingsutrymme och 
någon som hyr ut sin super-lyx villa för flera tusen kronor per 
natt genom typ www.airbnb?

Kören: Ja, olika former av delande tilltalar olika personer. 
Botsman och Rogers hävdar ändå att delandet luckrar upp 
gränserna mellan vad som är mitt och vad som är ditt12. Och 
då är väl frågan vilka konsekvenser det får på lång sikt?

•

Massan rör sig vidare genom staden och jag följer med. Det börjar 
skymma. Gatlyktorna surrar till när de tänds, alla på samma 
gång. Den här gatan brukar vara nästintill folktom under sena 
kvällar och nätter. Snabba steg för att slippa undan mörkret. Men 
ikväll kommer inte mörkret med rädsla. Det verkar snarare ha 
en dragningskraft och locka ut människorna från sina gömmor.

•

TILLIT

En sommar var jag i stort sett pank och utan jobb. För att 
inte gå under av rastlöshet packade jag en väska, tog en bit 
kartong och en spritpenna och promenerade mot E20. Jag 
minns inte ens vilken stad jag skrev på kartongbiten, men 
när jag kom hem flera veckor senare hade jag liftat runt 
halva Sverige.

Jag hade ägnat de senaste månaderna åt att gräva 
ner mig i diskussioner om det offentliga rummets 
trygghetsproblematik. Våld och skadegörelse verkade lura 
bakom vartenda gathörn och vissa menade att lösningen 
var att glasa in, lysa upp och övervaka.

Jag var så trött på att vara rädd och det var så befriande att 
lita på människor istället för att misstro dem. Vad hade jag 
egentligen för alternativ? 

•

Det lyser i fönster och trappuppgångar. Med jämna mellanrum 
öppnas en dörr och ytterligare personer ansluter sig till tåget. 
Kören växer och samtalet byter riktning medan vi rör oss genom 
rummet. 

•

Kvittret: Vad är egentligen tillit?

Kören: Tillit handlar om huruvida vi tror att andra människor 
ska vara pålitliga eller inte. Kommer andra människor att välja 
att vara pålitliga i en situation där möjligheten också finns att 
lura oss? Om vi vågar lita på varandra och också väljer att vara 
pålitliga har vi möjlighet att nå längre än om vi inte gör det. 
Tillit har alltså stor betydelse för ett samhälles utveckling13.

Kvittret: Men hur skapas tillit mellan personer som inte 
känner varandra?

Kören: Det finns olika idéer om vad som skapar tillit. 
Botsman och Rogers, som ser tillit som en av fyra kritiska 
punkter för att delandets ekonomi ska fungera, lutar sig på 
Elinor Ostroms arbete om allmänningen14, och visar att det 
finns gott om exempel på att vi kan ta hand om gemensamma 
tillgångar, allmänningar, om vi har en bra struktur och rätten 
att övervaka varandra15. Sen är frågan vilka verktyg som 
skapar en bra struktur och vad som menas med övervakning. 

Vissa anser att någon form av betalning ”puts both parties on 
the best behavior”16, medan andra tror att tillit byggs genom 
positiva upplevelser av att interagera med andra. Och för att 
få de där positiva upplevelserna måste vi mötas17. Sen kanske 
tilliten smittar. Ju fler som testar desto fler vågar dela18. Om 
en vän har en bra skjuts-upplevelse kanske det ligger närmare 
till hands att testa samåkning själv nästa gång det är dags att 
åka någonstans?

Kvittret: Men de som ingår någon slags deal på nätet har ju 
inte träffats ”på riktigt” först…

Kören: Nej, oftast inte. Men det där med positiva upplevelser 
kanske funkar även där? Har det visat sig att en främmande 
person gick att lita på ena gången, kanske det är lättare att 
våga ingå fler liknande avtal i framtiden? Botsman och Rogers 
lägger också stor vikt vid våra ”rykten”. Idag kan vi betygssätta 
varandras insatser på nätet (standarden på rummet vi hyrde 
ut, kvaliteten på varan vi sålde o.s.v.) och det personliga betyg/
rykte som byggs upp blir som en valuta som påverkar våra 
möjligheter i framtiden. En valuta som på sikt kan komma att 
väga tyngre än vår kreditvärdighet19.

Kvittret: Men fy! Vad läskigt! Eller, att någonting kan väga 
tyngre än vår kreditvärdighet låter ju bra, men att ha ett rykte 
som förföljer oss i cyberspace låter inte alls bra… Tilliten kan 
ju inte ersättas med betyg. Det är ju världens motsägelse!

Kören: Nej, ryktesvalutan kan ses som ett tecken på att vi 
faktiskt inte har lyckats skapa tillit till varandra. Men det där 
med ryktet som valuta är ju mer en prognos än en sanning. 
Ett annat sätt att lösa det här med tillit är att koppla in en 
tredje part som faciliterar delandet och ser till att det som 
delas sköts och fördelas rättvist. Vi behöver till exempel inte 
lita på varandra när vi använder en bilpools-bil, bara på själva 
organisationen20. På så sätt undviker vi hela den där lita-på-
främmande-människor-frågan. 

Kvittret: Ja, ja. Men det finns ju situationer där vi måste 
ha med varandra att göra. Eller åtminstone förhålla oss till 
varandra. 

Kören: Men det kanske handlar mer om tillfällen då vi inte 
bara delar ting utan också tid och rum? Det delande som 
använder sig av rating-system kanske inte har så mycket att 
göra med det delande som handlar om att skapa gemenskap?

Kvittret: Så kanske det är. Men ibland känns det som att alla 
rum är låsta…
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Kören: Ja, rädsla för de som inte är som oss är uppenbarligen 
inte allmängiltig och fast förankrad i tid och rum. Det var 
någon som berättade om sin barndom och hur en kunde 
spinga mellan husen, upp och ned i olika trappuppgångar 
för att hälsa på hos grannarna. Idag har de allra flesta dörrar 
portkod och många låser även dörren om sig när de kommer 
in i lägenheten. Och vissa drar det ännu längre och bygger ett 
gated community med ytterligare en barriär mot omvärlden. 
Samtidigt finns det dem som gör tvärtom och drar igång en 
kvartersgemenskap med fulla grönsaksland och kacklande 
höns på ett område som är helt öppet för allmänheten. I 
Högsbo en bit härifrån har Per Högberg varit med och startat 
upp både odling och hönsgård. När han fick frågan om 
områdets öppenhet svarade han med ett leende att ”vad skulle 
vi göra för att stänga in det? Höga murar eller vadå?”21.

Kvittret: Appropå kvartersgemenskap, där är en tvättstuga!

•

Allas blickar vänds ned mot en rad källarfönster samtidigt som 
doften av tvättmedel når min näsa.

•

Kvittret: Varför klagar så många på tvättstugan?

Kören: För det första finns de många som älskar tvättstugor 
och snarare höjer upp dem till politiskt viktiga rum22. Den 
utgör ett slags motstånd mot den neoliberala agendan, som 
försöker få oss alla att känna ett behov av en alldeles egen 
tvättmaskin . För det andra kanske det inte är tvättstugan, 
och de konflikter som ofta sammankopplas med den, som 
är problemet, utan att vi över huvud taget inte har någon 
relation till de vi delar med. Om den som tvättar innan och 
den som tvättar efter är helt anonyma och vi aldrig pratar 
med varandra är det svårt att hitta konstruktiva lösningar på 
de problem som uppstår. Det finns inget utrymme för de där 
konfliktsamtalen23. Och när vi inte har något annat att dela än 
det som väcker frustration och irritation lär vi oss att delande 
är lika med problem. Det är performativt. Om vi skulle utöka 
delandet med sådant som är avslappnade och glädjande skulle 
vi inte lika lätt kunna sätta det där likhetstecknet mellan 
delande och problem24. Återigen handlar det om positiva 
upplevelser.

Kvittret: Undrar om det finns en magisk gräns för hur många 
som delar bäst? Två, fyra, 24 eller 124 !?

Kören: Ja, det kan en ju undra. Det finns studier som visar 
på att mindre samhällen med en mer homogen befolkning 
har större tillit än större städer med heterogen befolkning och 
stora klyftor25. Så ju färre som delar och ju mer lika varandra 
vi är, desto lättare kanske det är att dela rum?

Kvittret: Men vadå? En riktigt ”homogen befolkning” går ju 
inte att applicera på samhällen större än… en individ…?

Kören: Nej. En ”lite lägre [tillit] kanske är ett mått på ökad 
pluralism och mångfald på ett bra sätt”26. Men det är ju inte 
socio-ekonomiska klyftor som ska stå för den minskningen 
av tillit utan i så fall ett vidgat utrymme för olika kulturella 
uttryck och identiteter. Det hänger kanske ihop med en annan 
form av tillit som vi ser mer av i storstäderna, där vi alla inte 
kan känna alla och vi tillåts vara mer anonyma för varandra27.

•

Många byggnader vi gått förbi ser ganska slitna ut, men här står 
en byggnadsställning. Sprickor lagas, ytor putsas och färg bättras 
på. Ytterligare ett kvarter bort ser vi stora blänkande glaspartier, 
där det tidigare stod en gammal porslinsfabrik. Vi rör oss över 
gränsen mellan det gamla och det nya, den som ständigt förflyttar 
sig. Jag funderar över vem som flyttar ut när det nya flyttar in. 

•

KONFLIKT

En gång gjorde jag ett projekt i skolan som handlade om 
att flytta in den traditionella rastplatsen från riksvägen 
till stadsmiljön. Jag gjorde en liten modul som i likhet 
med klassiska rastplatsmöbler bestod av sittplatser, bord 
och tak. Jag gillade tanken på att kunna ha ett sådant där 
intimt häng som en kan ha på ett café, fast utan krav på 
konsumtion. Basmodulen rymde bara två personer, men 
poängen var att det gick att koppla ihop flera moduler 
med varandra och skapa oändliga långbord. Som park-
partytält, tänkte jag glatt. 

När projektet skulle presenteras var flera personer där för 
att lyssna och ge respons. De ansågs kunniga i det här med 
det offentliga rummet och satt också på beslutsfattande 
positioner. Efter min presentation och den vanliga 
efterföljande kritiken, medan vi gick vidare mot nästa 
projekt, knuffade en av gästkritikerna mig i sidan. I låg 
ton sade hon något i stil med ”kul projekt, men du vet 
väl varför man inte kan göra sådana där platser?”. Jag såg 
nog lite förvirrad ut och hon förtydligade med en viskning 
”De blir ju tillhåll…!”.

Det var uppenbart att vi hade olika sätt att se på saken.

•

Det är så mörkt som det kan bli i en stad som Göteborg. Samtalen 
har blivit fler och jag tänker att våra röster och fotsteg måste höras 
lång väg. Kanske väcker vi någon som bara vill sova. Kanske är 
vi ett sällskap för den som vill vara vaken.

•

Kvittret: Är ni konflikträdda?

Kören: Vi kanske inte ska klumpa ihop oss och generalisera 
på det sättet. Men om vi tittar på hur det offentliga rummet 
planeras så får idén om ett konsensus-samhälle stor plats. 
Uttryck som ”den goda staden” och ”snyggt och tryggt” utgår 
ju ifrån att det finns en stad som skulle vara god för alla och 
att vad som lockar ögat och ger en känsla av trygghet är något 
universellt. Urbanforskaren Moa Tunström har i sin avhandling 
studerat vad som präglar svensk stadsbyggnadsdiskussion och 
menar att det finns en längtan efter ”den attraktiva, blandade 
och livfulla staden” i bestämd form. Som om vi alla skulle vara 

överens om hur en sådan stad ser ut28.
Kvittret: Men vad är det för fel på konsensus? Det är väl bra 
att vara överens?

Kören: Det är inte konsensus i sig som ifrågasätts. Faran 
är att tro att demokrati kräver konsensus. Om vi håller oss 
till det offentliga rummet är det snarare tvärtom så att ett 
demokratiskt offentligt rum kräver konflikt. Konsthistorikern 
Rosalyn Deutsche uttrycker det som att ”Conflict, division 
and instability […] do not ruin the democratic public sphere, 
they are the conditions of its existence”29. 

Kvittret: Men hur skulle ett demokratiskt offentligt rum se ut 
då, om det var fyllt med konflikt och bråk?

Kören: Konflikt innebär ju bara att åsikter går isär. Utan 
menings-skiljaktigheter skulle samhället stagnera och 
demokratin förtvina, vilket betyder att ett demokratiskt 
offentligt rum inte kan vara någonting stabilt. Och därför är 
det inte troligt att det ryms inom den ”goda” stad som står 
som modell för stadsutveckling idag.

Kvittret: Varför inte?

Kören: För att städerna brottas på en tuff, global marknad, i 
hopp om att vara lite mer attraktiv än de andra och på så sätt 
kunna knyta till sig lite mer kapital. Är ekonomin dålig brukar 
”turism, produktion och konsumtion av skådespel, samt 
satsningar på tillfälliga evenemang”30 ordineras. Catharina 
Thörn som forskar vid institutionen för kulturvetenskaper 
vid Göteborg universitet har bland annat ägnat sig åt den 
stadsutvecklingprocess som pågått och fortfarande pågår 
runt området Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg, där vissa 
aktiviteter städas undan till förmån för andra. Tillsammans 
med dokumentärfotografen Katarina Despotovic beskriver 
hon i en artikel hur det som uppfattas som ”brokigt”, socialt 
blandat och fullt av verksamheter får ge vika för en mer 
”stadsmässig” framtid31. Det handlar alltså inte om att det ska 
vara fullt av liv utan om vilken typ av liv det ska vara fullt av. 
I en annan artikel skriver Thörn att trenden idag pekar mot 
att stadsplaneringens syfte är ”att skapa goda konsumenter”32. 
Och alla varken vill eller kan konsumera.

Kvittret: Men ge mig ett exempel på nåt som är bra, så att jag 
orkar fortsätta!

Kören: Ja det ska du få. Så klart finns det fantastiska icke-
kommersiella offentliga ute-rum! Ett exempel är Rävgången-
stuganbild 1-3 i Örebro som är en allmän värmestuga som ligger 
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på promenadavstånd från centrum. Den är inredd med 
bänkar, bord och en kamin att elda i och kommunen ser till 
att det alltid finns ved. Den har i och för sig tidslås och är inte 
öppen dygnet runt, men ändå! Det är ett riktigt sympatiskt 
initiativ som gynnar det icke-kommersiella stadslivet! Att den 
ligger utanför stan innebär i och för sig att den inte riktigt 
kvalar in i samtalet om ett offentligt stadsrum. Men då kan vi 
börja prata om begreppsparet centrum-periferi och fråga oss 
var gränsen för stadsliv egentligen går…

Kvittret: Varför kan den inte vara öppen hela tiden?

Kören: För att ingen ska bo i där33. Och kanske är det så att 
den här typen av rum inte är problemfria, men att de måste 
få finnas ändå34. Att någon skulle vilja bo i den där stugan 
berättar snarare något om utsatthet, än att vi medborgare 
är inkapabla att dela ett rum. Men ett annat exempel som 
verkligen är centralt är den nya aktivitetsparken nere vid 
Operan, på andra sidan älven. Där finns bland annat en 
klättersvamp för boulderingbild 4, en skateboard-rampbild 5, en 
volleybollplan och till och med en vattenlek, utan krav på 
konsumtion. Fast det finns tyvärr några luddiga aspekter av 
projektet… 

Kvittret: Vadå? Hur då?

Kören: Det kan verka som att aktiviteterna villkoras för att 
”rätt” stämning ska skapas. På rampen sitter en skyltbild 6 som 
inleds med ”välkommen till Operarampen” följt av att ”den 
här rampen står här på prov”. I vänlig men bestämd ton 
meddelar Göteborgs stad sedan att ”graffiti, klistermärken och 
affischering” inte är tillåtet, att alla ska hjälpa till att hålla det 
”rent och snyggt” samt vilka tider rampen får användas, med 
hänsyn till boende i närheten. För det första så är det i princip 
bara kontorslokaler i närheten, vilket gör tidsbegränsningen 
07-22 svår att ta till sig. För det andra tyder ordvalen ”rent” 
och ”snyggt” på att det redan finns en ”stil” på platsen som 
bör hållas ”ren” för att rampen ska få vara kvar. Och för det 
tredje så känns det som att förbudet mot uttryck på rampen, 
tillsammans med namnet, är ett sätt att försöka opera-anpassa 
skatekulturen. 

Kvittret: Men varför?

Kören: Kanske har det att göra med en rädsla för det okända? 
Att det finns en idé om vem operabesökaren är och vilka 
uttryck den uppskattar? Att det finns en risk att skate-
kulturen ”tar över”? Therese Kristiansson pratar om tunnlarna 
under Slussenbild 9 i Stockholm som rum som används för 

olika syften, av olika människor, vid olika tider på dygnet. 
Konsekvensen av det kanske är att någon blir rädd och inte 
känner sig hemma där precis hela tiden. Men alla rum måste 
inte tilltala alla35!

Kvittret: Borde rampen varit någon annan stans eller?

Kören: Eller så borde skylten plockas bort och så får det bli 
som det blir.

•

Vi kommer upp på en liten gångbro. En och annan bil passerar 
på vägen under oss, men det dröjer tills rusningstrafiken kommer 
igång. Innan jag går ned på andra sidan tittar jag ut över 
Göta älv och det stora området som breder ut sig framför oss. 
Lyftkranarna står där lika redo som alltid och påminner om att 
det här varit en plats för varv, handel och industri. Nu ska det 
byggas om.

•

OM LÄKTAREN 

I det offentliga rummet möter jag mina likar och olikar. 
Det är ett laddat rum och ska så förbli - det är det som är 
hela poängen. Laddningen uppstår för att vi delar på det 
offentliga rummet. Catharina Gabrielsson skriver i en text 
om det offentliga rummet att det ”Ur ett urbansociologisk 
och ekologiskt perspektiv förefaller [...] högst rimligt att 
åter börja tala om att dela rum och resurser” och att det 
offentliga rummet därmed ”fått förnyad relevans”36.

Så vad innebär det egentligen att dela på det offentliga 
rummet? Och har det någonting att göra med den 
delandekultur vi ser växa fram runt omkring oss?

•

Vi är i Frihamnen. Det börjar ljusna nu. Samtalet har tystnat 
och den nyss så täta massan sprider ut sig en aning. Asfalt, betong, 
sly och älv. Gammalt hamnområde ska bli innerstad. De stora 
byggprojekten har inte påbörjats än, men små tillägg vittnar om 
att någonting redan börjat växa fram. En rollerderby-bana. En 
Playa. Långbord och grillar. Små båtar ligger på bryggan och en 
skylt säger ”gratis seglarskola”. Jag ser mig omkring och tänker på 
allt som har sagts under promenaden hit.

•

Kören: Vad tänker du då?

Jag rycker till av det plötsliga tilltalet.

Kören: Vad tänker du om den här platsen i förhållande till det 
som har sagts?

Jag: Ja… Jag undrar hur det ser ut här om några timmar, 
om några veckor, om några månader. Hur kommer den 
att användas och av vilka? Än så länge har de kommersiella 
krafterna inte gjort anspråk på den här platsen och det skapar 
en slags frizon. Det känns som att det är lättare att ta plats 
på sina egna villkor när det inte finns något vinstdrivande 
intresse i närheten. De aktiviteter som planerats in här just nu 
är nästan uteslutande icke-kommersiella37 och jag hoppas att 
den kvaliteten kommer att finnas kvar här även i framtiden, 
när stadsbyggandet kommit längre. Jag hoppas att det får 
fortsätta spreta åt olika håll…

Kören: Hur menar du?

Jag: Det här är en ganska långsökt liknelse, men så här: jag 
läste om täckta broar i USA (på jakt efter offentliga rum med 
tak) och en av de historier som figurerat angående broarnas 
tillblivelse handlade om hö. Det påstods att täckningen 
skulle ha hjälpt till att forma perfekta ”limpor” av höet när 
kärrorna åkte över broarna38… Och en skulle kunna tänka 
att alla aktiviteter först ligger och spretar i ett stort lass på 
en skrinda, men att det när det åker över den neo-liberala 
stadsbyggnadspolitiks-bron formas till en perfekt limpa… 
Om det offentliga rummet skulle vara ett lass med hö, så lockas 
jag mer av tanken på att det tippas av på en yvig höskulle än 
att det packas in i en sån där vit plastrulle. Aktiviteter ska inte 
behöva moduleras à la opera för att få ta plats i det offentliga 
rummet. 

Kören: Menar du att den här platsen är mer som en höskulle?

Jag: Ja, just nu tänker jag att den är det. Utan de kommersiella 
krafterna kan vi utmana varandra på lite mer lika villkor, 
även om det så klart alltid finns många andra aspekter som 
påverkar våra möjligheter att ta plats.

Kören: Vilka andra aspekter tänker du på?

Jag: Till exempel livsåskådning, hudfärg, etnicitet, 
klass, funktionalitet, geografisk anknytning, ålder, kön, 
könsidentitet och sexualitet39…

Kören: Tror du att våra röster kommer höras då? Kommer vi 
få fler sådana här spretiga platser i framtiden?

Jag: Ja, det hoppas och tror jag. Judith Butler uttrycker det 
så tydligt i en text: ”For politics to take place, the body must 
appear”40. Och för att det ska vara möjligt krävs att en annan 
kropp finns där för att se den. När dessa kroppar sen gör 
anspråk på en plats händer så mycket mer än det som först 
syns med blotta ögat. Kroppar som möts säger något utan 
att tala, bara genom att finnas tillsammans41. Återigen är det 
performativt; vi lär oss hur vi kan använda ett rum. Jag tror att 
den här typen av platser skapar idéer och tankar om hur andra 
platser skulle kunna se ut. 

Kören: Vad är det här egentligen?

Vi tittar på en broliknande struktur.

Jag: Det är en läktare. Eller en kulle. Eller ett träd att landa 
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i, med skrymslen och utkiksplatser om vartannat. Det är en 
lång slingrande stig med svag lutning som långsamt rör sig 
upp mot en platå. På väg mot toppen passerar den de olika 
delarna av den framväxande parken; roller derby-banan, 
seglarskolan, playan, odlingarna…

Kören: Det påminner lite om att vara i en skidlift och långsamt 
röra sig uppåt medan en njuter av utsikten…

Jag: Ja, å ena sidan tänker jag på det som en läktare som 
blickar ut över allt som händer där nere. Å andra sidan tänker 
jag på det som ett andra våningsplan, dit de andras blickar 
inte når. Jag har tänkt mycket på de lite mer undanskymda 
offentliga rummen som vissa kallar för tillhåll. Om vi nu vill 
att det offentliga rummet ska vara fullt av liv så finns det ju 
någonting intressant med platser där människor håller till. Jag 
tänker att det där avskilda handlar om att kunna ta ett steg åt 
sidan och ställa sig bredvid på något sätt. Att vara notoriskt 
rädd för att sådana platser ska föra någonting dåligt med sig 
är inte rimligt. Det är ju inte det undanskymda i sig som 
är skrämmande, utan den samhällsstruktur som skapar den 
utsatthet som knuffar in människor i de undanskymda hörnen. 
På Movium (SLUs tankesmedja för hållbar stadsutveckling) 
skrev Karin Andersson i en krönika att ”Utan strukturella 
förändringar kan vi skövla alla stadens parker och sätta upp 
tusentals lyktstolpar utan att staden upplevs som tryggare.”42. 
Att få slippa vara kontrollerad är också en form av trygghet.

Vi har tagit oss upp till toppen av Läktaren och tittar ut över 
hamnen. Solen står högt på himlen och jag sätter mig för första 
gången sedan jag sprang ned på gatan igår kväll. Solen steker. 
Vinden svalkar.

Kören: Hur tänker du kring det vi pratade om tidigare, om 
delande? Vad delar vi här?

Jag: Ja… Här delar vi rum. Eller kanske snarare utrymme. Det 
handlar om att ge utrymme till alla de här olika berättelserna. 
Om det bara handlade om yta skulle det offentliga rummet 
inte ha några problem att ge utrymme åt alla medborgare i en 
stad som Göteborg, Stockholm eller Hässleholm. Det är inte 
platsbrist i bokstavlig bemärkelse. Det handlar ju mycket om 
andra saker, som ni pratade om förut, om vilka uttryck som 
hör till eller gynnar normen och/eller det ekonomiska värdet 
på platsen. Det är platsbrist på så sätt att vissa aktiviteter tar 
stor plats på bekostnad av andra aktiviteter.
Att undersöka delande som kulturfenomen och prata med 
människor som involverat sig i delande-processer har verkligen 
visat vikten av det sociala och sökandet efter gemenskap. 

Även om en del av delandekulturen inte innefattar mänskliga 
möten, så finns en annan del som på många sätt bygger på ett 
kollektivt tänkande. Och den verkar sprida sig med en himla 
fart. De gemenskaper som jag kommit i kontakt med har 
alla varit öppna för de som visat intresse. Men de har byggt 
på engagemang för en gemensam sak och inte uppstått ur 
tomma intet, bara för att personerna befunnit sig på samma 
plats. Och det är väl så jag tänker om det offentliga rummet 
också; att vi inte nödvändigtvis måste dela med precis alla, 
bara för att rummet som sådant är till för oss alla. Det är ok 
att ha ögon och intresse för olika saker. Rätt som det är har vi 
bytt positioner och perspektiv och flyttar runt till den andra 
sidan. Och så står vi där ett tag. Tills någonting skiftar och det 
är dags att tänka nytt. 

•

Kören är tyst.
En hund skäller.
En gubbe skäller på hunden.
Någon försöker sova i skuggan.
En unge gråter för att någon tagit en spade. 
Någon jobbar; plockar skräp.
Där ritar någon på en bänk.
Någon behöver pengar.
Någon försöker balansera för många koppar kaffe i en hand.

•

KONKLUSION

Det här arbetet har kretsat kring delande på olika sätt; 
delandekultur som samtidsfenomen, det delade/gemensamma 
offentliga rummet och delande av tankar och erfarenheter. 
Den skriftliga delen har fått röra sig fritt över de frågor och 
idéer som dykt upp i samtal och läsning under arbetets gång, 
och utifrån dessa gjorde jag ett föreslående projekt. När jag 
påbörjade arbetet med Läktaren hade arbetet med prototypen 
för Jubileumsparken (Jubileumsparken 0.5) precis kommit 
igång och mitt examensprojekt kunde förhålla sig till visioner, 
skisser och idéer för hur framtiden skulle kunna se ut. När 
jag skriver slutsatsen har det gått en tid och jag har på nära 
håll fått se de första delarna av det som ska bli Frihamnens 
gemensamma rum, Jubileumsparken, växa fram. 

Frihamnen upplevs som stort och platt. Den lilla del av 
området som tas i anspråk av Jubileumsparken 0.5 är 
fortfarande bara ett litet hörn av en gigantisk yta. Den slinga 
jag valde att presentera Läktaren med förhöll sig till en tidig 
plan för hur olika aktiviteter skulle placeras i förhållande 
till varandra. Tanken var att början på rampen skulle ligga 
centralt och vara tillgänglig från flera håll, sedan slingra sig 
vidare mellan de olika aktiviteterna och sluta på en platå 
från vilken det gick att titta ut över hamnen och parken med 
solen i ansiktet. Jag kan se att Läktaren skulle fungera väl som 
rumsskapare, genom att bryta upp ytan till mindre sektioner. 
Genom att skapa ytterligare ett våningsplan att förhålla sig till 
bidrar Läktaren också till att ge platsen en topografi, vilket 
också skapar rumslighet på de stora ytorna. De prototyper 
som gjorts hittills har hållit sig nära markplan och platsen 
saknar fortfarande en topografi. 

Placering och slinga kan ses som exempel på utförande 
och skulle behöva justeras i förhållande till kringliggande 
aktiviteters slutliga placering.

I tidiga skisser var jag noga med att den ovanvåning jag 
skapade skulle ha två vägar upp/ned. Detta för att tillhållet inte 
skulle bli en återvändsgränd – en fälla. När utformningen så 
småningom landade i en svagt sluttande väg upp till en platå, 
för att alternativet trappor skulle vara direkt exkluderande, 
valde jag bort en andra upp/nedgång. Men för att Läktaren 
ska gå från en symbolisk gestaltning till ett föreslående projekt, 
ser jag att idén om två entréer är viktig och bör arbetas in i ett 
slutligt förslag.

På min examination fick jag frågan huruvida Läktaren är 
platsspecifik eller inte. Svaret efter några veckors reflektion 
är nej. Tanken och idén såddes i staden under mina tidiga 
stadsvandringar där jag upplevde att det saknades platser 
vid sidan av. Anledningen till att jag valde att placera mitt 
tillhåll i Frihamnen och Jubileumsparken 0.5 var att det 
där fanns en möjlighet att kunna realisera projektet i form 
av en tillfällig struktur. Jag tog avstamp i en vision för en 
livlig park och anpassade tillhållet till just den här platsen. 
Om ett antal år, när visionen blivit verklighet, kan Läktaren 
troligtvis fylla den funktion jag haft i åtanke. Men faktum är 
att hela Jubileumsparken 0.5 i dagsläget känns som en plats 
vid sidan av. Jag tror att detta först och främst har att göra 
med det mentala avståndet till resten av staden. Frihamnen 
är inte en plats en har vägarna förbi – det krävs ett aktivt 
beslut att ta sig till hamnen och i dagsläget är det långt ifrån 
alla som ser en anledning att ta sig till dit. Det geografiska 
avståndet till centrum är egentligen väldigt litet, men närmsta 
hållplats ligger så pass långt ifrån området att det inte finns 
någon visuell koppling mellan befintliga kommunikationer 
och den framväxande parken. Känslan av tillhåll, i ordets 
positiva bemärkelse, förstärks också av att programmet för 
parken riktar sig till grupper som i vanliga fall inte prioriteras 
i stadsplaneringssammanhang; det blir en plats för dem som 
inte har någon annan självklar plats att ta i anspråk. Läktaren 
skulle bli ett slags tillhåll-på-tillhåll. Den skulle innebära 
ytterligare en nivå av avskildhet, vilket är spännande i sig, 
men projektet kanske skulle fylla en större funktion i en miljö 
som saknade den här typen av avskilda rum. Jag tänker mig 
strukturen som en ledad varelse som skulle kunna flyga iväg 
och lägga sig i en annan formation på en annan plats. Den 
bärande idén är de oprogrammerade rummen; ovanvåningen 
och undervåningen.

En plats är någonting som en lär känna. Min relation till 
Frihamnen har vuxit och min bild av området har blivit mer 
komplext än när jag ritade Läktaren. Samtidigt som idén om 
att projektet skulle vara platsspecifikt har suddats ut har själva 
grundtanken bakom Läktaren förstärkts av att lära känna den 
tilltänkta platsen, Ett smultronställe, en oas, ett tillhåll – kalla 
det vad en vill. Det handlar om platser som har potential att 
rymma fler uttryck än vad vi som ritar dem kan föreställa 
oss, vilket är något jag hoppas kunna undersöka vidare i 
kommande arbeten.
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ILLUSTRERAD 
PROCESS

De ämnen jag diskuterat i den skriftliga delen av det här 
arbetet ledde mig in på det som ibland kallas för tillhåll. Jag 
upplever att det finns en oro för att alltför generösa offentliga 
rum ska användas på ”fel” sätt, en brist på tillit och en rädsla 
för konflikt. Men om det i själva verket är så att konflikt och 
instabilitet är en förutsättning för ett demokratiskt offentligt 
rum fyller dessa tillhåll en viktigt funktion. Bokstavligt talat 
är ett tillhåll ett ställe där människor håller till; en mötesplats 
helt enkelt. Jag tänker att ett tillhåll är en plats där det finns 
utrymme att ifrågasätta och ompröva hur staden ser ut och för 
vem och vilka behov det offentliga rummet anpassas.



12.

1-3. Rävgångenstugan (värmestuga), Örebro / Clarus Arkitekter.

4. Kanaltorget (Klättersvampen), Göteborg / Göteborgs stad.

5. Kanaltorget (Operarampen), Göteborg / Göteborgs stad.

6. Kanaltorget (ordningsregler, skylt på rampen).

7. Nedre kvarnbergsgatan, Göteborg. (över)

8. Gudgeonville Covered Bridge, Pennsylvania, USA. (under)

9. (Offentligt) rum under: Gula gången, Slussen, Stockholm.

10. (Offentligt) rum under: Skatepark, Rålambshovsparken, Stockholm / Place to ride.

11. (Offentligt) rum under: Perrong (okänd).

12.-15. Modeller på tunnelstruktur.

1. 4.3.2.

7.

10.

14.

9.

13.

11.

6.

5.

15.

8.

Tillhåll ligger ofta lite vid sidan av allt det andra. 

Prepositioner som framför, bakom, över och under 

har stor betydelse.

“Välkommen till “Operarampen”. Den här skateboardrampen är 

en del av Göteborgs stads arbete för att göra Kanaltorget till en ak-

tiv och attraktiv mötesplats. Skateboardrampen står här på prov. 

Vi hoppas att du hjälper till med att hålla rampen och området 

runt omkring rent och snyggt.”

Tunneln är ett tydligt offentligt rum under. En 

sluten form med två öppningar, en i varje ända. 

Hur skulle en fristående tunnel fungera som 

rumslighet vid sidan av i staden? Hur öppen/

sluten måste formen vara för att upplevas som en 

tunnel?

Generöst offentligt rum som skulle kunna bli ett 

tillhåll? 
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25. 26.

29. 30.

27.

21. 23.

16. 17.

22.

16. (Offentligt) rum över: High Line, New York, USA / James Corner Field Operations with Diller Scofidio + Renfro.

17. (Offentligt) rum över: Rialtobron, Venedig; Italien.

18. (Offentligt) rum över: uppe på taket (okänd).

19-20. Modeller på gång över byggnader.

21. Grönsakstorget, Göteborg

22. Fotomontage: Terass på Grönsakstorget.

23. Elhus, Kville, Göteborg.

24. Fotomontage: Terass på elhus.

25-28. Modeller på terasser, utifrån montage.

29-30. Modell på fristående terass med fri passage under.

31. Fotomontage: Ramp till terass på elhus.
31.

28.

19.

24.

20.

18.
Ett rum högt ovan taken blir lika skyddat från 

insyn som en tunnel.

Att gå genom en tunnel är på ett sätt som att gå 

över en bro; det är en passage på en annan nivå.

Både broar och tunnlar har två entréer. Det är 

det som gör dem till passager och det som gör att 

de inte upplevs som återvändsgränder. Men alla 

dessa trappsteg skapar direkt exkluderande rum. 

Ett annat sätt att ta sig till ett övre våningsplan är 

via en ramp.

I staden finns fullt av mindre strukturer att 

passera över. Jag tänker på dessa som ett andra 

våningsplan, som genom att flytta upp från 

marknivå blir (delvis) insynskyddat utan att vara 

slutet åt något håll.



33.

38.

34.

40.

36.

32.

39.

37.

43.42.

45.44.

35.

41.

32. Pisgah Covered Bridge, North Carolina, USA.

33. Horse Creek Covered Bridge, Oregon, USA.

34. Quingpu Pedestrian Bridge, Shanghai, China / CA-DESIGN

35. Vaholms bro, Skövde kommun / Erik Forsberg (fotografi)

36. Basarbron, Göteborg.

37. Fotomontage på en extra Basarbro en våning upp.

38-41. Modeller på täckta broar bredvid Basarbron.

42. Ovansida av läktare vid rallybana på ”Bananpiren”, Frihamnen, Göteborg.

43. Undersida av läktare vid rallybana på ”Bananpiren”, Frihamnen, Göteborg.

44-45. Skiss på läktare, ovansida/undersida.

Täckta broar är som att få två-i-ett; det är ett rum 

som både är över och under på samma gång.

Jag hade tidigare tänkt på hur en bro som höjs 

upp en nivå får en helt annan rumslig kvalitet än 

den bro som ligger i markplan, på samma sätt som 

de andra skisserna på “rum över”. Inspirerad av 

de täckta broarna gjorde jag en blandning mellan 

tunnel och bro.

Ett annat offentligt rum som både är över 

och under är den typiska läktaren, där själva 

sittytan fungerar som en vägg mellan de olika 

rumsligheterna. På ovansidan får en utsikt över 

det som händer nedanför och på undersidan 

finns känslan av att vara under tak.

Hur skulle en fristående läktare fungera som 

rumslighet vid sidan av i staden? 



49.

46.

51.

47.

50.

48.

52. 53. 54.

46-47. Skiss på läktare, 360o, med rum både över och under.

48. Modell på läktare, vy från rum över.

49. Modell på läktarem, rum under.

50. Modell.

51. Modell, uppbruten form (av modell på läktare).

52. Modell, utvecklad form.

53. Modell, förenklade plan.

54. Modell, plan vilande mot rygg/ramp.

55. Fågeltorn med 140 m lång ramp, Naturum Tåkern, Glänås, Östergötland / Wingårds. 

55.

En typisk läktare riktar sig mot ett centrum. Tar 

en tillvara på både ovan- och undersidan av en 

läktare får den två riktningar. En fristående läktare 

som inte främst ska fungera som åskådarplats vid 

en viss aktivitet behöver inte ha någon bestämd 

riktning.

Återigen blev de nya våningsplanen exkluderande 

och otillgänliga med alla sina trappor. Jag började 

bryta upp strukturen för att hitta en plats för en 

ramp. Genom att låta rampen slingra sig runt ett 

på ett område bibehålls en känsla av att den riktar 

sig åt flera håll. Det krävs en lång sträcka för att nå 

en tillräcklig höjd för att ett rum ska skapas både 

över och under.

Varje meter kan vara en del av hela upplevelsen.



56

56. Frihamnen: Plats för etapp 0,5 i arbetet med Jubileumsparken.

57. Placering i Frihamnen. 

58-59. Frihamnen: Vy från platsen.

60. Första modell på Läktaren.

61. Plan på slutlig Läktare. 

62. Fackverkskonstruktioner.

63. Rumslighet av fackverk i täckt bro. 

64-65. Test i modell, upprepning av fackverk.

68.

57.

69.

58. 59.

60. 61.

62. 63. 64. 65.

Utifrån planen för hur de olika aktiviteterna kommer att 

ligga i förhållande till varandra samt väderstreck och vyer 

anpassades Läktarens slinga till ett slutligt förslag, från 

markplan upp till en platå/övervåning på 4 m höjd.Att göra 

en lika lång väg ned på andra sidan platån skulle innebära 

att längden på Läktaren dubblerades, vilket utifrån de skisser 

för området jag sett skulle ta för stor plats i anspråk. Att göra 

en trappa direkt ned från den högsta platån skulle förminska 

upplevelsen av en avskild plats då vägen upp/ned skulle 

minimeras från ett antal minuter till ett antal sekunder. Jag 

valde därför att avlsluta slingan på toppen, med två bredare 

sektioner. Fackverkskonstruktionen i trä i de täckta broarna 

och den mönsterbild som skapas genom upprepningar 

inspirerade till uttrycket på Läktaren. En färg på insidan 

av konstruktionen förstärker de rumsliga upplevelsen, samt 

fungerar som kontrastmarkeringar på räcken och vid lutande 

plan.

FAS 2 PLATSSPECIFIKT FÖRSLAG

Frihamnen i Göteborg ska förvandlas från hamnområde till 

innerstadsmiljö. Området är ca 4km2 stort och består idag 

till stor del av platta, öppna asfaltsytor. Det ligger väldigt 

centralt, men är för de flesta okänd mark pga sin historia som 

hamn- och industriområde. De tre pirarna skapar många 

meter kajkant med utsikt över älven och delar av centrum 

på den södra älvstranden. Stadsbyggnadsprocessen har redan 

börjat i och med att projektet Platsbyggnad Älvstaden jobbar 

med en prototyp för den kommande stadsparken som ska 

ligga i Frihamnen; Jubileumsparken. Inbjudna att arbeta med 

den första etappen, Jubileumsparken 0.5, är bland annat muf 

architecture/art, konstnärsgruppen MYCKET och arkitekter 

och konstnärer från gruppen Raumlabor. Området ska i 

den första etappen fyllas med en rad (icke-kommersiella) 

aktiviteter.Jag valde att ta med mig mina tankar och idéer 

dit och utifrån de planer, skisser och visioner som finns för 

området, planera in en Läktare. Jag föreställde mig ett livligt 

parkområde där ett oprogrammerat rum skulle fungera som 

ett komplement till det övriga programmet.



66.

LÄKTAREN



67. 68.

71.70.

74.73.
66-74. Modell i skala 1:25

69.

72.
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