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SAMMANFATTNING

I många svenska städer sker omvandling från gamla outnyttjade 
hamnområden till nya stadsdelar och populära bostadsområden. Dessa 
nya områden och miljöer har delvis blivit kritiserade för att komma att 
tillhöra en ekonomiskt stark grupp i samhället som en bidragande orsak 
av de höga bostadspriserna. Gamla hamnområden är ofta placerade i en 
central del i staden med direkt närhet till vattnet vilket gör dess läge unikt. 
Samtidigt diskuteras att staden behöver bli tillgänglig för alla människor 
och ingen ska glömmas bort i planeringen. Denna diskussion belyser 
problematiken och principerna för utformningen av det offentliga rummet 
för att alla ska känna sig välkomna. Detta är ingenting som planeringen kan 
säkerställa, utan det kan endast försöka planeras för enligt vad forskning 
och värden inom fysisk planering beskriver för att tillgängliggöra det 
offentliga rummet. Det offentliga rummet är uppsatsens tema och dessa 
rum betraktas utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv – offentliga rum ur 
ett socialt hållbarhetsperspektiv i gamla hamnområden. Det finns mycket 
komplexitet kring såväl begreppet social hållbarhet som utformningen av 
det offentliga rummet. I detta arbete kommer begreppen social hållbarhet 
och offentligt rum förtydligas genom valt forskningsmaterial. Betydelsen 
av vad social hållbarhet faktiskt innebär är mångtydig och har därför 
ingen entydig definition. Detta trots att flertal försök har gjorts att skapa 
en entydig definition av begreppet. Begreppet kan definieras utifrån det 
specifika syftet som passar situationen.

I en undersökande och jämförande fallstudie av hur utformningen har 
sett ut av det offentliga rummet beskriver denna uppsats vilka möjligheter 
gamla hamnområden har att bli attraktiva bostadsområden ur ett 
socialt hållbarhetsperspektiv. Med fallstudie som metod har tre fall i 
Sverige undersökts – Frihamnen i Göteborg, Västra Hamnen i Malmö 
och Hammarby Sjöstad i Stockholm. En platsanalys har genomförts på 
Handelshamnen i Karlskrona vilket tillsammans med fallstudien ligger till 
grund för två gestaltningsförslag som presenteras i slutet av uppsatsen. 
Förslagen visar möjlig utformning av bebyggelse samt offentliga rum ur ett 
socialt hållbarhetsperspektiv för Handelshamnen i Karlskrona. Förslagen 
visar hur dessa outnyttjade områden kan gestaltas för att bli en integrerad 
del av staden samt med offentliga platser som tillgängliggörs för alla 
människor i staden.

Nyckelord: Offentliga rum, Social hållbarhet, Hammarby Sjöstad, Västra 
Hamnen, Frihamnen, Handelshamnen.
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När vi rör oss i staden befinner vi oss konstant i det offentliga rummet. 
Detta är oundvikligt då det är stadens grundläggande element. Till det 
offentliga rummet räknas gator, torg, gränder, parker och så vidare. Det 
offentliga rummet utgörs också av trafikleder, gångvägar, cykelbanor och 
grönområden. En grundläggande beskrivning av det offentliga rummet är 
ett rum för alla. Uppfattningen om vad det offentliga rummet är beskrivs 
som mångtydig och motstridig, det är därför svårt att ge det en slutgiltig 
definition (Wikström & Olsson 2012:78). 

I stadens offentliga rum skapas en stor del av stadens attraktionskraft 
tillsammans med dess karaktär. Rummet ska delvis vara förnyande för 
staden samtidigt som det ska behålla sin historiska karaktär. Stadens platser 
behöver således förvaltas med omsorg. Många av dessa rum har i dagens 
stad omvandlats eller blivit exempelvis parkeringsplatser. I vissa stadsdelar 
fattas till och med denna typ av mötesplatser som offentliga rum kan skapa.

Komplexiteten kring det offentliga rummet ligger i att omkringliggande 
verksamhet sällan slutar där tomten eller byggnaden slutar, utan ofta först 
då den möter det offentliga rummet. Därför behöver staden ett sammanhang 
och förhållandet mellan dessa miljöer utgör grund för sammanhanget i 
staden. En faktor för att människor ska stanna och trivas i en stad är just 
detta sammanhang och planeringen behöver därför ett samspel mellan 
bebyggelse och gemensamma platser samt funktioner i staden (Ullstad 
2008:27).

Det offentliga rummets roll kan vara betydelsefullt för att främja social 
integration och tolerans, vilket visar sig i möten mellan olika grupper som 
annars kanske inte integrerar med varandra (Madanipour 2006:183). Det 
offentliga rummet har stora möjligheter att spegla människors visioner 
om staden och därför är det viktigt att planeringsprocessen är öppen för 
medborgardialog. Staden och dess invånare behöver mötas och samtala om 
utformningen av offentliga rum då det fungerar som en identitetsbetydande 
faktor för staden och invånarna och eftersom det är platser som delas av 
många människor är det av vikt att människor får delta i utformningen 
(Madanipour 2006:186). Detta för att beslutsfattare ska kunna möjliggöra 
trivsamma miljöer. En välordnad stad kan locka såväl människor som 
handel och service (Ullstad 2008:25,26). Dock är det viktigt att beakta att 
på platser som präglas av delad konkurrens av stadens människor är det 
svårt att uppnå konsensus kring hur rummet ska utformas (Madanipour 
2004:267). Offentliga rum fungera även för många familjer som en 
förlängning av bostaden, då det utrymmet kan vara begränsat vilket även 
är viktigt att ta i beaktning vid utformningen (Madanipour 2004:271). 
Sammanfattningsvis är huvuddragen kring det offentliga rummet att det 
utgör den fysiska kontakten mellan människor och den byggda miljön 
(Madanipour 2004:276).

Social hållbarhet är ett begrepp nära kopplat till det offentliga rummet. Den 
sociala hållbarheten kan vara mångtydig – precis som det övergripande 
begreppet hållbar utveckling. Detta ger utrymme för tolkning och definition 
av begreppet beroende på forskarens syfte (Partridge, 2005:1). Den sociala 
hållbarheten har inte fått lika mycket utrymme som de andra två begreppen 
inom samma diskurs; ekonomisk- och ekologisk hållbarhet (Partridge, 
2005:5). Vid försök att definiera vad social hållbarhet faktiskt är har 
begreppet sammankopplats med socialt kapital och social rättvisa. Dock 
ger inte dessa begrepp en överblick över vad begreppet social hållbarhet 
egentligen innebär då det är mer komplext och behandlar fler dimensioner 
än socialt kapital och social rättvisa. Social hållbarhet syftar såväl till att 
säkerställa ett socialt hållbart samhälle just nu, men även att samhället ska 
fortsätta och förbli det i framtiden. Ett sätt att definiera social hållbarhet 
kan vara att ge lika rätt till viktiga funktioner i staden så som sjukvård, 
utbildning, transporter, boende och rekreation. 

I följande kapitel presenteras syftet med studien och en problemdiskussion 
kring ämnet. Vidare presenteras frågeställningar som gjorts för arbetet 
och hur studien har avgränsats. Slutligen redovisas en begreppsförklaring 
där ett antal begrepp tas upp som är återkommande i arbetet.

BAKGRUND

 DEL 1 INLEDNING
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Syftet med arbetet är att undersöka hur det har planerats för det offentliga 
rummet för att tillgängliggöra gamla hamnområden. Undersökningen ska 
mynna ut i två gestaltningsförslag för Handelshamnen i Karlskrona.

PROBLEMDISKUSSION

Att gamla hamnområden nyttjas för att bygga bostäder och kontor 
förekommer på många platser i världen. I flera svenska hamnstäder 
pågår och planeras för byggnadsprojekt som är mycket omfattande och 
genomgripande i städernas struktur. Ett internationellt mönster visar bland 
annat hur äldre hamn- och industriområden omvandlas till en blandning 
av bostäder och verksamheter. De avvecklade områdena har utgjort ett 
välkomnande utrymme för städer att expandera på. Många hamnstäder kan 
vara avskurna från vattenkontakt eller när hamnverksamhet moderniseras 
och/eller kanske flyttar, lämnas många ytor i hamnområden tomma. Det 
har idag skapat en möjlighet att förena och tillgängliggöra staden och 
vattnet genom bostäder och rekreationsområden i gamla hamnområden. 

Genom att uppföra bostadsbebyggelse i hamnområden skapas nya offentliga- 
och rekreationsmiljöer i vad som anses vara attraktiva vattennära lägen. 
Det ger “liv” till en tidigare outnyttjad plats ofta mitt inne i staden. Detta 
är områden som utåt kan verka populära för bostadsbebyggelse och kan 
anses skapa havsnära offentliga rum (Grahn 2008:26). Boverket (2006:78) 
styrker att tillgång till rekreation och friluftsliv är viktigt för alla människor. 
Vattenområden samt grönområden anses viktigt för människors hälsa och 
välmående. Ovanstående argument kan verifiera vidare undersökning av 
det offentliga rummet med direkt närhet till vattenområden.

Det är stor komplexitet kring det offentliga rummet. Det diskuteras hur det 
rummet behöver bli tillgänglig för alla och detta behöver säkerställas delvis 
genom gestaltning. Denna diskussion är komplex eftersom hur ett offentligt 
rum blir tillgängligt för alla inte går att säkerställas genom planeringen, 
utan först när det offentliga rummet börjar brukas. Därför kommer arbetet 
försöka reda ut principer kring det offentliga rummet för hur det kan 
tillgängliggöras. Det offentliga rummet är ett viktigt inslag i den fysiska 
planeringen och bör därför tas i speciell beaktning.

Offentliga rum är omdiskuterade miljöer som i vissa fall kan anses vara 
till fördel att nyttja för vissa samhällsgrupper. Det offentliga rummet 
i hamnområden är ett relevant ämne att studera då det möjliggör för 
havsutsikter i staden som är viktiga att bevara samt att fler människor får 
tillgång till dessa vattennära miljöer. Utmaningen kring rummen i havsnära 
miljöer i samband med bostadsbebyggelse är att skapa ett offentligt rum 
som är tillgängligt för alla, och inte enbart för de boende i området. 

En problematik kring bebyggelse i vattennära lägen är havsnivåhöjningen 
och översvämningsrisken. Detta är en viktig aspekt i dessa områden som 
inte går att frångå. Vid bebyggelse bör detta utredas noga för att undvika 
problem i framtiden. Flera statliga myndigheter samt kommuner har tagit 
fram åtgärdsprogram kring vattennivåhöjning som bör följas vid etablering 
av bostäder samt vid utformning av det offentliga rummet (Länsstyrelsen 
2006:7). Det kan även tilläggas att idag planeras det för områden där 
vattenhöjningen faktiskt kan eller får ske.
 
Inom ramen för denna diskussion om hamnområden studeras

Detta tillsammans med rättvisa mellan generationer, demokrati, stort 
kulturellt utbud samt processer för att identifiera samhällets styrkor och 
svagheter (Partridge 2005:8). De definitioner som här beskrivs är några av 
många exempel på försök att definiera social hållbarhet.

Plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) och Miljöbalken (MB) (SFS 
1998:808) är den lagstiftning i Sverige som reglerar och säkerställer såväl 
hållbar utvecklingen som utformningen av det offentliga rummet. Denna 
lagstiftning behöver aktörer i Sverige förhålla sig till.

SYFTE

 DEL 1 INLEDNING
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Vilka grundläggande kriterier bör eftersträvas vid planering av det offentliga 
rummet för att människor ska vilja uppehålla sig där?

Hur kan social hållbarhet ligga till grund för att skapa ett nytt område, ny 
bebyggelse, offentliga platser och tillgängliggöra det vattennära läget på 
gamla hamnområden?

AVGRÄNSNING

Uppsatsen har ämnesavgränsats genom att studera offentliga rum 
i hamnmiljöer. Den geografiska avgränsningen avgränsas till att 
undersöka fallen: Västra hamnen i Malmö, Frihamnen i Göteborg och 
Hammarby Sjöstad i Stockholm. Ytterligare avgränsas uppsatsen till att 
studera kommunägda/allmänna offentliga rum och berör inte “privata” 
offentliga rum såsom gallerior, köpcentrum eller andra privatiserade rum. 
Vidare avgränsas uppsatsen till att utforma två gestaltningsförslag för  
Handelshamnen i Karlskrona. 

Hamnområden har valts att studeras då flera omvandlingsprojekt inom 
dessa områden pågår just nu i Sverige. Även om Frihamnen i Göteborg, 
Västra hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad i Stockholm är de fall som 
utreds i uppsatsen finns flera exempel på liknande områden i Sverige. 

Som tidigare nämnts har hamnområden en stor potential att bli attraktiva 
områden både i avseende för bostadsbebyggelse, offentliga rum samt 
verksamheter då de ofta är belägna nära stadens centrum och i vattennära 
miljöer. Detta fenomen kring omvandling av hamnområden känns aktuellt 
för dagens diskurs inom fysisk planering vilket motiverar att detta valts att 
undersökas. 

Fallstudien utgörs av tre valda objekt, Västra Hamnen i Malmö, Frihamnen 
i Göteborg och Hammarby sjöstad i Stockholm. Fallen har flera likheter och 
kan jämföras genom exempelvis faktorer som dess upptagningsområde, 
historia och demografi. Dessa faktorer går även att jämföra med 
Handelshamnen i Karlskrona. Dessa tre fall är alla lokaliserade i svenska 
städer, de är lokaliserade i gamla hamnområden som i princip övergivits av 
hamnverksamhet och efter det inte nyttjats till fullo. Det ska tas i beaktning 
att de tre fallen utgör ett större geografiskt område än vad Handelshamnen 
i Karlskrona gör. 

Verifiering av kvalitativ forskning är viktigt då forskaren behöver visa på att 
informationen och resultaten är legitima. Källor som fungerat som underlag 
för denna studie är vetenskapligt framställda och granskande källor, samt 
granskade dokument utgivna av statliga verk, länsstyrelser, kommuner 
och myndigheter. Trovärdigheten av de vetenskapliga källorna anses hög 
eftersom framtagandet har genomförts av sakkunniga utgivare som sedan 
granskat och uppdaterat dokumenten vid behov (Denscombe 2009:378). 
Vetenskapligt framställda källor anses vara objektiva då dessa inte gjorts 
för ett specifikt syfte eller uppförts på grund av ett specifikt mål som vissa 
dokument från kommuner, statliga verk, länsstyrelser och myndigheter. 

Därför bör det beaktas att dokument från kommuner, statliga verk, 
länsstyrelser och myndigheter inte kan anses vara helt objektiva. Dessa 
institutioner arbetar på uppdrag av regeringen och har politiska mål att 

utformningen av bebyggelse och offentliga rum för att sedan mynna ut i två 
gestaltningsförslag. För att undersöka hamnområden har frågeställningar 
formulerats som ligger till grund för studien.

FRÅGESTÄLLNING

LÄSANVISNING OCH KÄLLKRITIK
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Blandad stad/Blandstad
Blandstaden beskrivs utifrån innerstaden som modell. Komplex till 
utformningen med tät bebyggelsestruktur och hög funktionsblandning som 
ger närhet mellan verksamheter, händelser och människor. Blandstaden 
anses innehålla en blandning av samhällsgrupper och boendeformer. 
I blandstaden ska människor inom gångavstånd ha tillgång till andra 
funktioner än enbart bostäder som exempelvis affärer, arbetsplatser, 
kulturella och sociala mötesplatser. Ett omväxlande och händelsefullt 
folkliv som förknippas med begreppet stad (Bellander 2005:5). 

Attraktiv stad
I denna uppsats innebär termen attraktiv stad en stad/plats som innehåller 
blandade funktioner, är tillgänglig för alla oavsett etnicitet eller kön samt 
en god tillgänglighet till offentliga rum. Den attraktiva staden ska erbjuda 
blandade boendeformer tillsammans med goda möjligheter till rekreation. 
Andra aspekter som kan användas för att beskriva den attraktiva staden är 
närheten till funktioner som handel och service.

Offentligt rum
Det offentliga rummet är en del av den bebyggelsemiljö som är tillgänglig 
för allmänheten; exempelvis gator, torg och parker (Nationalencyklopedin 
2017a). Detta begrepp utvecklas senare i texten. 

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling kan beskrivas på många olika sätt och anpassas efter 
sammanhanget. I detta arbete kommer begreppet att utgå från den definition 

som Brundtlandrapporten myntade 1987. Brundtlandkommissionen 
definierade hållbar utveckling som; 

 ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att   
 äventyra kommande generationers möjligheter    
 att tillgodose sina behov”  (Nationalencyklopedin    
 2017b). 

Denna hållbara utveckling fokuserar på ekonomiska, sociala och ekologiska 
aspekter (Nationalencyklopedin 2017b). Det ska betonas att hållbar 
utveckling inte är något statiskt tillstånd som vill uppnås, utan snarare en 
process eller inriktning av stadsutveckling. Möjligheterna att förena social 
välfärd och ekonomisk utveckling med en god miljö uttrycks som kärnan i 
den svenska visionen för en hållbar utveckling (Boverket 2015).

Social hållbarhet
Social hållbarhet kan definieras och användas på många sätt och anpassas 
efter situationen, en allmänt erkänd definition finns inte idag. Social 
hållbarhet kommer i denna uppsats syfta på en utveckling av staden som 
gynnar de sociala förhållanden i aspekter av tillgänglighet och jämlikhet 
(Boverket 2010:21). Detta begrepp kommer utvecklas senare i texten. 

Worst Case Scenario
Worst Case Scenario innebär den minst önskade eller allvarligaste 
händelsen som kan hända i en given situation (Cambridge Advanced 
Learners Dictionary & Thesaurus 2013).

Plan- och bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) behandlar bestämmelser som rör 
planläggning av mark och vatten samt bebyggelsen. I 1 kap. 1 § uttrycks att 
bestämmelserna har som mål att med hänsyn till den enskilda människans 
frihet gynna att samhällsutvecklingen fungerar jämlikt och goda sociala 
levnadsförhållanden råder för människan. Miljön ska vara hållbar för både 
människorna som lever i samhället idag såväl som för framtida generationer. 
Denna lagstiftning är grundläggande för planeringen i Sverige och måste 
efterföljas.  

ta hänsyn till i sin framställning av data. Kommuners dokument har även 
som syfte att till viss del marknadsföra kommunen och kan vara politiskt 
präglade och bör därför noga granskas för att möjliggöra en generaliserad 
information.

BEGREPPSFÖRKLARING

 DEL 1 INLEDNING
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Detta kandidatarbete kombinerar teori med praktik genom både 
undersökning och framtagandet av två gestaltningsförslag. Vidare 
presenteras arbetets teoretiska del i form av en teoretisk utgångspunkt och 
den forskningsöversikt som ligger till grund för efterföljande analys. Därefter 
kommer en undersökande fallstudie presenteras och sedan redogörs 
arbetets praktiska moment i form av två gestaltningsförslag. Avslutningsvis 
kommer en slutdiskussion att föras kring arbetets frågeställning.

Miljöbalken (MB)
Enligt 1 kap. 1 § ska bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) leda 
till att en hållbar utveckling främjas som ska medföra att människorna 
idag och i framtiden ska försäkras en god och hälsosam livsmiljö. Detta 
med utgångspunkt i att naturen har ett viktigt värde och behöver skyddas. 
Människan har rätt att bruka och förändra naturen men när naturen 
tas i beaktning har gemene man ett ansvar för att naturen förvaltas väl. 
Människors hälsa ska skyddas, värdefulla naturmiljöer skyddas och 
vårdas och biologiska mångfalden beaktas. Hushållningen med mark ska 
tryggas och marken ska användas från ett ekologiskt, kulturellt, socialt och 
samhällsekonomiskt perspektiv.

DISPOSITION

 DEL 1 INLEDNING
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Detta kapitel behandlar de olika forskningsmetoderna som används i 
studien. De olika metoderna presenteras för att ge en redogörelse över 
hur dessa används i arbetet för att behandla empirin. De metoder som 
används består av kvalitativ litteraturstudie, fallstudie, triangulering och 
platsanalys.

KVALITATIV LITTERATURSTUDIE

Kvalitativ analys beskriver den process författaren gör när denne 
systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma 
fram till ett resultat. I analysen arbetar författaren aktivt med sitt material 
exempelvis genom att organisera och bryta ner texten i hanterbara delar för 
att undvika att behöva analysera all text. Meningen är att skapa en analys 
kring en stor mängd data. Ett syfte med analysen kan vara att jämföra vad 
olika fall har gemensamt för att identifiera detta och sedan kunna jämföra 
fall med varandra (Fejes & Thornberg 2005:34,35). 

Enligt Denscombe (2009:369) kan processen kring kvalitativ litteraturstudie 
indelas i fem olika steg; förberedelse av data, förtrogenhet av data, tolkning 
av data, verifiering av data samt presentation av data. Dessa steg från 
insamling av data och till den slutglitliga analysen följer ingen speciell 
process utan kan komma i lämplig ordning utifrån författarens arbetsgång. 
Forskaren behöver ofta förflytta sig mellan stegen och kan inte följa en strikt 
process. Materialet behöver ofta sorteras innan analyseringen kan börja 
och forskaren behöver finna återkommande tema i materialet (Denscombe 
2009:369,379). 

Vid tolkning av data som samlats följer fyra steg. Första steget innebär att 
data måste kodas. Detta kan göras på flera olika sätt, exempelvis genom att 
sätta namn, siffror eller initialer på rådata, som forskare är det då viktigt 
att vara koncis i sin kodning. Andra steget innefattar en kategorisering av 
koder där kategorierna fungerar som paraplybegrepp. Tredje steget består 
av identifiering och samband mellan kategorier. Här är det forskarens 
uppgift att bli medveten om kategorier och kodningar i den insamlade data. 

Det sista steget innebär att forskaren ska utveckla begrepp och komma 
fram till vissa generella uttalanden. Här konstruerar forskaren slutsatser 
baserade på de kategorier som tidigare har identifierats. Detta kan visas 
i begrepp eller hypoteser. Stegen kring kvalitativ litteraturstudie är en 
repetitiv process, vilket gör att forskaren under arbetets gång kommer 
återkomma till de olika stegen för utveckling och förfining (Denscombe 
2009:373,374). 

I denna uppsats har kvalitativ litteraturstudie använts för att identifiera 
begrepp och få fram teoretiska utgångspunkter. Litteraturen har 
sedan bearbetats genom kvalitativ analys för att identifiera teoretiska 
utgångspunkter för arbetet. Analysen har inte enbart bestått av kvalitativ 
litteraturstudie utan detta har endast legat till grund för systematisering av 
begrepp och teorier som sedan kan användas när fall studeras. De sökord som 
har identifierats efter litteraturstudien är: offentliga rum, hamnområden, 
översvämningsrisk, stigande havsnivå, waterfront, social hållbarhet, 
hållbarhet, attraktiv stad, Västra hamnen i Malmö, Frihamnen i Göteborg, 
Hammarby Sjöstad i Stockholm och Handelshamnen i Karlskrona.

En typ av kvalitativ litteraturstudie är dokumentstudie. Dokument kan 
utgöras av flera olika typer av datakällor. Det kan exempelvis röra sig om 
dagstidningar, mötesprotokoll eller dokument tillgängliga via internet. 
Fördelen med denna metod är att det är lätt att samla material, både 
via sökmotorer på internet samt litteratur i fysisk form (Denscombe 
2009:295,298). Vid granskning av dokument bör validiteten i källan speciellt 
beaktas, alltså behöver informationen fastställas och inte endast tas för 
given. Vid material som tillgängliggörs via internet finns få restriktioner för 
vad som får publiceras och inte, därför bör upphovsman och trovärdighet 
tydligt klargöras (Denscombe 2009:301,302,303).

Dokumenten för studien har analyserats genom innehållsanalys för att 
skapa en överblick kring det insamlade materialet (Denscombe 2009:307). 
I uppsatsen har dokument i form av elektroniska källor, böcker samt 
kommun- och myndighetspublikationer använts.

Kritik mot kvalitativ litteraturstudie
Vid dokumentinsamling är det viktigt att undersöka källans trovärdighet. 
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En bedömning av materialet måste göras av författaren där tillvägagångssätt 
för framställning av ursprungsmaterialet värderas. Material som finns 
tillgängligt på internet kan vara aktuell, likaväl som inaktuell samt hålla låg 
kvalité. Detta på grund av att det inte finns någon kontroll kring vad som 
publiceras på internet. När dokument används som källa bör det beaktas 
att texterna ofta har framställts för andra ändamål än undersökningens 
specifika syfte. Dokument kan även bygga på författarens tolkningar av 
verkligheten snarare än den objektiva bilden av verkligheten (Denscombe 
2009:316,317).

Att basera analys av dokument genom olika teorier och kategorisering kan 
bidra till att ge en oklar bild av innehållet snarare än underlätta att analysera 
text på djupet och se mellan raderna. Tolkning av data riskerar att bli 
översiktlig, särskilt när det handlar om förklarande material, då forskaren 
inte når ner på djupet av materialet. Ett exempel är sammanfattande 
omskrivningar av material för att förklara dess grundprinciper. Ett ytterligare 
problem med denna metod kan vara att analys av material resulterar 
i att endast hitta och tilldela bevis för den aktuella kategoriseringen och 
teoretiseringen (Flick 2014:436).

FALLSTUDIE

Definitionen av fallstudie är undersökning av ett speciellt fenomen, 
exempelvis program, händelse eller företeelse. Vad som väljs att undersökas 
kan vara viktigt och intressant eller för att det utgör någon form av hypotes. 
Fallstudier har inte ett specifikt sätt att samla in information på, utan 
alla metoder som kan samla in vetenskaplig information är legitimt att 
använda inom fallstudien (Merriam 1994:24). Fallstudier är unikt då det 
kan behandla olika typer av empiriskt material, exempelvis dokument, 
intervjuer och observationer (Merriam 1994:23). 

Utgångspunkten i fallstudien är att rikta in sig på en undersökningsenhet, 
i uppsatsens fall: tre bestämda platser i hamnområde och dess offentliga 
rum samt bebyggelse. Målet med en fallstudie är att belysa det generella

fenomenet genom att studera det enskilda. Fallstudie är även lämpligt att 
använda i kombination med andra metoder (Denscombe 2009:59,60,61). 
Vid genomförandet av en fallstudie krävs att forskaren gör urval efter 
exempelvis händelser. Forskaren behöver sedan välja ut ett eller några få 
fall som ska studeras. Fallen kan inte väljas slumpmässigt utan behöver 
väljas med utgångspunkt i likvärdiga egenskaper. Inledningsvis behöver 
då information skaffas om fallen för att kunna identifiera om de har 
likvärdiga attribut (Denscombe 2009:63,64). Exempelvis i denna uppsats 
har bebyggelse och offentliga rum i hamnmiljöer valts att studeras, därför 
har fall i just dessa miljöer valts ut. Motivering till varför de specifika fallen 
är lämpliga att undersöka är för att de är uppmärksammade inom planering 
och har hållbarhetsfrågan som en viktig del av utvecklingen. Detta gör att 
fallen kan vara relevanta att studera. 

Det vanligaste sättet att välja fall är att motivera valet genom att det är ett 
typiskt fall. Logiken ligger i att fallet/fallen som studeras ska åberopa en 
viss logik och att denna logik liknar de andra fall som skulle kunna ha valts. 
Logiken ska sedan leda till att resultatet av fallstudien med stor sannolikhet 
kan tillämpas på liknande platser. Eftersom fallstudien är generell och 
med flertal liknande fall inom samma kategori kan resultatet av fallstudien 
generaliseras till majoriteten av liknande fall (Denscombe 2009:64,65). 
Vid generalisering av en fallstudie är det viktigt att tänka på följande 
resonemang; 
• “Även om varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt, så är det också 

ett exempel som ingår i en bredare kategori”
• “Möjligheten att generalisera resultaten från fallstudien till andra 

exempel i kategorin beror på i hur hög grad fallstudiens exempel 
liknar andra av samma typ” 

• “När forskaren redovisar resultaten av fallstudien måste han eller 
hon ta med tillräckliga detaljer om hur fallet klarar en jämförelse 
med andra i samma kategori, så att läsaren kan göra en initierad 
bedömning av i vilken mån resultatet är relevanta för andra enheter” 
(Denscombe 2009:68,69).

De centrala delarna för en fallstudie är för forskaren att identifiera viktiga 
kännetecken som kan ligga till grund för jämförelse med objekt i samma 
kategori. Samt att visa på hur fallstudien står sig i jämförelse med andra fall 
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i samma kategori vad det gäller viktiga kännetecken. Kännetecken mellan 
fallen bör alltså identifieras för att sedan visa på i vilken utsträckning 
fallstudien stämmer överens med den verkliga bilden (Denscombe 
2009:69). 

De fall som har valts att studeras i denna uppsats är Västra hamnen i Malmö, 
Hammarby Sjöstad i Stockholm och Frihamnen i Göteborg. Lokaliseringen 
av de utvalda objekten i denna fallstudie är snarlika varandra - ett tidigare 
oanvänt område i nära anslutning till stadskärnan där det tidigare 
förekommit hamnverksamhet. Dessa tre fall är valda på grund av att de 
är exempel på undersökningsenheternas fenomen i Sverige (Denscombe 
2009:65). 

Den logik som förekommer i de tre fallen används som grund och för att 
appliceras på gestaltningsförslagen för Handelshamnen i Karlskrona. De 
tre fallen diskuteras och jämförs utifrån våra egna analyser och perspektiv 
av fallen. Det uppmärksammas bland annat vad vi anser skiljer fallen åt och 
vad som de har gemensamt utifrån de ämnen uppsatsen behandlar. Detta 
för att se vilka återkommande värden och principer som bör tas i beaktning 
i gestaltningsförslagen.

Metodkritik fallstudie
Fallstudien kan ifrågasättas kring trovärdigheten av studien när 
generaliseringar görs utifrån ett visst resultat på ett specifikt fall. Detta 
kan förebyggas genom att forskaren är tydlig med likheter och skillnader i 
fallen. Fallstudie och dess tillvägagångssätt har svårt att bli accepterad inom 
samhällsforskningen, då studien inte uppfyller vissa krav som finns inom 
forskning. Denna uppfattning kan baseras på att fallstudien kan fokusera 
på processen, snarare än resultat som är mätbara. Denna kritik är dock inte 
alltid berättigad utan forskaren behöver bara vara medveten om att denna 
kritiken finns. Ett annat problem kring fallstudie kan vara att definiera 
fallets gränser på ett tydligt sätt. Här behöver författaren överväga vilka 
källor som ska tillhöra fallet och vilka som ska bortses från. När forskaren 
genomför fallstudien kan hens närvaro leda till så kallad observatörseffekt, 
detta innebär att situationen påverkas av forskarens närvaro. Det kan alltså 
vara svårt för forskaren att få en bild av hur platsen beter sig i sitt naturliga 
tillstånd utan forskarens närvaro. Ett annat problem kring fallstudie är 

Triangulering syftar till att generera olika perspektiv på hur fenomen kan 
betraktas. Detta kan göras genom att använda olika metoder, datakällor 
eller forskare i samma studie. Syftet är att forskaren ska ha möjlighet att 
förstå undersökningen från olika perspektiv (Denscombe 2009:184). En typ 
av triangulering, vilket är den som använts för uppsatsen är metodologisk 
triangulering (mellan metoder). Detta innebär användandet av flera olika 
metoder för att möjliggöra jämförelse mellan fynden från en metod med 
fynden från en annan. Metoderna skiljer sig vanligtvis genom att den ena 
metoden behandlar kvalitativa data medan någon annan fokuserar på 
kvantitativa data. Detta kan vara fördelaktigt att använda då fynden i de 
olika metoderna antingen kan bekräfta eller ifrågasättas utifrån vad de 
olika metoderna visar. Triangulering kan också möjliggöra att fynden i 
en metod kan kompletteras med fynden i en annan metod, vilket kan leda 
till ny information. Forskaren bör använda metoder som skiljer sig från 
varandra för att få största möjliga resultat av trianguleringen (Denscombe 
2009:185,186).

Metodologisk triangulering möjliggör för forskaren att använda olika 
metoder för att undersöka en och samma enhet, som i detta fall kvalitativ 
litteraturstudie samt fallstudie. Fördelen med detta är att det möjliggör för 
metoderna att komplettera varandra, då en metods styrkor ofta kompletterar 
en annan metods svagheter. Genom att använda olika metoder möjliggör 
undersökningen för forskaren att utnyttja fördelar med metoder och 
samtidigt övervaka metodernas nackdelar (Merriam 1994:85). 

Metodologisk triangulering (inom metoder) har använts i uppsatsen, 
eftersom tre olika fall inom fallstudien jämförts. Detta kan vara ett sätt att 
kontrollera träffsäkerheten genom det som framkommit i studien. 

observatörens förförståelse och/eller relation till platsen, denna går inte att 
bortse från och behöver tas i beaktning vid studerandet av fallet (Denscombe 
2009:72). 

TRIANGULERING
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För att skapa en rättvis bild av Handelshamnen och uppmärksamma 
kvaliteter på platsen samt att få en förståelse för de förutsättningar som 
finns kommer metoden platsanalys tillämpas på Handelshamnen, där 
gestaltningsförslagen kommer ske.

En platsanalys syftar till att uppmärksamma viktiga faktorer i den 
byggda miljöns karaktär, detta kan exempelvis innefatta gestaltningen, 
strukturen, typologin, lokalklimat eller rumsbildningar. Genom att studera 
dessa aspekter kan det ges en tydligare bild av vilka möjligheter varje 
plats inrymmer. En platsanalys kan ge kunskap kring platsens fysiska 
förhållanden, historisk uppkomst och vad som format platsen under tidens 
gång. Genom en analys av platsen blir forskaren medveten om kvaliteter 
som kanske inte uppmärksammats annars. Platsanalysen möjliggör 
stadsutveckling med utgångspunkt i de kvaliteter som redan finns på 
platsen idag (Boverket 2006:49).

Deltagande observation innebär att studera en plats under dess naturliga 
miljö. Det viktigaste vid denna typ av observation är att minimera 
störningar så platsen förbli opåverkad av att observationen äger rum. Under 
observationen är forskarens syfte att få inblick i kulturer och händelser, 
händelser som endast går att uppleva om forskaren inte utger sig för att 
vara en forskare. Vid observationer bör inte forskaren ha en förutbestämd 
hypotes utan situationen ska analyseras och hen ska ta lärdom om platsen 
(Denscombe 2009:283,284,285).

Metodkritik platsanalys
Vad som upptäcks under platsanalysen baseras på forskarens jag, vilket 
medför att det är svårt att kontrollera tillförlitligheten av observationen. 
På grund av ovanstående kan det vara svårt att generalisera resultatet. Vad 
forskarens “jag” uppfattar under observationen är det som fakta baseras 
på. Detta gör att vad som uppfattas kan skilja sig åt mellan olika forskare 
(Denscombe 2009:293).

Vid fallstudie observeras beteenden direkt på plats vilket medför att det 
kan vara svårt att förstå bakgrund till beteenden. Exempelvis varför 
människor rör sig på ett visst sätt eller faktorer som väder och tidpunkt 
kan vara av betydelse för observationen. Det går alltså inte att generalisera 
att observationen genererar en riktig bild av bakgrunden till beteenden för 
människor på platsen (Bryman 2011:278).

Jämförelsen kan vara fördelaktigt för att analysera samt utvärdera den 
kvantitativa data som insamlats under studien. Om liknande metoder visar 
samma resultat är det möjligt att dra generella slutsatser utifrån detta 
(Denscombe 2009:186). 

METOD FÖR GESTALTNINGSFÖRSLAG - 
PLATSANALYS
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Detta kapitel behandlar den teoretiska utgångspunkten, social hållbarhet, 
som används i studien och därefter presenteras forskningsöversikten för 
offentliga rum och klimatförändringar. Det syftar till att ge en förståelse 
för det aktuella forskningsfältet och fungera som grund för det fortsatta 
arbetet.

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

Social hållbarhet
Hållbar utveckling anses allmänt bestå av tre övergripande kategorier: 
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Ämnet kring social hållbarhet 
har sedan 1990-talet allt mer uppmärksammats och mer litteratur har 
publicerats kring området. Detta kan visa på att många är överens om att 
den sociala hållbarheten är en viktig faktor för hållbara städer inom den 
fysiska planeringen. Problematiken kring begreppet ligger i att det likaväl 
kan definieras väldigt smalt som väldigt brett. Detta medför att det inte finns 
en entydig definition av begreppet social hållbarhet (Boverket 2010:21).
Social hållbarhet definieras olika beroende på bransch eller 
användningsområde av begreppet. Om begreppet exempelvis ska användas 
genom att skapa principer och förhållningssätt för hur sociala konsekvenser 
bör beaktas i hållbar stadsutveckling, kan begreppet definieras på ett sätt. 
Om principerna och förhållningssätten var annorlunda behöver troligtvis 
även begreppet definieras på ett annat sätt för att passa till det specifika 
syftet. Det är således viktigt att lyfta fram vad syftet är och hur begreppet 
ska användas för att kunna möjliggöra en definition av begreppet. Social 
hållbarhet kan både ses som en process, men också en situation i den 
fysiska miljön. På lång sikt kan det handla om att skapa processer som 
ska säkerställa sociala villkor även för framtida generationer (Boverket 
2010:21). Begreppet social hållbarhet har inte fått lika stort utrymme och 
ligger efter de andra aspekterna; ekologisk och ekonomisk vad det gäller 
erkännande av relevans (Missimer 2015:13). Ambitioner angående social 
hållbarhet kan snarare behandla människors överlevnad än planetens 
överlevnad, som tidigare har varit ett stort fokusområde (Delegationen för 
hållbara städer 2012:11). 

Det finns egentligen ingen allmänt erkänd definition eller konsensus 
kring vad begreppet social hållbarhet innebär och på vilka kriterier och 
perspektiv social hållbarhet faktiskt kan appliceras på. Definitionen 
anpassas av enskilda aktörer för att passa det specifika syftet, detta gör 
att en generaliserad definition av begreppet är svår att uppnå (Missimer 
2015:98). 

Alla människor ska ha rätt till staden, både vad det avser dess utbud samt 
möjligheter till socialt, ekonomiskt och kulturellt utbyte. Avskilda stadsdelar 
kan skapa fysisk segregation i staden, därför är det viktigt att staden ska 
fungera som en helhet och vara tillgänglig för alla. Det är viktigt att det finns 
en blandning av funktioner i staden för att gynna den sociala hållbarheten, 
stora som mindre företag, kommersiell service och kultur, privatiserat 
och offentligt, livligt och lugnt samt exploaterat och grönt. Städernas 
gemensamhetsytor ska vara välplanerade och en rättvis fördelning ska råda 
över hela staden. Fördelningen av gemensamhetsytor kan vara orättvis och 
vissa stadsdelar saknar en typ av ytor som en annan del av staden har. I 
vissa områden är det också mindre accepterat med att en viss typ av ytor 
inte skulle finnas. Till områden med mindre tillgång till gemensamhetsytor 
hänvisas de som inte har samma möjlighet att välja boende, vilket skapar 
en ekonomisk segregation i samhället. Segregation i staden är något som 
förknippas med diskussionen kring social hållbarhet. Socialt stadsbyggande 
måste vara insiktsfullt då det gäller de olika kvaliteterna som finns i staden. 
Som en del av den sociala hållbarheten beaktas alla människors tillgång till 
staden, den ska vara lika för alla (Ullstad 2008:32). 

Folkhälsomyndigheten (2014) menar att i ett socialt hållbart samhälle 
lever människor utan orättvisa skillnader. Samhället ska vara jämställt och 
jämlikt. Samhället behöver ha stor förståelse för att människors lika värde 
är en central del i utvecklingen av samhället. Detta kräver att människor 
kan lita på och har förtroende för sin medmänniska samt är villiga att delta 
i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet spelar då en direkt avgörande roll 
för att samhället ska fungera som en demokrati. För att samhällsekonomin 
ska fungera behövs också social hållbarhet. Det socialt hållbara samhället 
kan stå emot påfrestningar, kan anpassas och förändras. En förutsättning 
för att social hållbarhet ska vara möjligt är att det råder konsensus kring 
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vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda. Folkhälsomyndigheten (2014) menar 
vidare att alla människor ska inkluderas i samhället, ha sina grundläggande 
behov tillgodosedda och att de mänskliga rättigheterna säkerställs är 
grundläggande aspekter av social hållbarhet.

Social hållbarhet är en aspekt som ska beaktas då allt inte kan mätas i 
ekonomiska termer. Även omätbara värden som social hållbarhet behöver 
bli en integrerad del i planeringen av samhället. För att uppnå detta bör 
dessa värden inarbetas tidigt i planeringsprocessen. Det är idag vanligt att 
planering sker med utgångspunkt i människan (Delegationen för hållbara 
städer 2012:11,12).

Utvecklingen av våra städer handlar om hur invånarnas hälsa, värderingar, 
upplevelser och relationer är förutsättningar för människan att göra val i 
vardagen. Stadsutvecklingen bör därför utgå från människors upplevelse 
och användning av den fysiska miljön och hur människorna anser att den 
kan göras tryggare, trivsammare, attraktivare och mer ekologiskt hållbar. 
För att stadsutvecklingen ska kunna anses som hållbar krävs det enligt 
Delegationen för hållbara städer (2012:11,12) att människor har möjlighet 
att livnära sig, utveckla relationer av betydelse och att de faktiskt kan 
påverka sin livssituation. Om detta inte kan tillgodoses gynnas inte den 
sociala hållbarheten vilket försämrar de grundläggande behoven, både för 
allmänheten och för den enskilde.

Delegationen för hållbara städer (2012:11,12) menar att värden som 
behandlar människors livskvalité och om städerna anses attraktiva eller inte 
får inte tillräckligt med utrymme i planeringsprocessen. Vidare uttrycks att 
hållbar stadsutveckling handlar om att ge förutsättning för att livskvaliteten 
ska öka, vilket även kan bidra till ökad attraktivitet för städerna. Värden som 
stadsmiljökvalitet, hälsa, jämställdhet, trygghet, tillit och rättvisa behöver 
få ett större genomslag i planeringen och i praktiken för att synliggöra 
värden som på lång sikt kan främja samhället samhällsekonomiskt. Mjuka 
värden, som hälsa, jämställdhet, trygghet, tillit och rättvisa, som inte går 
att mäta genom siffror baseras till stor del på upplevelse och måste få ökat 
utrymme i planeringen.

Bristen på definition av social hållbarhet kan ha sin grogrund i att den

sociala dimensionen av hållbarhet relativt nyligen har erkänts som en 
del i hållbarhetsdiskussionen. Från början skulle hållbarhetskonceptet 
endast bestå av två dimensioner, ekologisk och ekonomisk (Partridge 
2005:5). Organisationer som jobbar för social hållbarhet har sällan en 
tydlig definition av begreppet eller en strategi för att arbeta mot eller mäta 
de hållbara sociala aspekterna av verksamheten. Detta gör att det blir 
omätbart om en verksamhet är socialt hållbar eller inte (Partridge 2005:6). 
Flera försök har gjorts att försöka göra en sammanfattande definition av 
social hållbarhet, dock utan framgång. Det finns mycket idéer kring hur det 
skulle kunna definieras, vilket skapar en förståelse för hur svårt begreppet 
faktiskt är att sätta entydig definition på (Partridge 2005:7). Definieringen 
innefattar enligt Partridge (2015:8,9) fokus på både nuvarande och 
framtida förhållanden. Social hållbarhet kan innefatta: ett rättvist samhälle; 
samhället erbjuder samma möjligheter för alla stadens invånare, mångfald; 
samhället främjar och uppmuntrar mångfald, samband; samhället erbjuder 
system och strukturer som främjar samband inom och utanför samhället, 
livskvalitet; samhället säkerställer att grundläggande behov för alla 
medborgare uppfylls, demokrati och styrelse; samhället fungerar som en 
demokratisk process. 

Olika författare har olika definitioner på begreppet social hållbarhet. För att 
försöka skapa en så nyanserad bild som möjligt av begreppet kommer olika 
utgivna definitioner på begreppet att redovisas nedan.

För att försöka definiera begreppet kan den sociala hållbarheten antyda på 
exempelvis; ta hänsyn till gruppens behov, att förutsättningar för möten 
mellan människor i den fysiska miljön förbättras samt att jämställdheten 
mellan män och kvinnor beaktas (Boverket 2010:21). 

Social hållbarhet kan också definieras; social hållbarhet handlar inte om att 
människors liv ska vara mest optimala eller att alla behov ska tillgodoses. 
Utan snarare om de grundläggande principer som är viktiga för att sociala 
och ekologiska system inte ska försämras under tid. Inom dessa två principer 
skapas sedan möjligheter för att möta människors behov för att på bästa 
sätt optimera samhällets förutsättningar att frodas (Missimer 2015:106).

Vissa tendenser kring definitionen kan urskönjas om olika författares
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definitioner av begreppet sammanställs och utvärderas. De begrepp 
som kan ange ramen för social hållbarhet är livskvalité, social rättvisa, 
inkluderande, tillgänglighet, ett “framtidsfokus”, medborgarnas deltagande 
i både identifieringen av problem men även utvecklingen av mål, strukturer 
och beslutsprocesser (Patridge 2005:9,10,11). 

Det råder en diskussion kring kvinnors roll och status i samhället och detta 
är fortfarande en betydande del av den sociala hållbarhetsutvecklingen för 
många länder i världen. World Commission on environment and development 
(1987) uppmärksammar att en viktig del i den sociala utvecklingen är 
utbildning och sjukvård, främst för kvinnor. Vilket anses tillsammans med 
andra sociala förändringar kunna öka kvinnans status i många länder, vilket 
även på sikt skulle kunna stoppa den stigande befolkningsökningen (World 
Commission on environment and development 1987). 

Inom debatten för social hållbarhet ryms frågor inom demografi, 
värderingsförändringar, förändrade livsstilar, förskjutningar i 
åldersstrukturen samt segregation (Boverket 2004:37). Exempel på 
faktorer som kan belysas inom debatten för social hållbarhet är arbetslöshet, 
utbildning, hälsotillstånd och inkomst. Om utvecklingen inom ovanstående 
områden anses negativ kan detta bidra till att regionen kan anses mindre 
attraktiv och således mindre konkurrenskraftig. Andra aspekter av social 
hållbarhet kan innefatta god social service, ett varierat och attraktivt 
boende, närhet till grönområden och kultur (Boverket 2004:42). 

I detta arbete definieras social hållbarhet som en varierad boendemiljö 
tillsammans med välutformade offentliga rum, närhet till grönområden, 
social service samt tillgänglighet och jämlikhet. Även om andra faktorer 
kring social hållbarhet inte går att bortse från har de därför beskrivits i 
kapitlet men kommer inte fokuseras vidare på i uppsatsen. 

FORSKNINGSÖVERSIKT

människan beter sig i det offentliga rummet. Slutligen beskrivs även 
klimatförändringar, då det är en relevant och betydande faktor för 
bebyggelse i hamnområden även om det inte är något huvudfokus i arbetet.

Offentliga rum
Det offentliga rummet ses ofta som en gemensam egendom, plats, resurs 
eller intresse. Det tillhör allmänheten men ägs och förvaltas av staden. 
Detta gör att det offentliga rummet länge har skapat debatt angående i 
vilken utsträckning allmänheten ska ha inflytande på planeringen, utform-
ningen och användningen av miljön (Jacob & Hellström 2010:664). Den 
fysiska formen på en plats har en uppenbar inverkan på vad den kan an-
vändas till. Genom att forma den byggda miljön påverkas mönstret av den 
mänskliga aktiviteten. Det har ett direkt inflytande på människors bete-
ende och således människors sociala liv. Samtidigt influerar och förändrar 
människor det offentliga rummet. Den byggda miljön är på det sättet både 
ett medel för, och ett resultat för, sociala framsteg och förändring (Carmo-
na, M., Tiesdell, S., Heath, T & Oc, T. 2010:133).

Både Carmona et al. (2010:119) och Jacob & Hellström (2010:663) skriver 
att det inom planering återkommande diskuteras vad en plats förmedlar 
för känsla och vikten av att lyfta fram dess identitet och invånarnas känsla 
av identitet. Därför är det viktigt att tillvarata de kvaliteter och egenskaper 
som identifieras för staden eller platsen för att skapa en relation till plat-
sen eller staden. Stadens identitet och medborgarnas allmänna gemen-
samma identitet stöttar och främjar ofta varandra. Då platser förändras 
över tid, är det relevant att fortlöpande tillvarata och lyfta fram egenska-
per samt skapa miljöer som framhäver platsens eller stadens identitet för 
att vidhålla en känsla av tillhörighet, trygghet och igenkänning. Att reser-
vera och bevara, utveckla och nyskapa dessa egenskaper ger en känsla av 
trygghet, förståelse och identitet (Carmona et al. 2010:119; Jacob & Hell-
ström 2010:663).

Både Carmona et al. (2010) och Jacobs (2004) menar att skapandet av en 
relativt tätbebyggd miljö är en nyckelfaktor för ett urbant liv. Med en hög 
densitet av människor och aktivitet skapas vitalitet och varierad använd-
ning i den byggda miljön (Carmona et al. 2010:223). Ett sätt att skapa en 
diversifierad miljö är att öka blandningen av verksamheter i de byggnader 

Forskningsöversikten i detta arbete är det offentliga rummet. Översikten 
beskriver hur det offentliga rummet används och utformas samt hur 
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som vänder sig mot gatan eller mot det offentliga rummet för att på så sätt 
också påverka olika aktiviteter av det sociala livet utanför byggnaderna. 
Ett annat sätt är att öka tillgängligheten till parker och hamnar för att 
möjliggöra olika upplevelser. Staden ska genomsyras av jämlikhet och 
pluralism. Genom att blanda olika typer av bostäder, arbetsplatser och 
fritidsaktiviteter genereras en innehållsrikare och mer dynamisk plats. 
En specifik plats karaktär ändras i förhållande till om funktionerna runt 
platsen ändras (Jacob & Hellström 2010:662).

Den sociala aspekten av fysisk planering i offentliga rum kan beskrivas 
genom relationen mellan rummet och samhället. Att förstå den relationen 
är en grundläggande aspekt i den fysiska planeringen och urban design 
(Carmona et al. 2010:133). För att skapa möjlighet för en inkluderande 
miljö som uppmuntrar olika aktivitet är det viktigt att ge förutsättningar för 
detta i den fysiska planeringen. Ett avgörande element i diskussionen om 
det offentliga rummet är tillgänglighet och tillgång. Den fysiska planeringen 
kan påverka detta genom att skapa möjlighet för en mer exkluderande 
plats eller en mer inkluderande plats. Att planera det offentliga rummet 
involverar att balansera det individuella och det kollektiva intresset samt 
även balansen mellan frihet och kontroll. Även fast det offentliga rummet 
är definierat som en plats som är tillgänglig för allmänheten kan det i 
vissa fall både avsiktligen eller oavsiktligen vara exkluderande och mindre 
tillgängliga för vissa grupper i samhället. Genom att sätta regleringar för vad 
som får ske på en specifik plats bestäms dess användning och kan således 
exkludera andra användningar. Exkludering används ofta för att förstärka 
och manifestera status, säkerhet eller att visa på makt genom kontroll och 
tillgänglighet av och till platsen (Carmona et al. 2010:154,155).

Den fysiska miljön och utformningen är en faktor som influerar till olika 
aktivitet i det offentliga rummet utomhus. Jan Gehl (2011) har i Life between 
buildings delat in dessa aktiviteter i det offentliga rummet i tre kategorier; 
nödvändiga aktiviteter, frivilliga aktiviteter och sociala aktiviteter. Dessa 
har alla olika krav på den fysiska utformningen.

• Nödvändiga aktiviteter är som att gå till jobbet eller skolan,handla, 
 vänta på bussen och dylikt. Den här typen av vardagsaktivitet är 

 nödvändiga för medborgare och tar plats året om under i princip 
 alla förutsättningar och är således inte lika beroende av den fysiska 
 utformningen.

• Frivilliga aktiviteter är vad människor gör om de har lust och   
 det finns tid och plats för det. Exempelvis promenader eller sittande
 på en uteservering. När den offentliga miljön är av låg kvalité 
 tenderar nödvändiga aktiviteter dominera, men vid 
 hög kvalite av den offentliga miljön förekommer frivilliga aktiviteter 
 i samma utsträckning då möjlighet finns att exempelvis stanna, 
 sitta, leka och så vidare. 

• Sociala aktiviteter är det som kräver närvaro av andra människor 
 i det offentliga rummet. Barn som leker, konversationer, och den 
 mest förekommande, passiva kontakten, det vill säga att se och höra 
 andra människor. Den här typen av aktivitet är sprungen av och 
 beroende av de andra typerna av aktiviteter då dessa ger 
 förutsättningar för att människor ska kunna mötas. Sociala 
 aktiviteter förekommer i högre grad när nödvändiga och frivilliga 
 aktiviteter har getts bättre förutsättningar i det offentliga rummet. 
 De sociala aktiviteterna uppkommer spontant genom den 
 förutsättningen att människor rör sig på samma plats och det finns 
 möjligheter för exempelvis att promenera, stanna upp, sätta sig ner, 
 samtala och interagera (Gehl 2011:9,10,11,12).

Gehl (2011:13) menar vidare att i stadskärnor är den sociala aktiviteten 
generellt mer ytlig då majoriteten av mötena är mellan främlingar. Men 
att se och höra andra främmande människor är också en kontakt och en 
viktig del i det sociala livet i det offentliga rummet. Detta ger i sig möjlighet 
och öppnar för flera sociala aktiviteter och den kopplingen är en viktig 
och betydande faktor för den fysiska planeringen. Även fast man inte 
direkt kan påverka vilken typ av intensitet eller form av sociala kontakter 
som uppstår så kan arkitekter och planerare påverka möjligheterna och 
förutsättningarna för möten. Livet i det offentliga rummet kan ses som en 
självförstärkande process, när någon börjar att göra någonting, tenderar 
detta till att inspirera andra att delta eller uppleva vad som sker. På det 
sättet kan individer och händelser stimulera varandra och fungera som en
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självförstärkande process. Exempelvis, två barn som leker i en park gör att 
fler barn blir inspirerade att delta och gruppen växer, så börjar processen 
(Gehl 2011:73). Genom att studera barns lekmönster på olika områden i 
Danmark visades detta fenomen. En jämförelse mellan villaområden och 
radhusområden där densiteten av barn var dubbelt så hög i radhusområdet 
jämfört med villaområdet visade på fyra gånger så hög lekaktivitet i 
radhusområden (Gehl 2011:73,75).

En annan faktor är hur klimatet påverkar det offentliga rummet. Gehl 
(2011) har studerat en central gågata i Köpenhamn som visar att under 
sommaren är platsen mer livlig då människorna tenderar att spendera 
mer tid där, förutsättningarna att sätta sig ned eller stanna upp är större 
och gånghastigheten är 20% långsammare än under vintern. Så även med 
samma totala antal människor som besöker platsen under en dag så är 
det under sommaren fler människor på platsen samtidigt (Gehl 2011:79). 
I ett väl fungerande gångtrafiksystem är det också en viktig princip 
att rörelsemönstret följer så kort väg som förutsättningarna möjliggör 
mellan två naturliga platser inom ett område för att vara ett attraktivt 
rörelsemönster (Gehl 2011:141).

Stadens gator gör mer än att bara ge plats åt och att försörja den gång- 
och fordonstrafik som finns i staden. Dessa är stadens viktigaste offentliga 
platser. Upplevs en stads gator ointressanta upplevs också staden som 
ointressant, och vice versa. Upplevs stadens gator trygga och fria från rädsla 
upplevs också staden som trygg och fri från rädsla (Jacobs 2004:51,52). 
Således är det också en grundläggande uppgift för gator och gångytor att 
bidra till trafiksäkerhet för de som uppehåller sig där menar Jacobs (2004). 
Gatans roll skiljer sig mellan storstäder, småstäder och förorter i vissa 
grundläggande förutsättningar. Storstäder är fyllda av främlingar, och det 
är vanligare att möta en främling än en bekant. I en väl fungerande stadsdel 
känner man sig trygg och säker även bland främlingar och ser inte dessa 
som ett hot. Men det krävs inte många våldsbrott i ett område enligt Jacobs 
(2004:52,53) för att göra folk otrygga och då används gatorna ännu mindre 
vilket leder till att de blir än mer osäkra. Detta är inte något slumproblem 
utan är även förekommande i attraktiva och lugna områden. Ju fler och 
mer varierande intressen och aktiviteter längs stadens gator är bättre för 
tryggheten och civilisationen i staden generellt då det lockar till sig olika 

typer av människor (Jacobs 2004:63).

Fysisk planering är också att planera för olika medborgare. Från ett 
planerarperspektiv kan det offentliga rummet ses som “ansiktet utåt” 
för en stad och invånare representerar staden tillsammans med och i det 
offentliga rummet. Det offentliga rummet ses ofta som en plats som ska 
vara levande och innehålla flera olika aktiviteter och funktioner. På det 
sättet har planeraren en relation till medborgaren genom det offentliga 
rummet. Att det offentliga rummet ofta ses som ett sätt att presentera staden 
officiellt, både för dess invånare och dess besökare, blir det ett verktyg för 
stadens förtroendevalda, planerare och ansvariga för stadens utveckling 
att visa upp ett gott yttre. Är stadens offentliga platser och miljö av hög 
kvalitet och uppskattas av dess invånare och besökare ger det en bild av att 
staden som helhet är bra och av hög kvalitet och därav attraktiv (Jacob & 
Hellström 2010:662). Genom planerarverktyget kan således planerare och 
beslutsfattare presentera staden genom det offentliga rummet. Men även 
genom den fysiska påverkan programmera vissa platser för vissa aktiviteter. 
Detta är ett sätt att genom det offentliga rummet planera och organisera 
vad för socialt liv som stadens offentliga rum kommer innehålla. Det 
offentliga rummet bör vara dynamiskt och vara flexibelt för en diversifierad 
användning. Därför är det viktigt att blanda aktiviteter och målgrupper för 
att uppnå en dynamisk miljö. Att planera för spontanitet eller programmera 
platser som ska vara oreglerade och möjliga för förändring är en komplex 
paradox inom planeringen. Det är en komplicerad balans mellan bestämd 
ordning och spontanitet. Det finns ett visst behov att reglera och bestämma 
det offentliga rummet liksom att möjliggöra för och uppmuntra till 
spontanitet och aktivitet (Jacob & Hellström 2010:662,663).

Klimatförändringar
Översvämningsrisken och dagvatten är inte något fokus för detta arbete 
men tas ändå upp följande då detta är en så pass betydande faktor för 
hamnområden.

Det ökade intresset av att bo i vattennära lägen har gjort att bostäder i många 
fall har byggts i områden som är översvämningshotade. På många håll ökar 
risken för översvämningar så mycket att det är motiverat är förebygga 
detta med förstärkande insatser. Det är därmed nödvändigt att påbörja 
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anpassningen till klimatförändringarna i Sverige. Havsnivåhöjningen pågår 
och globalt förväntas havsnivån stiga med 0,2 - 0,6 meter de kommande 
100 åren och då är avsmältningen av isarna på Grönland och Antarktis 
inte medräknade. I Sveriges angränsande hav förväntas havsnivån stiga 
med ytterligare 0,2 meter och Blekinge är en av dom delarna av Sverige 
som är mest utsatt (Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:12,13) (SOU 
2007:60).

 ”I Karlskrona ligger i dag den högsta högvattennivån 
en meter över dagens medelvattenstånd. I slutet av seklet 

beräknas den ligga två meter över. Detta ställer ökade krav 
på planering av nybebyggelse och förebyggande åtgärder”  

(Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:14. SOU 2007:60).

Den förväntade höjningen av havsnivån leder till nya förutsättningar 
för bebyggelsen tillsammans med klimatet och det kommer med stor 
sannolikhet att tillföra ökade risker för översvämningar, ras, skred och 
erosion. Även dagvattenmängderna förväntas öka under detta århundrade 
vilket har påverkan på vatteninträngning i bebyggelse. Detta kommer ha 
en stor inverkan främst på befintlig bebyggelse men också ny bebyggelse 
och bör därför beaktas i planeringen. Vid nybyggnation väger placeringen 
av byggnaden tungt tillsammans med konstruktioner och materialval 
(Boverket 2007:9). Som en följd av mer nederbörd kan det förväntas att 
även slagregn och horisontellt regn ökar. Problematiken kring detta berör 
byggnaders material, då exempelvis puts, tegel samt kalksten blir blött kan 
detta föra vidare fukt till trä och gipsskivor vilket kan orsaka mögel och 
fuktskador (Boverket 2007:27). 

Definitionen av översvämning är då vatten upptar ytor över normal nivå 
för sjöar, hav eller vattendrag. Även områden som inte ligger i anslutning 
till vatten kan bli översvämmade genom att vatten blir stående på grund av 
exempelvis regn. Vissa områden har större benägenhet att översvämmas, 
detta anses som normalt på grund av klimatskifte över året. När områden som 
normalt inte översvämmas blir översvämmade kan skadorna blir stora och 
en naturkatastrof kan uppstå. Om det antas finnas en risk för översvämning 
ska alltid en riskbedömning göras (Länsstyrelsen 2006:11,17). 

Det är kommunen som ansvar för den lokala samhällsutvecklingen samt 
bebyggelseplaneringen. Kommunen ansvarar även för att förhindra att 
olyckor sker (exempelvis skydd mot översvämning) som kan ha inverkan 
på människors liv och hälsa, miljö och egendom. Ur detta och på grund 
av det rådande planmonopolet är det kommunens ansvar att hantera 
översvämningsrisker (Länsstyrelsen 2006:7).

När havsnivåerna stiger ger det konsekvenser för samhället och miljön. 
Stor del av  infrastrukturen och bebyggelsen är lokaliserad utmed kusterna, 
om dessa områden översvämmas påverkas stora ekonomiska värden. 
Det är också en risk för människors hälsa då det kan leda till osunda 
boendemiljöer eller otillräcklig tillgänglighet. Worst case scenario skulle 
kunna vara att kustnära natur- och kulturmiljöer försvinner vilket kan ha 
en negativ påverkan på exempelvis jordbruk. För att förbereda samhället 
för dessa händelser är det viktigt att vara medveten och ta hänsyn till de 
konsekvenser som finns inom ämnet för stigande havsnivåer vid planering 
av den fysiska miljön (Länsstyrelsen 2006:13). 
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I detta kapitel presenteras fallstudien av Västra Hamnen i Malmö, 
Frihamnen i Göteborg och Hammarby Sjöstad i Stockholm. Syftet är att 
upptäcka principer och värden för det offentliga rummet för att appliceras 
i två gestaltningsförslag för Handelshamnen i Karlskrona. Det bör betonas 
att då det är en fallstudie, som behandlar tre fall, ska studien av dessa inte 
betraktas som eventuell sanning eller representativa för andra liknande 
platser. 

FALLSTUDIE - VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ

Följande kommer Västra Hamnen behandlas genom dokumentstudie 
av Malmö Stads översiktsplan och olika program för Västra Hamnen 
samt annan litteratur. Fallet har valts då det uppmärksammas inom 
stadsplanering.

Alla tre fallen behandlar gamla hamnområden som har eller ska bli nya 
stadsdelar och de ligger alla i anslutning till stadens centrum. Västra 
hamnen och Hammarby Sjöstad är områden som redan är uppförda vilket 
medför att det finns betydligt mer information, litteratur och forskning om 

dessa områden än om Frihamnen då detta område inte börjat byggas 
ännu även om planeringen för området pågår. Det som hittills skrivits om 
projektet i Frihamnen är planer och program från Göteborg Stad, vilket bör 
tas hänsyn till då det är i kommunens egna dokument vilket kan ge en partisk 
eller ofullständig bild. Det kan vara både positivt och negativt att se på tre 
fall varav två redan är uppförda medan ett av fallen är i planeringsstadiet.

Hammarby sjöstad är i flera delområden lokaliserat kring Hammarbysjön 
medan både Västra Hamnen och Frihamnen är sammanhängande 
geografiska områden. Angående Västra hamnen finns det även mycket 
forskning som inte bara visar på områdets planering utan också resultat.

Frihamnen, Göteborg

Hammarby Sjöstad, Stockholm

Handelshamnen, Karlskrona

Västra Hamnen, Malmö

Västra Hamnens
lokalisering i 
Malmö.

© Lantmäteriet

De tre fallen, samt Handelshamnens 
lokalisering.
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Bakgrund
Västra Hamnen har på många sätt blivit en förebild, vad gäller hållbar 
stadsutveckling (Persson 2013:9). Med fokus på social hållbarhet 
och offentliga rum är Västra Hamnen enligt Malmö Stad (2013:2) ett 
framgångsrikt exempel på där nya metoder och idéer prövats och skapandet 
av en blandad bebyggelse av innerstadskaraktär i ett gammalt hamnområde. 
Det är ett av Malmös största utbyggnadsområden, som när det står klart 
kommer stadsdelen inrymma ca 20 000 boende och nästan lika många 
arbetsplatser (Malmö Stad 2017). 

 ”Västra Hamnen har på två decennier utvecklats   
från ett slutet industriområde, dit bara varvs- och   
industripersonal genom Kockums hade tillträde, till ett   
besökstätt bostads- och verksamhetsområde med världsrykte” 
(Persson 2013:54).

Västra Hamnen är en halvö på ca 140 hektar och har skapats genom 
utfyllnad i Öresund. Även fast de tidigaste utfyllnaderna av området 
började redan under 1700-talet så var det under 1900-talet som detta 
gjordes i störst utsträckning. Det var med syftet att skapa plats för hamn- 
och industriverksamhet vilket till största delen utnyttjades av Kockums 
skeppsvarv som var en av Malmös viktigaste arbetsgivare. De sysselsatte 
6000 personer i området som mest och var en utav världens största varv. 
Under tiden då platsen användes av Kockums var det ett slutet område 
där endast anställda hade tillträde. Så trots sitt centrala läge i Malmö 
så uppfattades inte området som en integrerad del av staden (Persson 
2013:54,65). 1987 lades Kockums varvsindustri på platsen ned och därefter 
stod stora delar av området tomma och obrukade. 1992 beslutade Malmös 
kommunstyrelse att inleda arbetet med en fördjupad översiktsplan över 
Västra hamnen med syfte att omvandla platsen från industriområde till 
blandad stadsbebyggelse. Det hade då under en tid funnits tankar på att 
förbättra stadens kontakt med havet (Persson 2013:54,65).

Ett betydande inslag blev att planeringen skulle sträva efter hållbart 
stadsbyggande, koncentrerad och tät bebyggelse och utveckla Malmö som 
attraktiv bostadsort. Starten för detta var att arrangera bostadsmässan 
Bo01 som gav Malmö internationell uppmärksamhet vad gäller hållbar 

stadsutveckling. Bomässan öppnade år 2001 och är ett utav de områden 
som finns i Västra Hamnen idag. Genomgående har utvecklingen av Västra 
Hamnen präglats av idén att skapa hållbara stadsdelar med ett betydande 
fokus på ekologiskt hållbara system (Persson 2013:54).

Efter bomässan visade det sig att området blev ett välbesökt mål för 
Malmöborna. De flesta besökare i Västra Hamnen kom inte för de olika 
verksamheterna eller de originella parkerna i området utan det var i första 
hand havet som lockade. Den långa strandpromenaden som tillgängliggjorde 
kustmiljön med panoramavy över havet med Öresundsbron i bakgrunden 
skapade populära bad- och rekreationsplatser (Persson 2013:34,57).
 
I programmet för Västra Hamnen uttryckts målet att skapa en miljöanpassad 
stadsdel med inriktning på bland annat kollektiva transportmedel och 
Västra Hamnen har försökt utveckla de olika stadsplanemodellerna genom 
flera olika grepp. Hållbarhetsfrågan har behandlats till mycket genom den 
förtätade staden med högre hus och fler möjligheter till utvecklade och 
integrerade transportlösningar. Miljöfrågorna har spelat en betydande 
roll också genom hur de offentliga rummen framställts. Hos de offentliga 
rummen har det på många platser handlat mycket om att komplettera och 
kontemplera arkitekturens solitärer snarare än som individuella platser 
(Persson 2013:41,57).

Malmö Stads Översiktsplan
I översiktsplanen Översiktsplan för Malmö från 2014 skrivs det att Malmö 
är och ska vara del av en dynamisk region med nyskapande arkitektur och 
stadsmiljöer med hög kvalitet. Ett välplanerat samspel mellan gammalt 
och nytt ska förstärka Malmös unika kvaliteter. Genomtänkt placering 
och gestaltning av nya byggnader i den existerande staden kan stärka och 
förbättra stadsmiljön och dess värden. Stränder, hamnmiljöer, kajer och 
kanaler är ovärderliga inslag i Malmös stadsbild. Hamn- och varvsstadens 
karakteristiska platser håller på att utvecklas till attraktiva boende- och 
rekreationsmiljöer (Malmö Stad 2014:56)

I översiktsplanen uttrycks det vidare att stadens vattenkontakt ska tas tillvara 
på och aktiveras i betydligt högre grad och att Malmös vattenområden är 
viktiga att värna om, såväl i naturhänseende som ekonomiskt och socialt. 
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Stadens samhörighet med kusten har alltid varit viktig och har ett stort 
rekreativt värde och att utbyggnaden av Västra Hamnen, Limhamns 
industriområde och Nyhamnen stärker de urbana kvaliteter som är knutna 
till kusten. Detta tillgängliggör kusten och havet för Malmö och bidrar till 
tydligare profilering som kuststad (Malmö Stad 2014:54)

För gestaltning av staden har Malmö Stad (2014) uttryckt att Malmö ska 
byggas vidare efter de karaktärer som präglar staden. En stadsmiljö som 
präglas av pluralism, såväl vad gäller offentliga stadsrum, arkitektur och 
formspråk, funktioner, bebyggelsetyper, bostadsformer som invånare. 
Variation och mångfald ska känneteckna gestaltningen med tydliga 
sammanbindande gaturum, finmaskigt gatunät, gröna rum och platser 
och kvarter som ska vara uppdelade i flera olika fastigheter. Vidare belyser 
översiktsplanen vikten av att ta tillvara på kulturhistorisk miljö. Med 
beaktning för den historiska bebyggelsen och dess platsspecifika värden 
(Malmö Stad 2014:56).

För att värna om ett socialt hållbart Malmö skriver Malmö Stad (2014) 
vidare i sin översiktsplan att stadsbyggandet ska samverka med övriga 
samhällsfaktorer som stat, kommun, och privata aktörer med syftet att 
minska områdessegregation i staden, men också för att öka tryggheten 
och sociala möjligheter. En konkret åtgärd är att bidra till en medveten 
lokalisering av skolor i god miljö för att värna om social hållbarhet 
(Malmö Stad 2014:63). Det ska finnas ett varierat bostadsutbud med olika 
bostadsformer för att uppnå en mer jämlik bostadsmarknad för att på så 
sätt bidra till att utjämna sociala samhällsklyftor (Malmö Stad 2014:39).

Vidare lyfter översiktsplanen klimatfrågan, och att det är en betydande 
faktor att ta hänsyn till i planläggning. Med förebyggande åtgärder kan 
framtida kostnader för skador minskas. Enligt FN:s klimatpanel IPCC 
2007 kan medelvattennivån stiga med 22–66 cm till år 2100. En strategi 
som Malmö Stad (2014:51) tagit fram är att lägsta nivån för nybyggande 
ska vara +3 meter, såvida inte andra lämpliga åtgärder görs som skydd mot 
höjt grundvatten och översvämning.

Malmö som cykelstad är en fråga som också uppmärksammas i 
översiktsplanen, det ska vara enkelt och säkert för alla att cykla i Malmö. 

Genom att ge gång- och cykeltrafik ökad betydelse värnas en mer jämställd 
tillgänglighet i trafiken och inne i bostadsområden kan detta även bidra till 
ökad trygghet. Genom att ge cykelnätet större tydlighet och
trygghet, högre prioritet och statushöjande åtgärder förbättras möjligheterna 
för att gynna cykeltrafik. Dessa värden ska också anammas för fotgängare, 
oavsett ålder, kön och fysisk förmåga, ska man kunna röra sig tryggt i hela 
staden utan oönskade omvägar. I passager med bilvägnätet ska cyklister och 
gångtrafikanter prioriteras och övergångar ska vara säkra för att undvika 
olyckor (Malmö Stad 2014:43,44).

Program för Västra Hamnen
Västra Hamnen innehåller flera delområden med egna individuella uttryck. 
Områdena har planerats i olika etapper under 2000- och 2010-talen. 
Utöver de mål och värden som uttrycks i översiktsplanen så har Malmö 
Stad upprättat ett antal program för de olika områdena där olika mål och 
strategier uttrycks för att ta tillvara platsernas kvaliteter och värna om en 
hållbar stadsutveckling.

Malmö Stads program Västra Hamnen 2030 ett hållbart och gott liv för 
alla (2013) har tagits fram för att vara ett stöd i det fortsatta arbetet med 
utvecklingen av Västra Hamnen. Där beskriver Malmö Stad (2013) att det 
är av stor vikt att områdets stora kvalite, havet, görs tillgängligt för alla. 
Ett stråk längs vatten runt hela Västra Hamnen ska vara tillgängligt och 
utformat så att alla känner sig välkomna (Malmö Stad 2013:11,22). Havet 
är den största tillgången för området och är något som hela tiden ligger som 
fokus i planeringen av området, detta tillsammans med hållbarhetsfrågor. 
Programmet lyfter också vikten av att området ska vara en stadsdel för 
alla, oavsett kön, etnicitet och inkomst. Genomgående i Västra Hamnen 
finns bostäder av blandade upplåtelseformer, små och stora arbetsplatser, 
utbildning från grundnivå till hög nivå, idrottsinrättningar och 
kulturverksamheter. Detta för att skapa blandade funktioner som minskar 
segregation och klyftor i samhället (Malmö Stad 2013:8,10). I programmet 
Västra Hamnen 2030 ett hållbart och gott liv för alla (2013) uttrycker 
Malmö Stad ett antal generella mål för Västra Hamnen, några av målen 
följer:
-        Västra Hamnen är en blandad stad med levande gaturum.
-        Till Västra Hamnen reser man hållbart.

ccccccssss
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-        Västra Hamnen är en kvartersstad.
-        I Västra Hamnen är det nära till blått och grönt.
-        I Västra Hamnen finns mötesplatser för alla inomhus.

Målen ska fungera vägledande i planeringen av området med tidssiktet 
inställt på år 2031 (Malmö Stad 2013:12). Vad gäller i övrigt angående 
utformningen av bebyggelsen uttrycks att det ska finnas tydliga gränser 
mellan publika och privata områden samt att det ska finnas tydliga 
gångprioriterade stråk genom större kvarter och delområden. Det ska 
aldrig vara långt till park- och rekreationsområden utan dessa ska vara 
genomgående och lättillgängliga med varierande innehåll utformade med 
ett genusperspektiv och med särskilt fokus på större barn och unga som rör 
sig i området (Malmö Stad 2013:22).

I Värdeprogram för Västra Dockan (2012) beskrivs att platsen, som är 
ett av flera områden i Västra Hamnen, ska präglas av blandad stad med 
olika funktioner och närhet till service och butiker. Programmet uttrycker 
att Dockan ska uppfattas som en hållbar stadsdel med tydlig identitet 
och att planeringen vill ta vara på den kulturhistoriskt värdefulla miljön 
genom återbrukande av bebyggelse om det är möjligt (Malmö Stad 
2012:4,5). Vidare skriver Malmö Stad (2012) att mångfalden avseende 
stråk, platser och grönska med variation i bebyggelsen och stadsrummen 
skapar upplevelserikedom och omväxlande miljöer blir utgångspunkt för 
mötesplatser. För att skapa varierade stadsrum kan byggnadsstrukturer och 
rumsbildningar kontrastera varandra från intimt till storskaligt vilket kan 
möjliggöra en blandning av livfullhet och lugn (Malmö Stad 2012:5,6,9). 
Det ska finnas goda förutsättningar för olika funktioner, sociala aktiviteter, 
kulturverksamheter och olika arbetsmiljöer. Grönytor på allmän platsmark 
ska tillgodose områdets behov av rekreation och grönska samt närhet till 
service och handel ska riktas ut mot huvudgatorna så en aktiv stadsmiljö 
gynnas (Malmö Stad 2012:4,8,9).

I programmet Högt och Lågt i Västra Hamnen (2011a) beskrivs olika 
gestaltningsprinciper för Västra Hamnen. Byggnadshöjden på bostäder ska 
huvudsakligen vara 5-6 våningar, alltså ca 16-20 meter. Täta och låga miljöer 
är viktiga för lokalklimatet och inverkar således på trivseln i Västra Hamnen 
(Malmö Stad 2011:4). Vid mindre lokalgator överstiger byggnadshöjden 

gatubredden och vice versa när det kommer till huvudgator. Gator av olika 
bredd och dimensioner ökar kontrasten och upplevelserikedom i miljön då 
de tillför olika kvaliteter (Malmö Stad 2011:8,10).

Det Offentliga Rummet i Västra Hamnen (2010) är en del av en 
halvtidsanalys av förvandlingen av Västra Hamnen från industriområde till 
stadsdel. Dokumentets syfte är att indikera brister och tillgångar när det 
kommer till de rekreativa platserna i området för den fortsatta utvecklingen 
av det offentliga rummet i Västra Hamnen (Malmö Stad (2010:2).
Efter Malmö stads egna platsanalys beskrivs i dokumentet att det i området 
behövs flera platser som tillgodoser kvaliteten, Ro, som definieras som 
platsens förmåga att tillfredsställa avskildhet, lugn, tystnad och avkoppling. 
Då kraftig vind är en betydande faktor i fallet kan det vara relevant att vid 
utbyggnad av nya områden skapa mindre rum för mer vind- och trafikskydd. 
Även avsaknad av grönstruktur längs kustlinjen uppmärksammas. Grönare 
kajer, växtlighet på fasader och tak ger en ökad grön närvaro vilket kan höja 
kvaliteten på platserna (Malmö Stad 2010:11,12). Det uppmärksammas 
vidare i dokumentet att det bör ges mer plats för lek- och sportaktiviteter, 
dock inte nödvändigtvis lekplatser. Inrätta sammanhängande vägar 
möjliga för exempelvis löpning, med god uppsikt och belysning (Malmö 
Stad 2010:15).

I övrigt visar dokumentet på att det generellt är nära och lättillgängligt till 
olika platser med olika funktioner och att det är viktigt att fortsätta planera 
för en god offentlig miljö. Blandning av funktioner och platser nämns som 
nyckelvärden för att skapa en livfull stad med attraktiva kvaliteter (Malmö 
Stad 2010:16,17).

Gemensamt för de olika programmen för Västra Hamnen förutom hållbarhet 
är deras fokus på blandstad, kvartersstad, platsbildning och mötesplatser  
att ta tillvara på platsens identitet och kulturhistoriska värden. Planeringen 
ska ge förutsättningar för innerstadsmiljö och kvartersstad, med rumslig 
variation och publika platser. Gång- cykel- och kollektivtrafik är prioriterat 
före biltrafik och i strategiska lägen ska det finnas verksamhetslokaler vid 
stråk och offentliga platser (Malmö Stad 2013:14,16,20; 2012:4). Genom 
att variera små och stora arbetsplatser, bostadsformer och funktioner ska 
blandstad uppnås och en attraktiv stadsdel skapas.
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INTA, International, New Town Association, en internationell panel 
inom stadsbyggnad, konstaterar att Västra Hamnen utgör ett ledande 
internationellt exempel på hållbar stadsutveckling. De har också 
uppmärksammat viss kritik mot vad som kan förbättras. Området har stora 
trafikytor och integreringen men resten av staden är bristfällig. Den sociala 
mångfalden är också en faktor som panelen anses bör kunna göras bättre 
(Persson 2013:25).

Att den sociala mångfalden får kritik för bristfällighet är intressant 
att uppmärksamma då det är ett återkommande värde som uttrycks 
genomgående av Malmö Stad att gynna och verka för. Detta kan påvisa att 
det trots ambitionen av integrerade samhällsgrupper i området vara svårt 
för vissa grupper att etablera sig och få plats.

Nyckelord i planeringen
Genom inläsning av fallet har vissa återkommande nyckelord 
uppmärksammats i de olika dokumenten och programmen som har studerats. 
Nyckelorden utläses vara centrala för planeringen i området. Dessa följer: 
Hållbar utveckling, offentliga rum, social hållbarhet, funktionsblandning, 
kvartersstad, tillgängliggöra vattnet, hållbart och kollektivt resande och ta 
vara på platsens identitet.

FALLSTUDIE - FRIHAMNEN, GÖTEBORG

Bakgrund
Frihamnen är belägen i en av Göteborgs mest centrala delar. Platsen har 
tidigare fungerat som en knytpunkt mellan södra och centrala delarna av 
Göteborg och Hisingen, som ligger norr om älven. Knytpunkten har varit 
avgörande för Göteborgs utveckling som hamn- och industristad men har 
också utgjort karaktärsskillnader mellan de två områdena (Göteborg Stad 
uå:3). Frihamnen har varit ett avspärrat område som medborgarna inte har 
haft tillgång till, detta beror på utrikesvarorna som placerades i hamnen 
(Göteborg Stad uå:4). Frihamnen var aktiv som hamn till år 2000. Idag 
används Frihamnen exempelvis av kustbevakningen, kryssningsfartyg och 
fiskefartyg. Övriga ytor används främst som bussuppställning och racerbana 
(Göteborg Stad uå:16).

Vision för Älvstaden 
Göteborgs Frihamn är just nu ett nytt stadsdelsområde under utveckling. 
Vision för Älvstaden antogs 2012 och ska ligga till grund för stadens fortsatta 
planering och utveckling av Älvstaden som innehåller flera delområden. 
Frihamnen är ett utav dessa områden. Frihamnen är en viktig plats i 
centrum som knyter ihop flera stadsdelar. Under våren 2013 genomfördes 
workshops för att arbeta med ett antal olika teman för området; innehåll, 
täthet, skala, noder och stråk, park och offentliga platser samt vatten. Syftet 
med dessa workshops var att skapa underlag för 

Följande kommer Frihamnen behandlas genom dokumentstudie. Eftersom 
platsen är under planering och inte uppförd utgörs litteraturen av 
kommunala plandokument. De dokument som granskas är Göteborg Stads 
program för Frihamnen samt andra kommunala dokument.

Frihamnens 
lokalisering i 
Göteborg.
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programarbetet (Göteborg Stad, 2014:8). 

Frihamnen består idag av tre hamnbassänger och tre pirer. Platsen är 
idag sparsamt bebyggt och landskapet är flackt (Göteborg Stad, 2014:11). 
Utbyggnaden av området beräknas ta 15-20 år och planera påbörjas under 
2018-2019. Uppskattningsvis kan det färdigställas 300-600 nya bostäder/
år fram tills år 2035 (Göteborg Stad, 2014:44).

Området ska utgöra en ny del av Göteborgs innerstad. Staden ska genom 
detta område knytas samman och bygga bort barriärer som orsakas av 
trafikleder och det avstängda utrymmet som idag finns i eller i anslutning till 
Frihamnen. Cykel- och gångstråk spelar en avgörande roll i planförslaget då 
detta ska länka samman stadsdelen med omkringliggande områden samt 
till Göteborgs stadskärna. Programmet anger att området ska innehålla en 
blandning av parker, platser, arkitektur, bostäder och verksamheter. Alla 
människor ska ha möjlighet att uttrycka sig i området och alla ska vara 
välkomna. Ett socialt hållbart och blandat boende ska förespråkas och 
aktörer som kan erbjuda arkitektur av modern stadskaraktär tillsammans 
med blandad struktur ska ges företräde i bebyggelseprocessen. Segregation 
i området ska försöka motverkas genom varierad bebyggelse samt olika 
typer av boendeformer i olika prisklasser. Verksamheter och stadsrum 
som kan tillgodose alla sorters människor ska finnas i området. I områdets 
direkta närhet ska en park intill vattenlinjen uppföras som ska kunna 
användas av alla människor i staden, denna ska även medföra grönska för 
medborgare såväl som för boende och verksamheter i området (Göteborg 
Stad, 2014:12,13).

Programmet fokuserar till stor del på att området ska vara tillgängligt 
för alla, detta menar kommunen ska uppnås genom olika karaktärer av 
stadsrum och bebyggelse samt mötesplatser i närhet till integrerade stråk 
som ska bidra till en blandning av olika människor. Blandning av människor 
ska underlätta den sociala integrationen i det offentliga rummet. Det 
offentliga rummets gestaltning ska utformas så det kan användas av alla, 
ge en känsla av trygghet för alla åldrar under alla tider på dygnet (Göteborg 
Stad, 2014:17).

Gatunätet utformas i första hand med fokus på gångtrafikanter och sedan 
cyklister. I området förväntas de flesta förflytta sig genom gång, cykel eller 
kollektivtrafik. Målet är att minska bilberoendet och ur detta ska cykelstråk 
utformas för snabb förflyttning i staden. Cyklisterna ska erbjudas tre olika 
cykelstråk (pendlings-, övergripande- och det lokala cykelnätet) för olika 
ändamål med separerade gångbanor. Området kommer utformas med flera 
busslinjer och även en spårvagnsstation i nära anslutning. Det kommer 
även finnas kollektivtrafik via båt i området. Bilantalet i området ska minska 
genom begränsade parkeringsplatser, god tillgång till kollektivtrafik samt 
bilpooler (Göteborg Stad, 2014:19,20). 

För att öka den sociala integrationen ska bostäderna byggas för alla 
tillsammans med att utveckla det sociala och offentliga livet. Blandade 
kvarter och bebyggelsestruktur möjliggör för en blandning av verksamheter 
och boendetyper vilket i långa loppet kan leda till mångfald. Mångfald 
underlättar integration mellan människor och ger förutsättningar för den 
sociala hållbarheten. Frihamnen kommer vara av varierande karaktär 
beroende på lokalisering i området, innehåll och potential (Göteborg Stad, 
2014:26). I området planeras för hälften bostadsrätter hälften hyresrätter. 
Planeringen ska inte utesluta olika sätt att bo, utan Frihamnen ska fungera 
som testarena för socialt hållbart boende. Det finns en vision om att området 
ska attrahera olika typer av människor med olika bakgrund. Programmet 
behandlar inte vidare hur detta ska uppnås, utan beskriver att det är en 
senare del i processen (Göteborg Stad, 2014:28). 

Frihamnens historia anses starkt förknippad med Göteborg, vilket är en 
viktig bevarande aspekt i omvandlingen av frihamnen. Kulturhistorien ska 
användas som en tillgång i området och ska försöka bevaras. Några gamla 
byggnader föreslås behållas för att förstärka den historiska karaktären av 
området. Detta ska bidra till variation i miljön där gammal bebyggelse 
möter ny (Göteborg Stad, 2014:30,31).

Hela området ska ha god vattenkontakt och gröna stråk ska vara en del 
av attraktionskraften till området. Mindre grönområde, parkmiljöer samt 
hårdgjorda ytor ska möjliggöra lek, rekreation och andra umgängen men 
även möjlighet till fridfulla miljöer. En park ska anläggas i direkt anslutning 
till vattnet. Grönstrukturen ska varieras genom träd och annan typ av 

 DEL 4 EMPIRI



  30

grönska. Rekreationsområden ska kopplas ihop för att ge människor 
ultimata förutsättningar att vistas i utemiljöer. I rekreationsmiljöer räknas 
även privata innergårdar, gröna tak och gröna fasader in (Göteborg Stad, 
2014:36,37). Tillgång till älven kommer öppnas upp genom rörelse både 
längs med och över vattnet. Detta kommer genomföras med hjälp av en 
kajpromenad med bryggor, trädeck och trappor. Båtlivet ska även ansluta 
till området (Göteborg Stad, 2014:38). Max 300 meter från varje bostad 
eller verksamhet ska det finnas en park i anslutning på minst 0,2 hektar 
(Göteborg Stad, 2014:41).  

Parallellt som planeringsarbetet pågår genomförs ett arbete i frihamnen 
som är en process mellan planering och genomförande, denna process 
kallas för platsbyggnad. Detta är en metod som används för att arbeta fram 
offentliga rum. Det ger förutsättningar för att arbeta fram offentliga platser 
som förbereds för en stor social blandning (Göteborg stad, 2015:9). Metoden 
ska verka för att skapa liv och rörelse i ett område redan innan det börja 
bebyggas. Medan planeringsprocessen pågår organiseras aktiviteter som 
involvera olika målgrupper, detta för att skapa ett underlag för attraktiva 
mötesplatser för alla stadens invånare (Göteborg stad, 2017a). 

Vid medborgardialoger som anordnats i samband med att planförslaget 
togs fram framkom det att medborgarna önskade många grönområden 
och att komma närmare vattnet. Ur detta planerades för den så kallade 
jubileumsparken (Göteborg stad, 2017b). Jubileumsparken är det största 
offentliga rummet i frihamnen (om det bortses från gatunätet). Parken ska 
vara en ny stadspark där hela staden är målgrupp. Karaktären i parken ska 
vara särpräglad för att attrahera människor från stora delar av staden, inte 
enbart människor som bor i området. Inom parken ska det rymmas plats 
för spontana aktiviteter likaväl som mer permanenta tillsammans med 
möjlighet för lugn och ro. Några aktiviteter som kan finnas i parken är:

 “öppna ytor för spontanaktivitet och medborgarinitiativ 
och evenemang, möjlighet för promenad och löpning, utblickar, 
lek- och idrottsmöjligheter, fartfyllda platser, lugn och ro, 
vattenkontakt och vattenupplevelse - aktiviteter längs med och 
i vattnet” (Göteborg Stad 2014:40). 

Inom parken ska det även finnas ett rikt djur- och växtliv. Parkens lokalisering 
är tydligt kopplad till bostadsbebyggelsen som ska uppföras och har 
närhet till kollektivtrafik. Närmaste granne till parken är vattenlinjen. Det 
storskaliga rummet i utomhusmiljön ska möjliggöra för större evanemang 
som rymmer en större mängd besökare. Mittendelen av parkrummet är i 
mindre skala och denna del kopplas direkt till omkringliggande bebyggelse 
(Göteborg stad, 2014:41). 

Förslaget för Frihamnen i Göteborg betonar vikten av en varierad stadsdel 
som inbjuder och är tillgänglig för alla människor i staden. Stadsdelen 
ska erbjuda blandad boendemiljö bestående av såväl hyresrätter som 
bostadsrätter. Frihamnen ska utgöra en central del i staden som nyttjas 
av alla människor, inte enbart boende i området. Detta ska uppnås genom 
välplanerade grönytor och god tillgänglighet till vattenmiljöer. 

Nyckelord i planeringen
Genom inläsning av fallet har vissa återkommande nyckelord 
uppmärksammats i de olika dokumenten och programmen som har 
studerats. Nyckelorden utläses vara centrala för planeringen i området. 
Dessa följer: Hållbar utveckling, social hållbarhet, offentliga rum, 
funktionsblandning, olika bostadsupplåtelseformer, hållbart och kollektivt 
resande och tillgängliggöra vattnet.

Följande kommer Hammarby Sjöstad behandlas genom dokumentstudie 
från Stockholm Stad tillsammans med vetenskapliga texter och övrig 
litteratur. Detta fall har valt att studeras då området har blivit omtalat 
kring att det kanske inte alltid blir som planeringen förutspådde (Eklund 
& Juvander 2005:25). Det största fokus i planeringen av området ligger på 
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Bakgrund
Hammarby Sjöstad är en tidigare industrihamn placerad i södra Stockholm, 
som idag utgör ett stadsdelsområde. Området ska vid färdigställandet (ca 
år 2020) omfatta ca 11,000 lägenheter för 25,000 invånare och totalt ska ca 
35,000 människor bo och arbeta i området. Planeringen och omvandlingen 
av området startade tidigt under 1990-talet (Stockholm Stad 2017; Pandis 
Iverot & Brandt, 2011:1043). 

Redan under 1600-talet började området industrialiseras. Området bestod 
då av verksamheter som jobbade med färgblekning, krutfabrik och slakterier. 
(Eklund & Juvander 2005:42). Området kring Sickla Udde började under 
1800-talet att alltmer användas som rekreationsområde och utflyktsmål för 
invånarna på Södermalm för att sedan utvecklas till folkpark. (Stockholm 
Stad 2002:11). På 1920-talet anlades Hammarbyleden, en farled som 
ändrade strandlinjen i området.Längs leden uppfördes industri- och

hamnområde samt en soptipp. På 1940-talet hade området omvandlats 
till ett småskaligt arbetsområde bestående mestadels av plåtskjul och de 
kommande 20 året fortsatte utvecklingen som ledde till ett större och mer 
förtätat industriområde. Under 1980-talet hade flera av de större företagen 
och många hamnverksamheter flyttat från området och planer på att istället 
bygga bostäder på området implementerades (Stockholm Stad 2002:12,13).

I samband med Stockholms kandidatur att arrangera OS 2004 tog planerna 
fart 1996 med utveckling av området. Tanken var att detta område skulle 
agera OS-by bredvid den intilliggande Hammarbybacken. Redan då var 
idén att området skulle planeras enligt hållbarhetsidéer. Trots att Stockholm 
förlorade platsen som OS-värd 1997 fortsatte idén inom planeringen att 
utveckla området med fokus på hållbarhet men mot ett mer familjeinriktat 
område (Firley & Grön 2013:225).

Då huvudfokus i planeringen var ekologisk hållbarhet, och en miljöanpassad 
stadsdel har det inte bara varit satsningar på gröna ytor, gångstråk, 
flera större parker, en vasspark och så vidare utan även mycket satsning 
på kollektivtrafik. Målet i planeringen var att 80% av dem som befolkar 
området skulle göra sina resor med någon form av kollektivtrafik, gång 
eller cykel. Förutom satsning på bilpooler trafikeras områdets huvudled av 
spårvagn, flera busslinjer till Stockholm centrum och det finns även en färja 
som trafikerar Hammarby Sjö (Stockholm Stad 2011:4).

Sedan byggnadsstarten av Hammarby Sjöstad har flera utvärderingar gjorts 
med hänsyn till stadsutvecklingsprocessen i området. Stockholm Stad har 
även initierat att samla utvärderingar av projektet för att se hur målen med 
stadsdelen uppfylldes (Pandis Iverot & Brandt, 2011:1044). Hammarby 
Sjöstad målas inte enbart upp som ett bostadsområde, utan beskrivs också 
som en Stockholmssaga med drömliknande planer, fasader och en stadsdel 
med ryktet från allmänheten att den är en stadsdel för “de andra”. Detta 
kan visa på att Stockholms ambition med att motverka segregeringen inte 
riktigt har lyckats. Stockholms mål med området beskrivs som attraktivt 
och möjligt att bebo för alla befolkningsgrupper (Eklund & Juvander 
2005:25). Diskussionen kring Hammarby Sjöstad blev inte riktigt som 
visionen föreställde. För att motverka den rådande diskussion som fanns 
kring området bestämde Stockholm att i utkanten av området bygga

den ekologiska hållbarheten med gröna tak, dagvattenhantering samt 
sopsug. 
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hyresrätter och försöka få bot på den stigande hyreshöjningen som finns 
i området. I utkanten av området försöker istället hyresnivåerna styras 
nedåt. I området finns idag egentligen allt som efterfrågas: skolor och 
idrottshall, mediaindustri, lokaler, kommunikationer, kapell och bibliotek. 
Allt detta tillsammans med utbud av dagligvaror service (Eklund & Juvander 
2005:29). 

Sickla Udde
Flera av delområdena i Hammarby Sjöstad har individuella program för 
dess utveckling. Sickla Udde är ett av dessa. Där har en del av planläggandet 
fokuserat på att sammanväva yttre och inre bostadskvalitéer. Hammarby 
Sjöstads läge är centralt vilket begränsar biltillgängligheten, fria ytor för 
rekreation samt dagsljusförhållanden. Samtidigt som dessa begränsningar 
finns i området finns det stora möjlighet för området att få ett rikare stadsliv 
vilket blir en följd av den centrala placeringen av platsen. Projektet syftar 
till att skapa en miljö- och kretsloppsanpassad stad med tät bebyggelse 
(Stockholm Stad 2000a:5). Stadsbyggnadskaraktären bör bevara den 
historiska tradition som funnits på platsen sedan tidigare. Gatu- och 
offentliga rum ska vara av en stadsmässig karaktär. Byggnaderna ska 
vara slutna mot gatan och mer öppna mot vatten- och parkområden. Alla 
gaturum är utformade med plantering eller förgårdsmark vilket ska medföra 
en genomgående grön struktur i området. Huvudgatorna Hammarby 
Allé samt Lugnets Allé har utformats med sluta gaturum för att bidra till 
ett rikt stadsliv på gatorna där också butiker kan förläggas i bottenplan. 
Närmare grönområdet används mer öppna kvartersformer (Stockholm 
Stad 2000a:8,9). På grund av bebyggelsens täthet finns det höga kvar 
på innergårdarnas utformning. Gårdarna utformas med minst 50 % 
grönytor, detta tillsammans med trädplantering är centrala i gestaltningen 
av innergårdar. Lek- och rekreationsytor ska vara tillgodosedda på såväl 
innergårdar som parkytor. Växtval ska göras med hänsyn till allergiker 
(Stockholm Stad 2000a:26). 

Det centrala stadsrummet i området ska vara vattnet. Vattenområdet ska 
nyttjas till park- och rekreationsytor, bebyggelse och verksamheter. Genom 
kvarter som sträcker sig i ett grönt band, tillsammans med dagvattenkanaler 
som ska ta hand om vatten från parker, kvartersmarken och lokalgator ska 
vattnet tillvaratas (Stockholm Stad 2000a:64).

De två centrala allégatorna ska fungera som offentligt stadsrum. Dessa 
gestaltas enformigt och ska ansluta till de olika närliggande stadsdelarna. 
Gångbana förläggs närmast fasaderna på husen för att sedan följa med 
parkering och trädplantering, cykelbana samt ett enkelriktat körfält i 
båda riktningar (Stockholm Stad 2000a:64). Vid spårvagnshållplatser 
placeras servicetyngdpunkter inom området. Tanken är att dessa rum ska 
fungera som en utomhusgalleria med tillhörande hållplatser och trottoarer 
(Stockholm Stad 2000a:66). 

Sickla Park har utformats med ambitionen att bevara områdets tidigare 
grönstruktur. Inom parken ryms flera skyddade arter. Angränsande 
bebyggelse i området har även utformats för att bevara den tidigare 
grönstrukturen. Verksamheter som tidigare låg i detta området blir nu 
istället lekplats, bollplan eller skolgård. Gångsystemet i parken är även 
handikappanpassat för alla människors rätt till platsen (Stockholm Stad 
2000b:44). Längs Sickla Kanal placeras en strandpromenad med hjälp av 
en bred brygga i trä (Stockholm Stad 2000b:47). 

Genomgående för Sjöstadens utformning
Då Hammarby Sjöstads miljöprofil är huvudfokus i planeringen har 
miljöfrågorna haft inverkan på utformningen. Enligt Stockholm Stad 
(2011:2) är också en annan betydande del som ska prägla utformningen, av 
Hammarby Sjöstad, att det ska vara en naturlig utvidgning av Stockholms 
innerstad.

 ”en modern halvöppen kvartersstad, en kombination 
av en sluten traditionell innerstad och öppnare modernistiska 
planformer” (Stockholm Stad 2011:2).

Gatumått, kvartersstorlek, hushöjder, täthet och funktionsblandning ska 
följa innerstadens karaktär. Platsanpassning genom att skapa viss öppenhet 
i bebyggelsen för att möjliggöra utblickar mot vatten och parker. För att 
binda ihop hela Hammarby Sjöstad med omkringliggande områden går 
en esplanad där service, handel och trafik koncentreras (Stockholm Stad 
2011:2). 

 DEL 4 EMPIRI



       33

En kvartersstad med inslag av öppenhet i utformningen tillåter naturligt 
ljus i högre utsträckning och ger fler möjligheter till vattensikter. 
Återkommande i Hammarby Sjöstad har flertalet kvarter en U-form som 
riktar den öppna änden mot vattnet, med en eller två, mindre och lägre, 
tillhörande byggnader som placeras i öppningen. I den delen av kvarteren 
som vänder sig mot gatan, är bebyggelsen något högre medan de delar av 
kvarteren som är placerade närmast vattnet är lägre. Detta för att möjliggöra 
ordentligt med ljusinsläpp och så mycket vattensikt som möjligt (Firley & 
Grön 2013:231).

Många av innerstadens förutsättningar finns, enligt flera av detaljplanerna 
för området ska det vara butiker och restauranger längs huvudgatorna. 
Däremot vid mindre lokalgator kan gatuplan utgöras av bostad, 
lokal eller både och (bokaler). Det ska finnas möjlighet att förändra 
funktionsblandningen efter behov (Eklund & Juvander 2005:85,86). 
Genom att ge plats för kommersiella lokaler i bottenvåningarna utmed 
huvudstråket (esplanaden) kan fotgängare och fordon angöra och besöka 
dessa platser vilket enligt Stockholm Stad (2002:60) bidrar till en mer 
levande stadskaraktär. Esplanaden som mäter 37,5 meter i bredd utgör 
stadsdelens ryggrad som ska samla rörelsen och stadens liv. 

Tillgänglighetsfaktorn är något som belyses genomgående i programmen 
för Hammarby Sjöstad. För att värna om tillgängligheten i området för 
alla, finns det i planeringen av Sjöstaden utsatta mål med bebyggelsen för 
att underlätta för funktionshindrade. Den byggda miljön ska inte vara ett 
hinder för den som vistas där att självständigt klara sitt vardagsliv, alla ska 
kunna röra sig inom sitt bostadshus, till handel, service och kollektivtrafik 
(Stockholm Stad 2002:58).

I planen för Hammarby Sjöstad återfinns det samspel mellan stad och natur 
som präglar Stockholm, där vattenytorna är ett betydande närvarande och 
skiftande naturelement. Enligt Stockholm Stad (2002:63) följer Hammarby 
Sjöstad det Stockholmska planmönstret vad gäller utblickar som riktar sig 
mot parker, vatten och naturrum snarare än viktiga och monumentala 
byggnader. I Hammarby Sjöstad utgör vattnet en central del, både som visuell 
park med olika utblickar och möjlighet för vattennära rekreationsområden. 
De omkringliggande områdets naturlandskap med berg och grönska har 

park-, gatu- och gårdsrum (Stockholm Stad 2002:63). Närheten till vattnet 
är också det huvudsakliga temat för områdets parker och promenadstråk 
(Stockholm Stad 2002:64). Parkerna är strategiskt placerade på platser 
som ansluter till omkringliggande grönområden och med klar orientering 
mot vattnet. På så sätt följer planeringen av parkerna i Hammarby Sjöstad 
traditionen och principen av de gröna kilar som återfinns i Stockholm. 
Sjöstadens parker norr om Hammarby Sjö ansluter till grönområden på 
Södermalm och parkerna på södra sidan av Hammarby Sjö länkas samman 
med både Nackareservatet och Årstaskogen (Stockholm Stad 2002:63). 
Esplanaden genom området, hjälper också till att sammanlänka stadsdelens 
gröna rum och bidrar enligt Stockholm Stad (2002:64) med att skapa 
offentliga rum i attraktiva gröna miljöer.

Nyckelord i planeringen
Genom inläsning av fallet har vissa återkommande nyckelord 
uppmärksammats i de olika dokumenten och programmen som har 
studerats. Nyckelorden utläses vara centrala för planeringen i området. 
Dessa följer: Hållbar utveckling, miljöanpassning, hållbart och kollektivt 
resande, funktionsblandning, kvartersstad och tillgängliggöra vattnet.

DISKUSSION OCH JÄMFÖRELSE AV FALLEN

Det mest signifikanta gemensamma fokus i planeringen av de tre fallen 
är fokus på att skapa en hållbar funktionsblandad kvartersstad och en 
stadsdel av innerstadskaraktär. Alla tre fallen menar att respektive område 
ska fungera som en ny stadsdel och förlängning av staden med bostäder, 
service, verksamheter och arbetsplatser, allt i olika storlekar, för att gynna en 
funktionsblandad och levande stadsdel. Genom att uppföra en kvartersstad 
ska också en innerstadskaraktär skapas som knyter ann till resten av staden 
vilket alla tre fallen uttrycker som önskvärt också för att förtydliga privata 
och offentliga rum.

Signifikant för de tre fallen är också betoningen på bevarandet av platsens

 DEL 4 EMPIRI



  34

historia och identitet. För dessa tre fall är utgångspunkten likvärdig då alla 
tre områden tidigare har varit hamnområden. Detta bevarande visar sig 
på olika sätt i de tre fallen. Hammarby Sjöstad har förstärkt kopplingen 
till vattnet då detta ska peka på betydelsen av den tidigare hamnmiljön. 
Frihamnen och Västra hamnen har valt att bevara vissa byggnader som 
funnits i området sedan tidigare. 

Vid jämförelse av de tre fallen identifieras vissa nyckelord som behandlas 
flertal gånger - tillgänglighet i form av exempelvis god kollektivtrafik och 
möjlighet att förflytta sig i området som gång- och cykeltrafikant, närhet 
till rekreationsområden samt en social blandning. Frihamnen antyder även 
på ett delvis bilfritt område, medan Malmö har en mer liberal bilpolicy i 
området. Hammarby Sjöstad skiljer sig från de andra två fallet då bilen får 
större utrymme i området. Hammarby Sjöstad är mer lättillgängligt med 
bil och har utrustats med mer parkeringsplatser och service koncentrerad 
kring biltrafiken. Även om det nämns att cykeltillgängligheten ska vara 
god i Hammarby Sjöstad så finns inte lika mycket skrivet och fokus kring 
detta är mindre än i de andra två fallen där cykeltillgänglighet har ett stort 
utrymme.

Utformningen av det offentliga rummet ska beakta de kvaliteter som finns i 
miljön idag. Gemensamhetsytor ska utformas för gemene man och inte för 
den enskilda parten. Likaså måste gemensamhetsytorna vara tillgängliga för 
alla, samtidigt som privatiserat boende behöver beaktas för människorna 
som bor i området. Detta fungerar som utgångsprinciper för det offentliga 
rummen i både Frihamnen, Västra hamnen och Hammarby Sjöstad. Vad 
som kan urskönjas i dokumenten beaktar Malmö ytterligare lite vikten av det 
privata offentliga rummet då de ofta pekar på denna privatiseringen av det 
offentliga rummet för att människor ska kunna känna sig privata i staden. 
Stadsdelarna ska ha god tillgång till såväl vattenlinje som grönområden. 
Vattnet utgör en central del i stadsdelarna till följd av dess direkta närhet 
till vattnet. Hammarby Sjöstad har uttryckt en socialt blandad stadsdel 
som en vision för området, trots detta är privatiseringen av det offentliga 
rummet stor och höga bostadspriser i området har inte bidragit till en social 
blandning i området. Frihamnen utmärker sig kring detta då det planeras 
för en betydligt större andel hyresrätter än i de andra två fallen, vilket ska 
leda till större social blandning bland befolkningen. 

I programmen för Hammarby Sjöstad uttrycks det hur området ska vara en 
förlängd del av Stockholms innerstad, en funktionsblandad kvartersstadsdel 
nära centrum vilket hjälper till med sina många kollektivtrafiklösningar. 
Likaså i Frihamnen, ska det vara av innerstadsmässig karaktär som knyter 
an till Göteborgs centrum och blir en naturlig utvidgning av centrum. Detta 
har även varit visionen för Västra Hamnen, en förlängd del av Malmö 
centrum. Västra Hamnen har dock fått kritik för att anknytningen och 
integreringen till resten av Malmö är bristfällig, att Västra Hamnen har 
blivit en stadsdel som är något isolerad (Persson 2013:25).

Alla tre områdena belyser vikten av blandning mellan små och stora 
verksamheter samt blandning av upplåtelseform på bebyggelse. Göteborg 
betonar detta mest av de tre områdena. Hammarby Sjöstad har blivit 
kritiserat för att det inte finns tillräckligt med hyresrätter i området, dock har 
detta på senare försökts kompenseras för genom nya hyresrätter i utkanten 
av området. Bebyggelsen i Hammarby Sjöstad ska maximera utblickar över 
vattnet för att anses så attraktivt som möjligt för att kunna sälja bostäder 
för högre pris. Detta ska kunna kompensera för de dyra miljösatsningar 
som gjorts i området kring den ekologiska hållbarheten. Frihamnen är det 
fall som fokuserar mest på fördelningen av blandade upplåtelseformer där 
fördelningen mellan hyresrätt och bostadsrätt ska vara 50 %.

Alla tre områden har utrustats med gångstråk längs och i vattnet. 
Detta för att tillgängliggöra dessa miljöer för allmänheten och utnyttja 
vattnets attraktionskraft. I Västra hamnen och Frihamnen anses dessa 
områden mer lättillgängliga än i Hammarby Sjöstad, detta på grund av 
att strandpromenaden är bruten på många ställen och har delvis blivit 
privatiserade offentliga rum på grund av bostädernas direkta närhet till 
vattenlinjen vilket medför att denna plats inte anses lika tillgänglig för 
allmänheten. I Västra Hamnen och Frihamnen placeras också bostäder 
direkt längs vattenlinjen men i dessa fall bryts inte strandpromenaden eller 
det offentliga rummet på grund av bebyggelse. 

De tre fallen vill förknippas med olika utgångspunkter. Malmö beskriver 
hur mångfald är en viktig aspekt av planeringen i Västra Hamnen. Göteborg 
väljer istället att uttrycka att en social blandning är betydande för
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Frihamnen. Dessa två begrepp kan anses relativt lika och berör samma 
område inom hållbarhetsdiskursen. Hammarby Sjöstad vill däremot 
genom sin miljöprofil mer förknippas som en miljövänlig utvidgning 
av Stockholms stadskärna. Alla områdena har stort fokus på ekologisk 
hållbarhet. Men i fallet Hammarby Sjöstad kan detta ses som huvudfokus 
som kan visas genom exempelvis kollektivtrafiksatsning, utrustningen av 
sopsug, dagvattenhantering och gröna tak. Miljöhanteringen beskrivs inte i 
programmen för Västra Hamnen och Frihamnen på samma detaljeringsnivå 
som för Hammarby Sjöstad. Den ekologiska hållbarheten gäller dock för 
Västra Hamnen i Malmö och Frihamnen i Göteborg om än det inte är 
huvudfokus så finns det med som en betydande del i planeringen.

Genomgående nyckelord i fallen
Genom inläsning av de tre fallen, Hammarby Sjöstad, Frihamnen och Västra 
hamnen har vissa gemensamma nyckelord uppmärksammats som utläses 
vara centrala för planeringen. Dessa följer: Hållbar utveckling, Social 
hållbarhet, offentliga rum, blandstad/funktionsblandning, kvartersstad, 
hållbart och kollektivt resande, tillgängliggöra vattnet, ta vara på platsens 
identitet.

Sammanfattningsvis
Alla tre fall fokuserar på hållbarhet, kvartersstad, funktionsblandning 
samt hållbart resande och kollektivtrafik. De betonar vikten av att knyta 
an till platsens historia och samtidigt integrera det nya. Havet är en viktig 
utgångspunkt, det ska vara tillgängligt för alla och det ska alltid finnas 
närhet till grönområden. Västra Hamnen vill kännetecknas av mångfald, 
Frihamnen vill kännetecknas av social blandning och Hammarby Sjöstad 
vill kännetecknas av ekologisk hållbarhet. Alla tre fall satsar på blandad 
upplåtelseform för att minska segregation samt små blandat med stora 
företag och blandning av aktiviteter. 

Dessa gemensamma fokus från fallen är vägledande för de gestaltningsförslag 
som presenteras i nästa kapitel.
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I följande kapitel kommer två gestaltningsförslag för Handelshamnen i 
Karlskrona. De värden och principer som uppmärksammats i fallstudien. 
Inledningsvis kommer det beskrivas vad som tas upp i Karlskronas 
översiktsplan för att ge en bild av de förutsättningar som kommunen anger 
för området. Därefter följer en platsanalys som gjorts på Handelshamnen 
och slutligen presenteras förslagen.

KARLSKRONA ÖVERSIKTSPLAN 2030

Handelshamnen utpekas i Karlskronas översiktsplan (2010) som ett område 
för framtida exploatering. I översiktsplanen skriver Karlskrona kommun 
(2010) att deras strategi för den fortsatta utvecklingen mot det hållbara 
samhället bland annat är funktionsblandning, grönare stad, förbättrad 
kollektivtrafik samt förtätning och förädling. Dessa nyckelord ska fungera 
som ledord i beslutsfattande för att följa strävan kring att uppfylla målen 
(Karlskronas översiktsplan 2010:16,24,25,39).

Vidare skriver Karlskrona kommun (2010) att förtätning och komplettering 
av befintliga miljöer förstärker staden och gör den mer effektiv. Samhället 
kan gynnas av att ha korta avstånd mellan verksamheter, arbetsplatser, 
skola, handel och bostäder. Förtätning och komplettering av befintliga 
miljöer ger bättre förutsättningar för gående och cyklister samt ger samtidigt 
större underlag för kollektivtrafik, vilket gör människor mindre beroende 
av bilen (Karlskrona kommun 2010:25,28).

Karlskrona kommun har ca 63 000 invånare och enligt befolkningsprognos 
kommer Kommunen öka med ca 6 000 invånare fram till år 2030 och därför 
föreslås det byggas ca 5000 bostäder under denna tidsperiod. Detta ska ske 
genom förtätning och funktionsomvandling med varierat bostadsbestånd för 
att möjliggöra ett integrerat samhälle (Karlskrona Kommun 2010:20,28).

Ett antal områden på Trossö pekas ut som intressanta 
stadsutvecklingsområden, däribland Handelshamnen.  Sammanlagt föreslås 
ca 2 000 bostäder på Trossö och omnejd varav ca 200 i Handelshamnen 
(Karlskrona Kommun 2010:39). 

Handelshamnen används idag till största del av parkering och inte 
hamnverksamhet. Därför föreslås det användas som ett område för 
rekreation, evenemang, hamn och bostäder. Det finns förutsättningar att 
låta kajer utformas till attraktiva rekreationsytor med grönska och allmänt 
promenadstråk längs vattnet. Tvärgatorna till hamnområdet är viktiga 
fotgängarförbindelser med stadskärnan, i synnerhet Ronnebygatan som 
också är ett offentligt rum med utmärkande siktlinjer genom bebyggelsen. 
Södra delen av Handelshamnen tillsammans stumholmsbron och delar av 
Stumholmen pekas ut som en av stadens viktigaste platser men hänsyn till 
kulturhistoriska miljövärden (Karlskrona Kommun 2010:37,41). 

Handelshamnens lokalisering i Karlskrona.

© Lantmäteriet
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PLATSANALYS

Inför gestaltningsförslagen för Handelshamnen har det gjorts en platsanalys 
för ge en bild av platsens kvaliteter och hur den används. Platsanalysen 
genomfördes i Handelshamnen 26 april, 29 april och 7 maj 2017. Platsen 
besöktes under en förmiddag, en eftermiddag, en lördagskväll samt en 
söndag. Under dokumentationen registrerades hur platsen används av 
fotgängare, cyklister och bilister. Användningen varierade på olika platser 
i Handelshamnen som ytan längs vattenlinjen, parkeringen, gång- och 
cykelvägen och bilvägen. Platsen undersöktes också genom att studera 
infrastruktur, bebyggelsestruktur och väderförhållanden. Dokumentationen 
genomfördes med hjälp av anteckningar och fotografier. Det togs i beaktning 
vilken tid på dygnet platsen besöktes för att skapa en så nyanserad bild av 
platsen som möjligt. 

Bakgrund och identitet
Hela Karlskrona, och Trossö (centrum) i synnerhet, präglas av en marin 
historia som är skälet till att staden grundades på 1600-talet som ny marinbas 
för Sverige. Sedan 1998 finns staden med på UNESCO:s världsarvslista som 
Örlogsstaden Karlskrona. Det unika kulturarv som Karlskrona utgör ska i 
planeringen av mark och vatten tas hänsyn till och utvecklas tillsammans 
med ett levande världsarv (Karlskrona kommun 2010:20).

Handelshamnen ligger placerad på Trossö i Karlskrona, som är den centrala 
delen av Karlskrona och utgör centrum för staden. Platsens historiska 
anknytning är att den har fungerat som hamn för fartyg och avgång för 
färjetrafik. Denna verksamhet kvarstår till viss del än idag.

Platsen identifieras som hamn och har således direkt närhet till vattnet. 
Platsen är byggd på utfyllnad under 1900-talet och har således ingen äldre 
historisk betydelse. Även om Handelshamnen kan anses relativt ny i ett 
historiskt sammanhang är Karlskrona en världsarvsstad med betydande 
marinarv vilket bör tas i beaktning. 

Vy över Asöpfärjan.

Vy över Handelshamnens kaj.
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Kartan visar olika funktioner i Handelshamnen. Kartan visar betydande vägar, utblickar och barriärer. 

Blandad stadsbebyggelse

Verksamheter

Hårdgjorda ytor

Betydande vägar

GC-Stråk

Barriärer

Siktlinjer

Utblickar
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Tillgänglighet
Handelshamnens tillgänglighet är relativt god med tanke på dess centrala 
placering i staden. Det är lätt att ta sig hit med bil samt med gång och cykel 
från hela Trossö. Utmed området sträcker sig gång- och cykelväg samt 
bilväg. Cykel- och gångstråket är inte utrustat med egen belysningen vilket 
minskar tillgängligheten något, men är dock upplyst indirekt av bilvägen 
som har belysning. 

Området erbjuder närhet till restauranger och kontor som bidrar till att 
öka områdets tillgänglighet. Beläggningen på platsen är helt plan, alltså 
inte bestående av kullersten eller annan liknande beläggning, vilket ökar 
tillgängligheten för rörelsehindrade. Tillgängligheten kan dock ifrågasättas 
något på grund av att den i dagsläget främst fungerar som parkeringsplats. 
Detta gör miljön osäker eftersom även om hastigheten är låg måste fotgängare 
och cyklister hela tiden vara uppmärksamma på trafiken, då det på platsen 
inte finns utmärka gång- och cykelstråk. Platsen kan upplevas avlägsen 
även om tillgängligheten anses god. Detta på grund av den barriäreffekt 
som trafikleden utgör. En annan faktor som minskar tillgängligheten är 
att det främst är företag i området, vilket gör att största fokus på platsen 
inte har lagts vid att Handelshamnen i sig ska vara tillgänglig, utan mer 
att omkringliggande företag ska vara tillgängliga för arbetare och besökare. 
Utifrån detta blir det förståeligt varför parkering förlagts på området. 

Pollare används som bänkar på 
platsen.

Barriäreffekt längs Östra 
Hamngatan.

Platsens utformning samt funktion
Största delen av ytan på platsen används som parkering för bilar och 
husvagnar. Platsen används även för tilläggning av fartyg samt som på och 
avstigning till färjetrafik såväl för bilar som för gående och cyklister. Två 
två av platsbesöken användes kajkanten av flertal fiskare. Handelshamnens 
bebyggelse utgörs av verksamheter och ungdomsgård. I princip är detta 
det som finns i Handelshamnen idag, vilket gör att området känns väldigt 
storskaligt då det omfattar en relativt stor yta men som i princip är utan 
funktion bortsett från parkering.  

Handelshamnen är uppbyggd längs strandlinjen i Nordväst- och sydostlig 
riktning på Trossö. Omkring platsen finns Länsstyrelsen, företagsområde 
med restaurang samt småbåtshamn. Platsen består genomgående av asfalt 
bortsett från den stenläggning som skiljer parkeringen åt med gång- och 
cykelvägen. Det finns en trädallé angränsande till platsen som separerar 
gång- och cykelväg med bilväg. 

Handelshamnen uppfattas efter platsanalysen inte vara en inbjudande 
plats. Det fattas faktorer på platsen för att detta ska uppfyllas. Avsaknaden 
av utformning blir väldigt påtaglig på platsen och området ger ett kargt 
intryck. För att människor skulle vilja vistas här behöver miljön utformas 
med element som bryter strukturen så denna inte enbart skulle bestå av 
exempelvis asfaltsbeläggning. Det saknas även tillräckliga funktioner som 
sittplatser, belysning och vegetation. Att platsens utformning inte är optimal 
visas genom att få människor vistas på platsen. I anslutning till området 
rör sig människor på den befintliga gång- och cykelvägen istället för genom 
Handelshamnen längs vattnet. Platsens möjlighet som rekreationsplats 
längs vattenlinjen tas inte tillvara på. I hamnen finns pollare utplacerade 
som kan användas för att binda fast båtar men också som bänkar. På grund 
av den lilla hamnverksamhet som finns på platsen idag är det mest troligt att 
dessa främst utnyttjas som bänkar. I området finns fåtal cykelparkeringar 
utplacerade vilket inte uppmuntrar för arbetande på omkringliggande 
företag att välja cykeln istället för bilen. I anslutning till färjetrafiken 
saknas skydd och plats att vänta på för gång- och cykeltrafikanter. Önskvärt 
hade varit någon typ av hytt eller liknande som kan skydda mot rådande 
väderläge. 

 DEL 5 GESTALTNINGSFÖRSLAG



       41

Yttre påverkan
På platsen är vinden påtaglig, detta kan bero på få byggnader på platsen 
samt att platsen har öppen utformning med direkt närhet till havet. På 
intilliggande område med bebyggelse är det mindre blåsigt och det går 
att finna lä. Det finns i dagsläget inget ställe för människor att söka skydd 
vid dåligt väderläge. Om ny bebyggelse skulle rama in platsen finns det 
möjlighet för att även Handelshamnen skulle få mer skydd från vinden. 
Platsen utsätts även av buller från bilvägen som angränsar till området, 
detta eftersom det inte finns något som kan dämpa bullernivån. Som en 
följd av biltrafiken men även båttrafiken i området är platsen även utsatt 
för diverse utsläpp. Platsen påverkas även mycket av vilken tid på dygnet 
det är. Eftersom platsen till största del saknar belysning blir denna del 
isolerad under nattid och människor kan känna sig otrygga på platsen. På 
sommaren och vid fint väderläge befolkas platsen mer. Detta har en naturlig 
förklaring i att människor visas mer ute vid bättre väder. Platsen är också 
mer besökt vid sommarsäsong i samband med turister som åker färja till 
närliggande öar. På angränsande ön Stumholmen ligger Marinmuseum 
vilket är en turistattraktion i Karlskrona. Detta medför även mer rörelse på 
platsen under turistsäsong på grund av Handelshamnens direkta närhet till 
Stumholmen. 

Vy över ungdomsgård samt parkering.

Strandpromenaden.

Intilliggande företag.
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GESTALTNINGSFÖRSLAG

Följande presenteras två förslag på förändring av Handelshamnen. Området 
har en central placering i staden med direkt vattenkontakt och nära till 
bostäder, handel och service. En exploatering av platsen möjliggör också 
för gång- och cykelstråk längs vattnet samt offentliga miljöer i vattennära 
läge. De båda förslagen försöker ta till vara på de värden och principer som 
uppmärksammats i fallstudien. Respektive förslag förklaras genom ett 
program, illustrationsplan samt övriga bilder.

Program för Förslag Victor Ohlsson
Detta förslag försöker ta till vara på de idéer som uttolkas ur fallstudien. 
Hållbarhet, tillgänglighet, jämlikhet, funktionsblandning, kvartersstad, 
vattenkontakt och grönska är värden som legat till grund för utformningen. 
Vidare har förslagets utformning som mål att det offentliga rummet ska 
vara en plats för alla och möjliggöra möten samt ta till vara på platsens 
kvaliteter.  

Bebyggelsestrukturen är av kvartersstruktur, med något uppbrutna kvarter 
för att öka tillgängligheten och utsikten mot vattnet. Med kvarterstrukturen  
stärks definitionen av det offentliga rummet kontra det privata rummet på 
innergårdarna. För att ytterligare ta vara på platsens vattennära kvalitet har 
byggnaderna lägre våningsantal närmast vattnet medan de är högre längre 
bort från vattnet för att öka havsutsikten. Byggnadernas entréer är placerade 
utåt från kvarteren för att skapa kontakt och aktivitet till gatumiljön. 
Bostäder bör finnas av flera upplåtelseformer med stor andel hyresrätter, 
detta för att motverka segregation och möjliggöra för en socialt blandad 
boendemiljö och det ska finnas lika möjligheter för funktionsnedsatta att 
nyttja platsen. 

För att få en funktionsblandning i Handelshamnen så ska det finnas 
möjlighet för verksamheter och service utöver bostäder. Verksamheter 
ska placeras med riktning mot gångstråket längs vattnet för att bidra med 
aktivitet till stråket. Längs stråket placeras också bänkar, träd, belysning 
och bryggor ut i vattnet för rekreation. För hela området uppförs belysning, 
i kvarteren, i parkerna, längs gatan och vattnet, för att öka tryggheten. För 
att vidare gynna funktionsblandning samt att ta vara på platsens identitet 
och användningsområde så lämnas en del plats kvar längs vattenlinjen så 
båtar kan lägga till och för att möjliggöra att fortsätta bedriva viss

Sektion som visar volymförhållanden i Förslag Victor Ohlsson.

Volymstudie som visar förslagets bebyggelsestruktur (i grått) i  förhållande till 
nuvarandre bebyggelse (i vitt).

 DEL 5 GESTALTNINGSFÖRSLAG



       43

hamnverksamhet.

För att ta hänsyn till stigande havsnivåer och översvämningsrisk ska husens 
bottenvåningar i största utsträckning användas till annat än bostäder, 
exempelvis verksamheter, tvättstugor, förråd och så vidare.

Längs Östra Hamngatan, som är den gata som går längs hamnen, planeras 
för kantstensparkering och det går även en gång- och cykelväg längs gatan 
som prioriteras vid infarter och övergångar för att gynna miljövänligare 
resor. För att ta vara på den siktlinje som finns från en av gatorna från 
väster så är det ett snedställt uppbrott i bebyggelsestrukturen där det 
finns gångyta, grönska och parkering. Förutom två parkeringsplatser är 
det inga gator för bil i området öster om vägen. Området är således bilfritt 
bortsett från att gångytorna är körbara för av- och pålastning, service- 
och utryckningsfordon. För att kompensera för det stora bortfallet av 
parkeringsplatser som funnits på platsen uppförs ett parkeringshus väster 
om Östra Hamngatan.

På två platser uppförs parker för att ge genomgående närhet till grönska och 
rekreation. Genom att skapa grönytor kan fler människor lockas till platsen. 
I anslutning till den norra parken uppförs en ungdomsgård. Vidare i parken 
placeras ett växthus för allmänheten, en mindre idrottsplan, boulebanor och 
en skatepark vilket kan möjliggöra möten mellan olika samhällsgrupper.

Volymstudie.

Volymstudie.
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Program för Förslag Tove Petersson
Gestaltningsförslaget utgår från principer från de tre studerade fallen 
Hammarby Sjöstad, Frihamnen och Västra hamnen. Principerna som 
har fokuserats på är utformningen av offentliga rum, tillgång till vatten, 
rumsstruktur samt tillgängligheten till Handelshamnen. Vid utformning 
av området har dess historiska karaktär försökt bevaras genom att 
tillgängliggöra vattnet även inom området och inte bara längs vattenlinjen. 
Marinarvet som finns på platsen har tillvaratagits genom att utrusta 
området med bryggor med båtplatser samt en strandpromenad på trädeck. 

Ur de tre fallen uppmärksammas vikten av privata och offentliga rum. Med 
detta som grund utformas bebyggelsestrukturen enligt kvartersstruktur 
men för att tillvarata solljuset på platsen samt att möjliggöra utblickar mot 
vattnet har bebyggelsen brutits upp. De halvslutna rummen som skapas på 
innergårdarna ska möjliggöra för de boende i området att få en privat plats då 
området till stor del har utformats med öppna offentliga rum. Bebyggelsen 
utformas så husen närmast vattenlinjen har lägre våningsantal än de längre 
bak, vilket ska möjliggöra utblickar mot vattnet för bakomliggande hus.

Ur fallstudien utläses att funktionsblandning är viktigt för social hållbarhet. 
Därför möjliggörs för service eller kontor i bottenvåningen på vissa hus. 
Resterande bebyggelse utformas med bostäder. Kontor och/eller service 
ska placeras ut mot trädecket för att detta ska bli huvudstråket i området 
och således skapa rörelse längs detta stråk. Funktionsblandning medför 
rörelse i området under hela dygnet, av arbetande på dagen och boende på 
kvällen. Området kommer även ha närhet till service genom dess placering 
på Trossö. I området förbereds för café ute på en brygga i havet. För att 
människor ska känna sig trygga i området utformas hela promenaden längs 
vattenkanten och även parker samt innergårdar med tillräcklig belysning. 
Funktionsblandningen kan också ge ökad trygghet med förhoppningen om 
rörelse under hela dygnet. 

I området förstärks det befintliga gång- och cykelstråk som finns i området 
idag, men för att tydliggöra vattenlinjen har detta stråk förstärkts med 
trädeck samt cykelbana. Detta nya stråk ska tillgängliggöra vattnet och 
möjliggöra för alla människors tillgång till vattenlinjen, inte enbart de 

boende i området. Detta trädeck möjliggör även för fiskare att fortfarande 
ha tillgång till vattenlinjen och fiska där. Området utrustas med beläggning 
som är lättframkomlig även för rörelsehindrade. 

Handelshamnen planeras med vattenkanaler indragna kring bebyggelsen. 
Detta för att möjliggöra för vattenkontakt i hela området. Dessa kanaler 
ligger även i anslutning till parkområde för att alla människor ska ha tillgång 
till vattnet. Parkmiljöer och gröna kilar ska vara genomgående i området 
för att skapa variation i struktur samt närhet till grönska var i området man 
än befinner sig.

I anslutning till området planeras för ett parkeringshus, detta kan 
komplettera för de tidigare parkeringarna på platsen. Området planeras 
även utformas med kantstensparkering och en ny parkeringsplats norr i 
området. I Handelshamnen planeras cykelparkeringar vilket ska uppmuntra 
cykelanvändning i området. 
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Kollagebild 1 Toves förslag.
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Kollagebild 2 Toves förslag.
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I detta kapitel diskuteras, jämförs och analyseras teori, empiri och förslag 
utifrån vad som framkommit i studien.

Genom inläsning av fallstudien har vissa återkommande nyckelord 
uppmärksammats i de olika dokument och program som har studerats. 
Nyckelorden utläses vara centrala för planeringen i området. Dessa följer: 
Hållbar utveckling, social hållbarhet, offentliga rum, funktionsblandning, 
olika bostadsupplåtelseformer, hållbart och kollektivt resande, 
tillgängliggöra vattnet.

Både Carmona et al. (2010) och Jacobs (2004) menar att skapandet av en 
relativt tätbebyggd miljö är en nyckelfaktor för ett urbant liv. Gemensamt 
för båda gestaltningsförslagen och fallstudien är en tätbebyggd miljö 
som knyter an till resten av stadens centrum och följa dess karaktär med 
kvartersstruktur (Göteborg Stad, 2014:12; Persson 2013:54; Stockholm 
Stad 2011:2). Denna studie visar att kvartersstrukturen är en betydande 
faktor i utformningen av bebyggelsen för att lyfta fram den offentliga miljön 
(Carmona et al. 2010:133,145). Därför ligger även kvartersstrukturen som 
en grundläggande princip för de båda gestaltningsförslagen, där båda har 
kvartersbaserad bebyggelsestruktur men med vissa avbrott för att skapa en 
varierad bebyggelse och öka vattensikter. Det finns också vissa skillnader, 
Förslag Victor Ohlsson har något mer definierade kvarter medan Förslag 
Tove Petersson har en något mer uppbruten bebyggelsekaraktär. Genom 
tydligare definierade kvarter kan vad som är privata och offentliga rum 
förtydligas. Rummen får olika användningsområden och innergårdarna ger 
en tryggare och mer privat sfär medan det offentliga rummet utanför husen 
lyfts fram som en plats för alla (Carmona et al. 2010:133,145). Innergårdarna 
i Förslag Tove Petersson, som har större uppbrott i bebyggelsestrukturen, 
är mer integrerade med miljön utanför och runt om kvarteret. Detta ökar 
kontakten med den omgivande miljön och kan öka möjligheten för möten, 
men kan samtidigt ge en otydligare känsla av vad som är privata och 
offentliga rum.

Det offentliga rummet i alla tre fallen är utformat för att möjliggöra möten och 
tydliggöra de offentliga platserna. Genom att skapa ett dynamiskt offentligt 
rum för diversifierad användning så kan aktiviteter och samhällsgrupper 
blandas vilket bidrar till social mångfald enligt Jacob & Hellström

(2010:662). Detta är något som alla tre fallen har gemensamt då de 
uppmärksammar vikten av att möjliggöra för spontana möten och social 
blandning. Fokus syns tydligast i Västra Hamnen och Frihamnen. Malmö 
Stad (2013:11,22) och Göteborg Stad (2014:17) skriver hur respektive område 
ska vara en plats som är tillgängligt för alla och där platsbildning och stråk 
bidrar till en blandning av människor som motverkar social segregation. 
Jacob & Hellström (2010:662) menar vidare att blandningen av bostäder, 
arbetsplatser, och fritidsaktiviteter skapar en innehållsrikare och mer 
dynamisk plats. Detta är något som alla tre fall beskriver, att områdena ska 
gynna en funktionsblandning genom att blanda bostäder, verksamheter och 
service (Eklund & Juvander 2005:85; Göteborg Stad, 2014:26; Malmö Stad 
2013:10). Så det finns här genomgående en tydlig koppling mellan teori och 
empiri. Gestaltningsförslagen följer detta mönster och är utformade för att 
skapa funktionsblandning och möten i det offentliga rummet med hjälp av 
grönytor och stråk.

Både Carmona et al. (2010:119) och Jacob & Hellström (2010:663) 
uppmärksammar vikten av ta till vara på platsens värde och identitet. Att 
ge bebyggelsen koppling till dess värdefulla miljö ses genomgående i de tre 
fallen som en nyckelfaktor där den direkta närheten till vattnet ska nyttjas 
och få betydande plats i utformningen eftersom det också tar vara på och 
kopplar det till platsens historia som hamn. Vattnet tillgängliggörs för 
fler människor och har stora rekreationsvärden (Göteborg Stad, 2014:38; 
Malmö Stad 2013:11,22; Stockholm Stad 2002:63). 

I fallen Frihamnen och Västra Hamnen har även identiteten som gammal 
hamn lyfts fram genom att i Västra Hamnen möjliggöra återbrukande av 
viss gammal bebyggelse och i Frihamnen bevaras en del av en äldre pir för 
att påminnas om platsens historia (Göteborg stad, 2014:41; Malmö Stad 
2012:4,5). Gestaltningsförslagen har också stort fokus på att ta vara på 
platsens kvaliteter och tillgängliggöra vattnen. Båda gestaltningsförslagen 
har genom att skapa stråk längs vattenlinjen, bryggor och båt- och 
hamnplatser tillgängliggjort vattnet som rekreationsmiljö och ger en 
koppling till dess historiska identitet som hamn. Förslag Tove Petersson 
har på flertal ställen dragit in vatten kring bebyggelsen för att ännu 
tydligare knyta an till och ta till vara på vattnet, som kan anses vara en av 
Handelshamnens främsta kvaliteter. Vattnet kopplas i många fall i detta 
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förslag till grönytor för att alla människor ska kunna få ökad möjlighet att 
nyttja vattnet på lika villkor. Hur mycket vatten som tillgängliggörs inom 
området kan vara en svår avvägning, då det kan ta upp mark som annars 
hade kunna nyttjas till bostäder. Den svåra avvägningen är hur mycket 
rekreation kontra bostäder som behövs i ett område. Att få in så mycket 
bostäder som möjligt kan ur ett ekonomiskt perspektiv vara fördelaktigt 
samt att själva platsen får fler invånare. Men rekreationsmiljöer måste 
också få betydande utrymme. Då studiens fokus är offentliga rum, och visar 
på det offentliga rummets betydelse motiverar det en ökad ytanvändning till 
rekreationsmiljöer och andra offentliga rum, kontra bostäder. Detta visas i 
de båda gestaltningsförslagen som, trots sin relativt lilla yta i jämförelse 
med fallen i fallstudien, har två parker. 

Förslag Victor Ohlsson har tillgängliggjort vattenlinjen genom att skapa 
stråk längs vattenlinjen, bryggor och båt- och hamnplatser. Men också 
genom att spara vissa delar av vattenlinjen för fortsatt hamnverksamhet. 
Detta tydliggör platsens identitet och ger en koppling till platsens bakgrund 
samtidigt som det skapar funktionsblandning. Detta förslag inte tagit in 
vattnet i området på lika omfattande sätt som Förslag Tove Petersson 
förutom en mindre vattenindragning vid ett av grönområdena. Förslag Tove 
Petersson kan således ses som ett förslag som tagit vara på vattenkvaliteten i 
högre utsträckning genom en ökad integrering av vattnet med bebyggelsen. 
Det ska dock tas i beaktning att med mycket vatten i området kan det i vissa 
fall begränsa framkomlighet och tillgänglighet genom barriäreffekt. Det 
offentliga rummet kan således erbjuda större rörelsefrihet i Förslag Victor 
Ohlsson än i Förslag Tove Petersson där det offentliga rummet också är 
lättillgängligt men det kan inte erbjuda samma fria rörelsemönster då 
vattnet kan begränsa framkomligheten.

Ett kriterium för social hållbarhet som framkommer både i teori och empiri, 
är att områden eller städer ska erbjuda samma tillgång till staden för alla 
människor. Kriterier som bör finnas för att social hållbarhet ska kunna 
uppnås är en blandning av privata och offentliga rum för alla ska känna sig 
hemma med också välkomna, blandad bebyggelse (både upplåtelseformer 
samt utformning), tillgång till rekreation, variation mellan öppna och slutna 
rum och även god tillgängligheten (Ullstad 2008:32). Gatorna behöver 
upplevas trygga och säkra för att staden ska upplevas trygg

(Jacobs 2004:51,52). Detta har försökt säkerställas i fallen Hammarby 
Sjöstad, Västra Hamnen och Frihamnen genom att blanda funktioner 
i stadsdelarna, vilket medför att människor vistas på platsen vid olika 
tidpunkter på dygnet. Upplysta gång- och cykelstråk kan också öka känslan 
av trygghet för att människor ska röra sig i området. Frihamnen är delvis 
bilfritt vilket också kan möjliggöra för möten i staden som inte endast är 
mellan biltrafikanter (Göteborg Stad, 2014:19,20). 

I de tre fallen lyfter kommunena upp social hållbarhet som en viktig 
del, dock blir det tydligt att definitionen av vad social hållbarhet faktiskt 
är är mångtydig och svårdefinierad (Missimer 2015:98). Vad de olika 
kommunerna lägger i begreppet social hållbarhet skiljer sig. Detta medför 
samtidigt att det är svårt att avgöra vad som är socialt hållbart eftersom 
platserna inte jämförs efter samma utgångspunkt eller kriterier. Begreppet 
social hållbarhet kan således behöva definieras tydligare som även teorin 
uppmärksammar (Boverket 2010:21). Detta hade kommunerna behövt 
beskriva tydligare, vad de faktiskt menar med social hållbarhet för att kunna 
bedöma om det uppfylls. Ur fallet Västra hamnen tolkas det i dokumenten 
som social hållbarhet för området innebär att stadsmiljön ska utgöras av 
mångfald såväl i offentliga rum, formspråk, funktioner, bebyggelsetyper, 
bostadsformer och invånare. Invånarna ska ha närhet till grönområdet och 
gatunäten ska vara tillgängliga (Malmö Stad 2014:56). Malmö stad har i 
detta fallet valt att definiera social hållbarhet som mångfald för och i alla 
stadens funktioner samt god tillgänglighet. Detta är funktioner som beskrivs 
som kriterier för social hållbarhet, även om det inte ger en fullständig bild av 
social hållbarhet (Boverket 2004:42). Frihamnen belyser aspekter av social 
hållbarhet som blandning mellan parker, platser, arkitektur, bostäder och 
verksamheter. Men även social mångfald, olika bebyggelsestrukturer samt 
närheten till grönområden. Området ska vara tillgänglig för alla stadens 
människor (Göteborg Stad, 2014:12,13). Ur detta fokuserar Göteborg 
stad på en blandad bebyggelse och med tydligt fokus på åtgärder för 
social mångfald. I teorin uppmärksammas också vikten av medborgarnas 
deltagande i planeringsprocessen, (Patridge 2005:9,10,11) där utmärker sig 
Frihamnen då det har utgjort en betydande del av processen i framtagandet 
av Frihamnens förslag (Göteborg Stad, 2014:10).

Huvudfokus i Hammarby Sjöstad är ekologisk hållbarhet, vilket också ingår
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således haft hjälp på vägen genom de andra två fallen. Om liknande 
område ska byggas i framtiden kan de i sin tur ta hjälp av Frihamnen vilket 
förhoppningsvis kan bidra till mer fokus på social hållbarhet i framtida 
hamnbebyggelse. Frågor som kan ställas efter granskning av fallen är om 
det görs tillräckligt med åtgärder för att verka för social integration, eller 
blir det, trots visioner om jämlikhet, bara de etablerade och välbetalda 
grupperna i samhället som blir de nya invånarna i dessa attraktiva lägen 
och får större tillgång till platsen?

Alla tre fall i fallstudien argumenterar för att den täta blandstaden är hållbar 
men då både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen har fått kritik för dess 
resultat öppnar detta frågan om deras strävan efter den täta blandstaden, i 
de fallen, är det bästa alternativet för att uppnå den hållbarhet som uttryckts 
som mål. Då den sociala hållbarheten inte kan bestämmas eller mätas är 
det svårt att bevisa hur en tät blandstad är det mest hållbara. Detta kan visa 
på att den täta blandstaden inte nödvändigtvis är det alternativ som alltid 
bör förespråkas för en social hållbarhet.

Det går att se lika tendenser i samtliga fall och förslag. De värden och 
planeringsprinciper som beskrivs är förhållandevis normativa och vaga, 
exempelvis användandet av begreppet hållbarhet. Det är genomgående 
fokus på en hållbar, jämlik och funktionsblandad kvartersstad som är 
tillgänglig för alla. Att både teori och empiri visar lika värderingar och 
tendenser kan peka på hur dagens planerings- och stadsutformningsideal 
ser ut. Kulturella yttringar kan ses som en reaktion på tidigare ideal vilket 
således kan förklara de idealen som är återkommande i den teori och empiri 
som tas upp då de kan uppfattas som en motreaktion till det rationella. Från 
öppenhet med hus i park till tät kvartersstad.

inom hållbarhetsdiskursen (Boverket 2010:21). Därför ligger områdets 
fokus på gröna ytor och kollektivtrafiken (Stockholm Stad 2011:4). Vid 
granskning av detta fallet blir det tydligt att det inte har varit lika stort 
fokus på social hållbarhet som i de andra fallen. Detta visas genom tekniskt 
detaljerade dokument kring ekologiska lösningar snarare än dokument 
som beskriver vikten av social hållbarhet. Boverket (2010:21) beskriver 
hur den social hållbarheten fått större fokus sedan 1990-talet, delar av 
planeringen av Hammarby Sjöstad genomfördes under samma tid då den 
sociala dimensionen av hållbarhet började uppmärksammas, (Firley & 
Grön 2013:225) vilket kan förklara att social hållbarhet inte har fått lika 
mycket utrymme i planeringen av detta fallet. 
 
Av alla fallen i fallstudien är Frihamnen det fallet som bäst kan säga 
uppfyller kriterierna för social hållbarhet. Detta baseras på Göteborg 
Stads ställningstagande kring varierad upplåtelseform av bostäder. Detta 
ger goda förutsättningar för en blandning av människor i området vilket 
är ett kriterium för social hållbarhet. Göteborg Stad har också involverat 
medborgare i processen, vilket eventuellt de andra fallen också har gjort 
men detta är inget som uttrycks i dokumenten. 

Alla tre fall uttrycker visionen om social mångfald, men både Hammarby 
Sjöstad och Västra Hamnen har efterhand fått kritik för att områdena inte 
integrerar olika samhällsgrupper och snarare blivit exklusiva områden 
skapat för en ekonmiskt stark samhällsgrupp. Dock är det lätt att kritisera 
ett redan bebyggt område. Västra Hamnen är ett av de första stora 
hamnområde som omvandlades i Sverige vilket gör att det kan fungera som 
ett pilotprojekt, detta kan medföra att misstag i planeringen då lättare kan 
bortses från (Persson 2013:9). Detta väcker således frågan om samma sak 
kan komma att hända i Frihamnen som är under planering. Frihamnen 
har dock i planeringen satt upp som mål att området ska bestå av 50 % 
hyresrätter och 50 % bostadsrätter (Göteborg Stad, 2014:28). Detta kan 
bidra till större social blandning men eftersom området inte är byggt 
återstår det att se hur detta fungerar i praktiken. Frihamnen har även haft 
både Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen som vägledande exempel i 
planeringen. Detta kan ha underlättat planering för social hållbarhet och 
åtgärder som Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen lyckats sämre med 
kan utvärderas och granskas noggrannare för Frihamnen. Frihamnen kan
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Följande konkluderas studien genom att redogöra och ge de svar som 
framkommit på de frågeställningar som studien utgått från och vad som 
skulle kunna studeras ytterligare.

Vid utformning av det offentliga rummet ur ett socialt hållbarhetsperspektiv 
är det viktigt att ha i åtanke att även om förslagen inom fallstudien beskriver 
att områdena är och ska vara socialt hållbara finns det inga mått som kan 
mäta att de faktiskt är socialt hållbara. Detta är den största skillnaden från 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet då dessa aspekter faktiskt går att mäta 
i matematiska värden genom undersökningar. Ur detta kan grundläggande 
kriterier för social hållbarhet uttryckas genom att utforma bebyggelsen för 
att möjliggöra möten, skapa aktivitet samt en trygg och funktionsblandad 
miljö. Detta kan genomföras genom stor variation av offentliga och privata 
rum samt möjliggöra för olika sociala grupper att vistas och bo i samma 
område för att skapa en social blandning av befolkningen. Detta kan minska 
segregation och öka förståelse mellan olika människor och bredare utbyte 
av kunskap vid social interaktion mellan människor. 

Frihamnen är genom de studerade dokumenten det exempel som bäst 
tillämpar social hållbarhet i själva planeringen. Detta visar sig genom 
planering för stor variation av offentliga rum för att kunna attrahera 
alla människor, stor blandning av upplåtelseformer för bostäder och en 
varierad funktionsblandning. Dessa principer kan möjliggöra för social 
integration mellan olika typer av människor och därför har även dessa 
principer för social hållbarhet främst legat till grund för utformningen av 
gestaltningsförslagen. Det kan ifrågasättas om området vid färdigställande 
verkligen lever upp till de sociala hållbarhetsaspekter som eftersträvats.

I gestaltningsförslagen har den sociala hållbarheten uttryckts genom att 
möjliggöra för olika aktiviteter i området genom funktionsblandning. Båda 
gestaltningsförslagen har med flera platsbildningar, stråk, bryggor och 
parker längs vattenlinjen skapat mötesplatser för aktivitet och rekreation 
och tar således vara på det vattennära läget och dess kvaliteter. Genom 
att utforma bebyggelsen så den värnar om jämlika förhållanden och 
tillgänglighet för alla så gynnas den sociala hållbarheten genom att vara 
inkluderande. Genom att skapa bebyggelse med olika bostadsformer 
möjliggörs en blandning av olika samhällsgrupper och en attraktiv offentlig 

miljö med rekreationsmöjligheter kan även locka människor till platsen 
som inte bor där. 

Vad social hållbarhet är och hur det offentliga rummet bör utformas, har 
genom denna studie av både teori och empiri delvis besvarats och öppnat 
upp för fler frågor. Studien har visat att det är komplext att ge ett svar på 
vad social hållbarhet faktiskt är även om det syns vissa tendenser, som 
jämlikhet, tillgänglighet och mångfald. Vidare har studien visat att social 
hållbarhet är ett öppet begrepp som ser olika ut efter olika situationer. 
Detta kan ge svårighet i förståelse av och användandet av begreppet men 
det kan också ge större möjlighet för anpassning av olika situationer och 
ökad användning av begreppet och således en ökad strävan efter social 
hållbarhet.

För att generera en tydligare bild av social hållbarhet kan vidare studier 
genomföras inom detta område. Det viktigaste vid vidare studier är att 
försöka beskriva tydligare ramar för begreppet även om kriterierna för 
begreppet delvis behöver möjliggöra för tolkning utifrån det specifika fallet 
då alla planeringsprojekt har olika förutsättningar och mål. Om det inte är 
möjligt med tydligare ramar bör innebörden av social hållbarhet tydligare 
definieras i alla dokument och vad innebörden är för just det specifika 
dokumentet. En entydig definition av begreppet social hållbarhet hade 
kunnat möjliggöra för att avgöra om ett område är socialt hållbar eller 
vilka kriterier kommuner behöver jobba mot för att uppnå ett mer hållbart 
samhälle.
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