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0. INNEHÅLL

0.1 Sammanfattning

Denna uppsatts i fysisk planering undersöker möjligheterna för gestaltningar av 
urbana offentliga miljöer utifrån ett organiskt människofokuserat perspektiv för att 
öka tillgängligheten för individer med högkänsliga sinnen till stadens publika miljöer. 
Det här arbetet fokuserar på sinnesintryckskänsligheten och hur genom detta miljöer 
som är bättre för alla människor kan skapas, samtidigt som fler funktionsnedsättning-
ars (även neurologiskas) behov kan involveras vid planläggningen av städers miljöer. 
Arbetet går ut på en kombination av vetenskapliga fysiska urbana planeringsdesign-
teorier av olika kända teoretiker och kunskaper om hur miljön genom sinnesintrycken 
påverkar människorna som bor och vistas i den, Där ett stort behov setts av att öka 
tillgängligheten till offentliga miljöer så att denna involverar individer med starkare 
sinnensintrycksupptagning som bl.a. är karaktäristiskt för vissa neurologiska funk-
tionsnedsättningar samt på samma gång skapa ett fysiskt planeringsfokus utifrån män-
niskan i första hand. Då anpassningar efter idealet från den extremare upplevelsen 
gör miljön betydligt bättre även för den “normala”(allmänna) upplevaren, Genom 
enkätundersökningar skapas en bild av hur individer med högre sinnesuppfattning 
upplever den offentliga urbana miljön och tillsammans med litterär kunskap samt 
fallstudier skapar detta arbete kunskap i hur dessa miljöer bättre kan utformas efter 
dessa ideal. Denna kunskap kommer illustreras i bilder och principer i resultatet av 
denna uppsatts.

0.2 Abstract

This bachelor’s thesis in spatial planning investigates the possible designs of urban 
public places for an organic humanfocused perspective for an increased accessibility 
for people with highly sensitive senses to the citys public environments. This work 
focus on high sensory experience and how through this environments that are better 
for alla humans can be created, at the same time as more disabilities needs (even 
neurologicals) gets involved when citys environments gets planed. This work is an 
combination of spatial plannings urban design teories of known teoretics and knowl-
edge of how the environment through the sensory input affects the people that lives 
and stay there. Where a big need have been identifyed for increased accessability to 
public places so that it involves individuals with an higher sensory input as for exam-
ple is an character of people with some neurological disabilties as on the same time 
make a fysical planing focus on people firstly. As the costomizations after the ideals 
of the more extrem experiens will make the environment considerably better even 
for the “normal”(general) experiencer. Through questionnaires an image is created of 
how individuals with an higher sensory experince precives the public urban environ-
ment and togheter with literary knowledge as well as case studies, do this work create 
knowledge in how those environments can be designed. This knowledge will be illus-
trated in pictures and priciples in the results of this paper.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Motivet för denna kandidatuppsatts är min egna personliga erfarenhet som arkitektstudent 
och individ på det autistiska spektrumet . Diskursen neuroatypiska2 för, har skapats då 
t.ex. autistiska mf. möter svårigheter i samhället idag på grund av att det är anpassat efter 
neurotypiska (NT)3. Den fysiska planeringen är styrd av ideal ända från de ”gamla ro-
marna”, medeltiden och fram till idag. Idag, 2018 finns ett behov av fortsatt utvecklande 
och förbättrande av samhällsbyggandets principer efter nya behov och förutsättningar i 
samhället. 

Ett behov är att inkludera personer med mentala och neurologiska funktionsnedsättning-
ar. Det finns skäl att använda sig av autistiskas sinneshögkänslighet för att åtgärda och 
skapa stadsmiljöer vilka fungerar för neuroatypiska (autistiska) som även blir bättre för 
övriga befolkning. Den offentliga miljöns4 utformning påverkar alla som bor och vistas i 
den, men neuroatypiska har i och med den sensorisk känslighet en tydligare uppfattning 
av miljöns påverkan. Offentliga miljöer idag planeras ofta utan tanke på den sociala 
hållbarhetsaspekten5 mental hälsa, trots att involvering idag sker av fysiska funktion-
snedsättningar och hälsa. Där medveten planering efter olika identifierade sensoriska 
intryck kan få en stor positiv betydelse för miljöns påverkan på människorna som tar del 
av denna. Motivet för detta kandidatarbetet är att möjliggöra för denna skillnad.

EU’s mål för social hållbarhet (2006) samt den svenska regeringen proposition från 
1999/2000:79 lyfter bristen och behovet av mer kunskap inom området mental hälsa och 
funktionshinder kopplat till planeringen av den fysiska miljön, i och med miljöns starka 
påverkan här. Mer specifikt uttryckes i en rapport från myndigheten för delaktighet från 
2017 av bl.a. Hammel et al (2008) som säger att förståelsen av tillgänglighet och univer-
sal utformning behöver vidgas till att tydligare ingripa sensoriska och kognitiva samt so-
ciala aspekter. Hammet et al (2008) pekar specifikt på behovet av mer forskning inriktad 
på den byggda miljön och hur den påverkar delaktigheten inom det mentala funktionshin-
derområdet. 

1. Autismspektrum, eng. Autism Spectrum Disorder (ASD), numera även autismspektrumtillstånd (AST) är ett 
samlingsnamn för de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med gemensamma begränsningar inom de tre 
områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga (Attwood 2015 s. 9-19).
2. Neuroatypisk, personer vars neurologiska struktur eller funktion inte passar in i vad som den medicinska 
gemenskapen definierar som normalt. Dessa personer kan vara på autismspektrumet, schizofrenispektrumet, ha 
bipolär sjukdom eller ADHD eller andra icke-neurotypiska tillstånd (Urban dictonary 2017). 
3. Neurotypisk, förkortat NT, Personer som inte har autism eller andra neurologiska tillstånd och på så sätt ur 
medicinsk synpunkt är neurologiskt normala (Ford 2010 s. 7). 
4. Offentlig miljö/ rum/ plats, Plats som utan att vara tidsbegränsad, alltid är tillgänglig för alla människor. 
Motsats till privat plats/miljö/rum (Carmona 2010 s. 3-4). 
5. Sociala hållbarhet, handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov i 
längden (Brundtlandrapporten 1987).    2



1.2 Problemområde

Denna studie behandlar tillgänglighetsaspekten inom den fysisk planeringens gestalt-
ning av offentliga miljöer. Genom tillbakablickar visar detta arbete på prioriteringarna 
inom den fysiska planeringen, dess möjligheter och problem, vilka har lett fram till 
hur stora delar av vår fysiska miljö har gestaltats.

Idag finns det ett stort intresse för trygghets- och tillgänglighetsaspekter. Kan vi gen-
om ny förståelse inkludera fler typer av handikapp och behov i den framtida fysiska 
planeringen? 

1.3 Problemformulering

Dagens planering fokuserar framförallt på allmänhetens intresse och att utifrån detta 
ses behov av att inkludera individer från minoritetsgrupper som mentala funktion-
snedsättningar och på samma gång involvera sensoriska aspekter för den allmänna 
mentala hälsans skull. Behovet av detta har uttryckts från högre instanser från flera 
olika håll under senaste tiden och möjligheterna för förändring är öppna. Redan idag 
involveras personer med fysiska funktionsnedsättningar och fysisk hälsa prioriteras 
i fysisk planering, men det finns väldigt lite praktiska kunskaper om hur den fysiska 
planeringar kan anpassa sig efter hur den fysiska miljön påverkar den mentala hälsan. 

1.4 Forskningsområdesöversikt

Den befintliga forskningen på detta område består av teori om hur människor påver-
kas av miljön som de vistas i och hur denna miljö kan planeras med hänsyn av detta. 
Användbara teoretiker som skriver om det här är Steg, van den Berg och de Groot 
(2012), offentliga urbana miljöers fysiska planering och historiska ideal (Carmo-
na 2010). Människorna i miljöns upplevelse av miljön genom sinnesintrycken och 
rörelsen genom miljön samt prioritering av det här vid fysisk planering; Cullen, 
Lynch, Gehl och Norberg-Schulz (Cullen 1971, Lynch 1960, Gehl 1996, Nor-
berg-Schulz 1980). Texter om autismspektrumets sensoriska känslighet skrivet av 
Attwood och Ford (Attwood 2015, Ford 2010), några av de mest framstående forskar-
na inom detta området.

Det finns ännu inget forskningsmaterial som kopplar fysisk planering av urbana offen-
tliga miljöer med neurologiska diagnostiseringar och mentala funktionsnedsättningars 
behov, däremot finns skrivet om specifikt den fysiska miljöns påverkan på männis-
kor genom bl.a. sinnena. Närmast en mental funktionsnedsättningsinvolvering vid 
arkitektonisk stadsplanläggning har ny forskning påträffats av framstående arkitekter 
vilka specialiserar sig på att designa autismvänliga byggnader som Maria Luigia As-
sirelli Dott. Arch (Rom) ARB, samarbetspartner i GA Architects och Magda Mostafa, 
docent vid institutionen för byggande och arkitektur i Egypten samt Simon Humphrey 
som är arkitekt och skrev sitt examensarbete om autism och miljön 1980, vilket inte 
publicerades förrän 10 år senare. Han har senaste 21 åren arbetat privat som arkitekt 
med arkitektur för autism. Hans företag heter GA architects och ligger i London och 
de har en avdelning vilken arbetar sedan 1996 med autismvänlig arkitektur.
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1.5 Syfte
Genom att visa gestaltningsprinciper i ord och bild för den fysiska gestaltningen av of-
fentliga miljöer efter sensoriska aspekter ska detta arbetet ge kunskaper om hur utformn-
ingar av det offentliga rummet kan påverka människor positivt sensoriskt och göra den 
offentliga miljön tillgänglig för minoritetsgrupper med sinnesintryckskännslighet t.ex. 
neuroatypiska individer på autismspektrumet och högkänsliga.

1.6 Frågeställning
Frågorna som lägger grunden för arbetet: 

•	 Hur	kommunicerar	stadens	offentliga	platser	med	invånarna,	vilken	påverkan		
 har detta?

•	 Hur	kan	fysisk	planering	använda	gestaltning	för	att	öka	tillgängligheten	till		
	 staden	för	gruppen	neuroatypiska	och	för	individer	med	ökad	sensorisk		 	
	 känslighet	samt	på	samma	gång	möjliggöra	bättre	mental	hälsa	för	så	många		
	 som	möjligt?		

1.7 Avgränsning

I denna studie används ordet neuroatypisk för att hänvisa till enbart individer på au-
tismspektrumet. Även att denna benämning involverar fler neurologiska variationer i 
verkligheten.

1.7.1 Fysisk avgränsning

Studien kommer att involvera offentliga urbana miljöer fokuserat på Sverige. Fallstud-
ierna kommer att ske i orter storleksmässigt mellan 8 km2 och 30 km2, med invånarantal 
mellan 12 000 och 67 000 personer. De utvalda orterna är Ronneby och Växjö. Glesbygd 
och landsbygd kommer helt att uteslutas ur studien. Studien kommer att behandla mil-
jöernas fysiska innehåll och gestaltning, vilket den fysiska planeringen kan påverka.

1.7.2 Användningsavgränsning

I denna studie så har de offentliga rummen som studerats kategoriserats i grupperna; 
rekreation, transport, konsumtion och kultur/religion, efter användningen. Rekreation 
involverar miljöer som syftar till hälso- och/eller nöjesfrämjande aktiviteter. Transport 
står för alla miljöer som har syftet att underlätta människors förflyttning, så som vägar, 
gator, gång- och cykelleder osv. Konsumtion involverar miljöer i anslutning till eller helt 
specificerade för olika typer av konsumtion så som torg, och gångfartsområden använda 
för marknader/handel och/eller omgivna av konsumtionsverksamheter samt utomhusmil-
jön runt externhandel och liknande. Kultur/religions specificerade miljöer involverar 
gamla stadsdelar och områden runt kyrkor och andra religiösa byggnader. Alla kategor-
ierna kan överlappa och korsa varandra. Kultur/ religions miljöer kommer att uteslutas 
från denna studie, då dessa är av bevarandevärde och inte kan omformas till samma 
grad som övriga miljöer. En urban likvärdig miljö under varje av dessa brukade rubriker 
har valts ut i de valda städerna. Det vill säga bl.a. en central, urbant använd park under 
rubriken rekreation.
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1.7.3 Sensorisk avgränsning

De sensoriska intrycken sorteras efter kategorierna; visuella-, audiella-, olfaktoris-
ka-, taktila- och emotionella intryck. Visuella intryck är rörelser, färger, mönster, ljus 
mm. Audiella intryck involverar olika typer av förutsägbara och oförutsägbara ljud. 
Olfaktoriska intryck innebär olika typer av dofter och lukter. Taktila intryck är olika 
typer av känsel från elementen i miljön så som bänkmaterial och upplevt rörelseutry-
mme (t.ex. risk för att stöta mot främlingar) och väderutsatthet (värme, kyla, vind). 
Emotionella intryck är känslor av tillhörighet, stress, överväldigande, lugn, trivsam-
het osv. Miljöns fysiska öppenhet, slutenhet, möjligheterna att observera och hur väl 
man själv kan bli observerad, hur intressant samt stimulerande miljön är, möjlighet 
till att sitta, pausa, vara själv, vara själv bland andra, umgås, mötas och att inte mötas 
ska även undersökas. Orienterbarhet och igenkännbara nodpunkter att orientera sig 
efter, ordning, struktur och organiseringsgrad, i form av fasta byggda strukturer och 
dess påverkan på människors aktiviteter och rörelsemönster i den offentliga miljön 
kommer även att analyseras. Smaksinnet och proprioception kommer att uteslutas 
och taktila- och vestibulära intryck kommer bara att delvis tas med. Det beror på att 
dessa sinnesintryck inte påverkas till lika stor grad av den byggda miljön.

1.8 Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningarna är att den faktiska fysiska gestaltningen av urbana offen-
tliga miljöer avses studeras. I det här arbetet görs heller ingen åtskillnad på faktorer 
som påverkar invändiga respektive utvändiga miljöer och rum. 

1.9 Förväntat resultat

Arbetet förväntas ge fördjupade kunskaper om sinnesintryckens betydelse för den fy-
siska planeringen och visa på idéer om hur urbana offentliga miljöer kan gestaltas för 
att skapa bättre mental hälsa för personer med högre sinnensintryckskänslighet t.ex. 
individer inom autismspektrumet. Principerna för detta ska redovisas som koncept 
med illustrationer och texter. 



2. METODER

2.1 Kvalitativ innehållsanalys

Denna undersökningsmetod syftar till att kvalitativt studera innehållet av empirin i skriftli-
ga källor (Denscombe, 2009 s. 295, 299). Arbetet kommer att utgå från studier av litteratur 
utifrån följande nyckelord: Fysisk planering, gestaltning, offentliga rum, social hållbarhet, 
tillgänglighet, delaktighet, attraktivitet, sensorisk känslighet, mental hälsa. Tillträdet till 
dessa skriftliga dokument fås via BTHs databaser, bibliotek och internet. Alla källorna 
är offentliga och kan därför användas och visas i detta arbete utan problem (Denscombe 
2009 s. 300). Validiteten av dessa källor fastställs genom att endast kända och betrodda 
forskares böcker mm. används (Denscombe 2009 s. 301). 

Den huvudsakliga teorin som används i denna studie är från Cullens, lynchs, Gehls, Nor-
berg-Schulzs och Le Corbusiers främsta verk om principer för gestaltning efter miljöers 
påverkan på människan. Gordon Cullen har valts ut för sitt egna sätt att studera offent-
liga miljöer, genom serial vision, sina människofokuserade designmetoder och fokus på 
sinnesintrycken av miljöer (Cullen 1971). Kevin Lynch bidrar med sin visuella perception 
till arbetet, samt han arbetar även med sinnesupplevelsen av urbana miljöer (Lynch 1960). 
Jan Gehls arbete med relationen mellan liv och form, motiverar valet av honom som 
teoretiker till det här arbetet. Även hans sätt att lyfta behovet av planering efter männis-
kor (Gehl 1996). Valet av att använda Christian Norberg-Schulz, motiveras med hans sätt 
att identifiera och arbeta med rumsstrukturer, samt hans sätt att illustrera rörelse i olika 
offentliga rum (Norberg-Schulz 1980). Le Corbusier valdes som teoretiker, då han olikt de 
andra teoretikerna på hans tid visualiserade det offentliga rummet i bild, och som modern-
ism förespråkare ställs han mot de andra valda teoretikerna i detta arbetet vilka motsätter 
sig modernismen (Le Corbusier 1930). Vidare används även Tony Attwoods böcker om 
autismspektrumets ökande sinneskänslighet. Tony Atwood har doktorsexamen som klinisk 
psykolog samt mer än 30 års erfarenhet av individer på autismspektrumet samt är en välre-
spekterad och bästsäljande författare på ämnet. 

Använd litteratur om offentliga miljöer är; Public Places - Urban Spaces av Matthew 
Carmona, Tim Heath, Taner Oc och Steve Tiesdell, som är en välrespekterad bok i stad-
splaneringskretsar. Arkitekturforskning i ämnet av arkitekterna Maria Luigia Assirelli Dott 
praktiserande i Rom och Magda Mostafa praktiserande i Egypten samt Simon Humphrey 
som praktiserat arkitektur för autism i över 21 år kommer även att studeras. Magda Mosta-
fa har tagit emot det kvinnliga arkitektpriset arcvision och har föreläst på FN för sitt arbete 
tillsammans med 10 andra kvinnliga egyptiska arkitekter med att ta fram världens första 
arkitekturdesign riktlinjer för individer med autism kallat “the Autism ASPECTSS™” 
(Cairo American university 2017). Mostafa började sitt arbete med riktlinjerna 2002 när 
hon blev tillfrågad att designa Egyptens första utbildningsanläggning för barn med autism 
och upptäckte att det inte fans några riktlinjer för designen av sådana byggnader. Hennes 
riktlinjer involverar sju huvudprinciper för autismvänlig design och har tillämpats vid 
design av skolor för autistiska i Egypten, Indien och Kanada (Cairo American university 
2017). Maria Luigia Assirelli Dott, en arkitekt i Rom som kom i kontakt med arkitektur för 
autism 2005 i och med en annons från GA arkitekter, i och med vilken hon inledde ett ar-
bete med autismvänlig arkitektur. Hon har sedan dess arbetat med arkitektur för skolor och 
bostadsprogram för autism över hela världen (The national autistic society. Autism-friend-
ly environments: a review 2017).
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2.2 Enkät 

Syftet med enkäten har varit att undersöka hur andra individer på autismspektrumet 
genom sin sensoriska känslighet uppfattar offentliga urbana miljöer jämfört med hur 
jag gjort under fallstudie tillfällena. Enkäten sker via internet, genom Google docs 
surveyundersöknings funktion och länken till denna delas i de svenska för tillfället 
(2018) största autismspektrum grupperna på Facebook. Urvalet blir deltagande Face-
book användare på autismspektrumet. I denna grupp finns en grundläggande med-
vetenhet om problematiken med sinnesupplevelsen och därför sker urvalet. Det leder 
till att individer som inte använder eller har tillgänglighet till Facebook eller inte är 
med i dessa grupper eller inte har relation till autismspektrumet utesluts från studien 
(Denscombe 2009 s. 33, 41). Ett webbaserat frågeformulär sätts upp där inledande 
frågor är till för att ge översikt av åldersspannet som svarat samt delen svarande som 
har en officiell autismspektrumdiagnos. Detta följs av ett antal enkla kryssfrågor 
uppdelade efter sinnesintrycken med avslutande frågor där kommentarmöjligheter 
ges. Enkäten har begränsats och kryssalternativ har valts för att öka svarsfrekvensen. 
Enkäten har även begränsats med en funktion som kräver inloggning för att säkerstäl-
la att en och samma person inte kan svara mer än en gång samt en funktion som ser 
till att endast ett svarsalternativ kan väljas per person och fråga. Undantag finns här 
för en fråga vilken ger bygger på möjligheten att svara med flera svar. 

2.3 Fallstudier

Fallstudierna syftar till att göra djupgående undersökningar av några få utvalda fall 
av subtiliteter i upplevelsen av urbana offentliga rum, utifrån behovet från denna 
studies frågeställning (Denscombe 2009 s. 71). Denna studies motiv är att undersöka 
hur miljöernas gestaltning påverkar människorna som bor och vistas i dem genom 
sinnesintryckens roll i upplevelsen av den byggda miljön. Undersökandet av naturliga 
relationer som detta är en av fallstudiens starka sidor, då den kan hantera komplexitet 
och subtiliteter (Denscombe 2009 s. 62).

2.3.1 Platsanalys

Platsanalyser planeras ske genom hermeneutiska analyser och fokus ligger på tolk-
ningen (Hartman 1998 s. 37–40). Analyserna kommer även att ske genom Gordon 
Cullens serial vision, vilken innebär upplevelsen av miljön från en människor i 
rörelse genom miljön (Cullen 1971, s 17-20) Jag som stadsarkitektstudent på Ble-
kinges tekniska högskola på det autistiska spektrumet kommer stå i centrum i dessa 
fallstudier. Jag kommer tolka miljöerna utefter de erfarenheter och kunskaper jag 
besitter från mina studier och från vardagslivet som neuroatypisk individ. Dessa 
tolkningar kommer öppet att redogöras, för att ge en vetenskaplig insikt i detta arbete. 
Hermeneutisk vetenskap handlar om världen vi människor lever i. För denna studie 
innebär det en fysisk planerares neuroatypiska upplevelse av samhällets offentliga 
miljöer. I hermeneutiken betonas samband mellan hur människor upplever och ser 
olika delar av den värld som de lever i. (Hartman 1998 s. 37–40). Vad som bör lyftas 
är fallstudiens största nackdel, trovärdigheten i de generaliseringar som görs utifrån 
studiens resultat (Denscombe 2009 s. 68, 72). Alltså hur långt studiens resultat kan 
dras för användning till andra liknande fall när endast ett fåtal fall är undersökta och 
även om fallen har många likheter så är sociala situationer komplexa och alla platser 
olika.     7
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2.3.2 Studier av kartmaterial

Komplimenterande till platsanalyserna ska befintligt kartmaterial över platserna som 
besöks analyseras.

2.4 Skissering

Skissering lyfts i boken Skapande handling som en metod i designprocessen vilken är an-
alytisk och syntetisk (Birgerstam 200 s. 83). Genom att arbeta med olika medium av skis-
sande, så som penna på papper, modellbyggande, digitalt skissande osv. kan kunskaper 
tillkomma och utvecklas. Skissande är ett sätt att föra samman olika mentala bilder och 
idéer till en sammansatt kunskap. Metoden skiss är en reflektion över hur saker och ting 
förhåller sig till varandra (Birgerstam 2000 s. 168). Denna metod är tänkt till analysen 
och resultatet av detta arbetet snare än till de undersökande metoderna.



3. STUDIER

3.1 Teoretiska studier

3.1.1 Begreppet rum

När man pratar om och skapar rum uppstår en problematisering kring begreppet: Vad 
är ett rum? Det är svårt att definiera, men många har gjort olika försök. Det handlar 
om en upplevelse utifrån våra sinnen. Ett rum kan beskrivas som en miljö vilken 
upplevs avskärmad och definierad på något sätt från sin omgivning.

3.1.2 Klassicism kontra modernism

Dagens samhällsplanering runt år 2018 består av en blandning av olika tidigare 
epokers stilar, då ingen specifik inriktning riktigt kan urskiljas. Detta är resultatet efter 
postmodernismen, vilket var ett svar, genom en stark kritik på modernismens planer-
ingsideal, bl.a. faktumet att många gamla stadskärnor rivits för att ge plats åt den nya 
bilplaneringen. Modernismen innebar bättre levnadsförhållanden och en lösning på 
bostadsbristen, med ett innehåll av monotonitet, betong och funktionsseparering. Stor 
organisation, fabriksproduktion och genom detta ett snabbt och rent resultat. Organ-
isationen visade sig kunna finnas till en för stor grad genom sättet modernismens 
bostadsområden skapade och fortfarande skapar sociala problem. Alltså löste modern-
ismen 1800-talets problematik, industrialismen och efterkrigstidens nya situationer, 
samtidigt som den skapade ny problematik för 2000-talet, där den sociala hållbar-
heten nu behöver fokuseras på (Hellquist 2000, Sitte 1982, kap 3).  

3.1.3 Urban design

Urban design är processen att skapa bättre miljöer för människor än vad som annars 
skulle producerats (Carmona 2010 s. 3). Ordet urban syftar till karaktären av orter och 
städer, medan ordet design innebär den skapande processen av mönster, planering, 
färgsättning och organisering (Carmona 2010 s. 3). Till skillnad från arkitektur som 
fokuserar på byggnadsutformning är urban design en process som använder olika 
arkitektoniska element samt rummen mellan byggnader med ett fokus på det soci-
ala interaktiva och kommunikativa området (Carmona 2010 s. 5). I urban design är 
upplevelsen och preceptionen av platsen av stor vikt. Genom preceptionen av miljön 
påverkas miljön av människorna och människorna av miljön. Preceptionen av miljön 
innebär sinnesintrycken; visuellt, taktilt, olfaktoriskt, gustatoriskt, emotionellt och 
audiellt. Genom sinnena samlas, organiseras och analyseras information om världen 
runt om oss (Carmona 2010 s. 111). Relationen mellan miljö och människor är en 
viktig del av urban design då människor kan påverkas av hur den fysiska miljön utfor-
mats. Mänskligt beteende är därför skapat av en situation och miljöns fysiska innehåll 
likväl som det är kulturellt och socialt betingat (Carmona 2010 s. 133).

    9
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3.1.4 Le Corbusier

Charles-Èdouard Jeanneret med pseudonymen Le Corbusier, levde mellan 1887 och 
1965. Han var en schweizisk arkitekt och stadsplanerare och hade stort internationellt 
inflytande. Han blev ansiktet för modernismen och är en av skaparna av den internatio-
nella stilen, tillsammans med Ludwig Mies van der Rohe och Walter Gropius. Ett av Le 
Corbusiers mest kända verk innehåller hans 5 arkitektur punkter: 1. Bygg hus upplyfta på 
styltor, för att frigöra väggarna från sin strukturella funktion. 2. Skapa ett fritt plan i och 
med att väggarna frigjorts enligt 1:an. 3. Fasaden är tack vare 1:an även frigjord och bör 
designas fritt. 4. Horisontella bandfönster bör användas då dessa lyser upp rummen och 
tillåts genom den fria fasaden. 5. Taket bör skapas platt för att innehålla en takträdgård, 
vilken ersätter markutrymmet byggnaden tar upp. Le Corbusier tar upp det offentliga 
rummet och kan visualisera det i bild, vilket skiljer honom från de andra teoretikerna 
under hans tid (Le Corbusier 1976 kap 1). 

3.1.5 Gordon Cullen

Thomas Gordon Cullen var en inflytelserik engelsk arkitekt och stadsplanerare som levde 
mellan 1914 och 1994, han bidrog starkt till Townscape rörelsen. En av Cullens mest kän-
da verk är hans bok Townscape. Cullen var människofokuserad i sina designmetoder. Han 
menade att urban design innebär att städer ska designas utifrån olika vyer från människor 
i rörelse i staden. Han menar även hur stadens brukare uppfattar miljöer genom sinnena, 
kroppens position, muskelrörelser och vikt, upplevt genom nervändorna. Serial Vision är 
en idé framtagen av Cullen (1971 s. 21-56). Den innebär att människor medans de van-
drar längs en gata i konstant fart upptäcker och erfar olika vyer, bilder och rum. T.ex att 
vyn konstant ändras när vägen svänger, går in på en bakgård, eller går runt ett gatuhörn, 
det är den förändringen som skapar upptäckt och drama. Detta är därför en motsatts till 
en rak väg som enligt Cullen snabbt blir monoton, pga. att all vy där på kort tid tagits in. 
Cullen tar även upp i sina arbeten är att en för ordnad stad kan upplevas tråkig, och att för 
mycket regularitet kan bli irriterande. I och med detta utrycker Cullen att framgångsrik 
stadsplanering bör skapa glädje och upptäckter längs gatorna och att genom ett användan-
de av serial vision medvetet bidra genom den fysiska planeringen med hälsa till städerna. 
Han uttrycker även att den fysiska byggda staden har visuell påverkan på de som bor i 
den eller besöker den. Pointerande av Cullen är konnektivitetens stora vikt, där hur saker 
sitter ihop och utrymmena mellan spelar roll samt hur människor använder och bor i des-
sa byggnader och mellanrum (Cullen 1971 s. 21-56). 

Cullen (1971 kap. “Casebook”) skriver i sin bok om 3 primära sätt/nycklar för planerarar-
en, av vilka vår fysiska miljö skapar emotionella reaktioner på människorna i den: 

1. Optik (hur vi ser miljön): Ledande till Serial vision. Hur staden visar sig själv i en serie  
    av sektioner eller avslöjanden, där den existerande vyn konstant ersätts av en ny   
   framväxande vy. 
2.	Plats	(hur vi hittar och känner oss inuti miljön): Människokroppen relaterar till miljön        
    instinktivt och kontinuerligt genom en vana. Det är en upplevelse av position, vilken           
    inte kan ignoreras. Genom denna upplevelse blir staden en upplevelse mellan sekvens-   
    er av slutenhet och exponering, restriktion och lättnad. 
3. Innehåll	(Stadens väv): Färg, textur, skala, stil, karaktär, personlighet och unikhet. 
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3.1.6 Gehl

Jan Gehl född 1936 är en dansk arkitekt vars arbetsfokus har legat på att omdirigera 
dagens planeringsfokus till gående och cyklister i staden. Gehl har ägnat sitt liv åt 
att studera och praktisera arkitektur efter relationen mellan liv och form. Han säger 
att arkitekter är besatta av form, men form handlar om skulptering och arkitektur är 
relationen mellan denna skulpterade form och livet som ska ta del av den. Gehl lyfter 
hur modernismen praktiserade en utifrån/ ovanifrån syn på arkitektur, där arbetet 
skulle se bra ut på kartorna och göra plats åt bilarna. Medan vi idag inser behovet av 
planering efter en mänsklig skala. En planering som relaterar till sinnesupplevelsen 
av miljön och prioriterar människor framför motorfordon. Städer, vilka är skapade 
efter mänsklig rörelse. Under modernismen fanns ett stort gap mellan arkitektur och 
psykologi, avsaknaden av intresse för människor hos arkitekter gjorde att det inte 
fanns någon forskning om det under den tiden. I dagens samhälle finns forskning och 
vi är fullt medvetna om hur stor påverkan miljön har på det mänskliga livet. Först 
formar arkitekterna staden och sedan formar staden livet och kvaliteten i den. Gehl 
uttrycker även siktlinjen som en bra utgångspunkt vid mänsklig skala i den fysiska 
planeringen, där t.ex. torg inte bör vara större än 100km2. Pga. att det är ca. så långt 
en människa kan se och uppfatta sin miljö. Gehl uttrycker även behovet av att sprida 
och utveckla kunskapen och relationen mellan liv och form mellan arkitekter och 
arkitektur världen över och göra något åt att planeringen för människor blivit en bort-
glömd konstform (Gehl 1996 kap. 1).    

  
3.1.7 Lynch

Kevin Andrew Lynch, var en amerikansk stadsplanerare som levde mellan 1918–
1984. Han har blivit känd genom sitt arbete med sinnesupplevelsen av urbana 
miljöer. En av hans mest kända verk är boken; The image of the city, där Lynch 
skriver ut sin reaktion över att bilden av staden försvann med modernismen (Lynch 
1960). Lynch pekar ut fem element av staden: Noden, Vägen, landmärket, hörnen 
och distrikten. Dessa element är ett verktyg Lynch tagit fram för att skapa en ny bild 
av staden, annorlunda från modernismen. Lynch menar att människor orienterar sig 
själva genom att använda en mental karta som består av ovan nämnda element och på 
så sätt är dessa element viktiga för bilden av staden (Lynch 1960 kap. 1).  

3.1.8 Christian Norberg-Schulz

En norsk arkitekt som var del av den modernistiska rörelsen var Christian Nor-
berg-Schulz, som levde mellan 1926–2000. Norberg-Schulz använde ett modern-
istiskt monumentalt, vetenskapligt närmande till arkitektur. Han skriver i boken 
Genius Loci att han vill fokusera på de psykiska implementationerna arkitekturen 
har på individerna, snarare än arkitekturens praktiska sida (1980, s. 5, 108). Detta 
då miljöns påverkan på människan är allmänt känt. I samma bok tar Norberg-Schulz 
upp uttrycket “genius loci” vilket betyder “spirit of place” alltså en plats själ. Där 
beskriver han vikten i att arkitekter visualiserar genius loci för att skapa meningsfulla 
platser (1980, s. 5, 108). 



    12

3.1.9 Miljöers utformnings påverkan på människan

Ämnet miljöpsykologi ingår inte i arkitektutbildningarna i Sverige idag, 2018. Föränd-
ringar i samhället, en ökad stress och ohälsa har medfört att planerare börjat intressera sig 
för social hållarbarhet som handlar om bland annat hälsa, såväl den ökade stressen som 
ökningen av mentala diagnoser i samhället, skapar ett behov av att nu börja involvera 
detta ämnesområde i arkitektutbildningarna. 

Intresse och studier av hur miljöer påverkar individer, har pågått sedan 1960-talet. Dessa 
studier fokuserar på förhållandet mellan individer och den byggda samt naturliga miljön 
som de befinner sig i (Steg Van de Berg, de Groot 2012 s. 2). Detta handlar om hur miljön 
påverkar individens välfärd, beteende och upplevelse, likväl som individens påverkan på 
miljön. Miljöns påverkan på människan sker på olika sätt och våra sinnen är högst in-
volverade, även då olika individer upplever sinnesintrycken olika starkt. Denna påverkan 
som den fysiska miljön har innebär ett stort ansvar för arkitekten som utformar denna, 
att skapa en miljö med positiv påverkan för så många som möjligt. Samhället idag inne-
har många miljöer vilka skapar stress på individerna som vistas i dessa, visar forskning 
på. Denna stress bidrar till mental ohälsa. En ökad urbanitet uttrycks även öka graden 
stressfaktorer, där dessa faktorer är oljud, trängsel, trafikbelastningar och dåligt planerade 
offentliga miljöer (Steg, Van de Berg, de Groot 2012 s. 29-30). 

När det kommer till oljud så beskrivs detta som oönskade ljud, samt karaktäriseras av 
intensitet, frekvens och varaktighet. Det finns forskning om oljud i miljöer och dess 
stresspåverkan på individer som ofta vistas i dessa. Barn som går på en förskola nära en 
flygplats har högre nivåer av stresshormoner samt högre blodtryck än barn som går på en 
förskola i tysta områden. Forskningen visar på att människor som arbetar under oljud har 
högre blodtryck än människor som arbetar på tysta arbetsplatser. Forskning visar också att 
oljud leder till sämre koncentration och läsförmåga (Steg, Van de Berg, de Groot 2012 s. 
29–30). 

Trängsel beskrivs som ett tillstånd där individens behov av utrymme är större än det till-
gängliga utrymmet. Trängsel har visat sig skapa svettningar, ökat blodtryck, ångest, spän-
ningar och ökning av stresshormoner. Män har även visat sig påverkas starkare av trängsel 
än kvinnor och skulle kanske därför kunna ha större behov av personligt utrymme (Steg, 
Van de Berg, de Groot 2012 s. 31). När det kommer till grannskap som skapar stress så 
karaktäriseras dessa av dåliga kvaliteter när det kommer till handel, rekreation, skola, 
omsorg, vård, gatutrafik, tillgänglighet, underhåll, övervakning, säkerhet, oljud, trängsel 
och utsläpp. Dessa grannskap med negativ stresspåverkan uttrycks ofta vara segregerade-, 
låginkomstområden (Steg, Van de Berg, de Groot 2012 s. 32–33). Trafikbelastning och 
krävande. Negativ pendling visar forskning vidare på leder till försämrad motivation samt 
kan skapa spänningar och negativa sociala interaktioner med familj, vänner och bekanta 
(Steg, Van de Berg, de Groot 2012 s. 33). Allt detta om den fysiska miljöns skapande av 
stress på människan kallat miljöstressfaktorer kan åtgärdas genom en medveten utformn-
ing av den fysiska miljön från stadsplaneraren. 
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3.1.10 Högkänslighet och autism

Högkänsliga sinnen är ett vanligt karaktärsdrag på autismspektrumet, men finns även 
utanför detta, denna starkare upplevelse av sinnena kan användas för att analysera 
hur miljöer påverkar människan och genom detta bidra till hur miljöer kan utformas 
för att vara bättre för alla människors upplevelse av dessa. Autistiskas sensoriska 
känslighet har i den senaste forskningen fått ta en allt större del av autismspektrumets 
problematik. Tidigare har den kommunikativa problematiken setts som den markanta 
delen av autismspektrumet, då denna kunnat tillfredsställande förklarats, tillskillnad 
från den sensoriska delen. Men numera uttrycker både forskningen och individer-
na på autismspektrumet själva att den sensoriska känsligheten de har, har en större 
påverkan på deras dagliga liv än den kommunikativa delen och detta rättfärdigas nu-
mera (Aron 2017, Attwood, 2015 s. 15, 283). Den sensoriska känsligheten autisms-
pektrumindivider har kan både vara mer eller mindre känslig än neurotypiska. Denna 
känslighet brukar delas in i sinnena audiell, taktil, visuell, gustatorisk, olfaktorisk och 
emotionell. 

En individ på autismspektrumet kan även ha ökad känslighet för vissa delar inom en 
och samma kategori och vara mindre känslig än neurotypiska för andra delar inom 
samma kategori. Denna sensoriska känslighet kan även påverka individens bal-
ans, motorik och förmåga att orientera sig (Aron 2017, Attwood 2015 s. 183–284). 
Exempel på denna sensoriska känslighet kan vara att ett plötsligt ljud som t.ex. tjutet 
när tågbommar fälls ner kan vara bedövade högt och skrämmande för individen 
på ett sånt sätt att en neurotypiska skulle säga att personen överreagerar. Men det-
ta är verkligheten för autismspektrumindividen. På samma sätt kan en viss typ av 
lampor som används i gatubelysning vara bländande till den grad att den autistiske 
uppger att ljuset skadar och gör att individens ögon gör ont. Dessa intryck upplevs 
så starkt att när de kombineras kan det leda till överväldigande känslor samt vara 
energidränerande för den autistiske. Detta kan leda till att individen får svårt att klara 
av sitt dagliga liv, där dessa situationer är oundvikliga, samt leda till att individen 
undviker vardagliga viktiga situationer, får ångestproblematik och/eller använder 
hanteringsmetoder som för neurotypiska kan anses socialt avvikande och otrevliga 
(Aron 2017, Attwood 2015 s. 284–285). Den vanligaste sen-soriska känsligheten är 
till ljud (Attwood 2015 s. 302), därför ses detta som en väldigt viktig aspekt att tänka 
på vid fysisk planering. 
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3.1.11 Att bygga rum för neuroatypiska individer

Det finns några framstående byggnadsarkitekter som arbetar inom området arkitektur för 
autism. Här sammanfattas deras arbeten, principer och övriga viktiga arbeten.

Magda	Mostafa

Magda Mostafa uttrycker hur det fortfarande finns stora brister i medvetenheten och 
kunskapen om hur miljöer kan påverka individer på autismspektrumet. Delvis för att 
autismspektrumet är brett och har olika påverkan på olika individer, ett komplext tillstånd. 
Därför är det inte heller möjligt, säger Mostafa att utforma fasta, hårda regler för hur au-
tismvänliga miljöer kan utformas på sånt sätt som finns för t.ex. utformning av miljöer för 
rullstolsbundna eller blinda. Här krävs en öppenhet från arkitekter att ta in detta perspektiv 
även om praktiserande arkitekter idag är vana att kunna använda fasta regler för planering 
efter funktionsnedsättningar. Mostafas sju generella principer för autismvänlig 

säkerhet. Den akustiska aspekten syftar till ljud i miljön, att anpassa mängden och ljudnivån 
efter miljöns användning, där t.ex. arbetsmiljöer behöver vara väldigt tysta, medan andra mil-
jöer kan tillåtas ha en viss ljudnivå. Med rumsliga sekvenser menar Mostafa att utrymmen/
miljöer kopplas samman i en följd som är naturlig efter den dagliga rutinen, samt är förutsäg-
bar. Där ett enkelriktat cirkulationssystem kan användas för att vara logiskt och undvika 
distraktioner. Tillflyktsutrymme är viktigt då individer på autismspektrumet lätt kan bli över-
stimulerade eller överväldigade och dessa tillflyktsutrymmen skriver Mostafa kan vara små, 
sensoriskt neutrala platser, vilka kan anpassas av individen efter behov. Uppdelning handlar 
om att bryta ner miljön i hanterbara utrymmen och organisera miljön med tydliga funktion-
er och sensoriska kvaliteter som hjälper att definiera platsers användning. Separering av 
miljöerna uttrycks kunna ske genom; belysning, möblering, golvbeläggning eller golvnivå. 
Övergångar mellan miljöer är till för att tillåta autismindivider att återställa sinnena innan 
de går in i en ny sensorisk miljö. Övergångsmiljön kan vara, uttrycker Mostafa, allt från en 
tydlig nod som indikerar övergång till ett fullt sensoriskt rum. Sensorisk zonering syftar till 
att miljöer delas in efter styrkan av sensoriska stimuli samt dess kvalitet, där både högre och 
lägre sensoriska zoner bör finnas. Detta för att värdesätta, identifiera och använda sensoriska 
intryck istället för att helt undvika dessa, då unga individer på autismspektrumet ska lära sig 
att hantera och fungera i det vanliga överstimulerande samhället. Men även för att kunna 
lugna ner miljön för att autistiska ska fungera så bra som möjligt. Dessutom tillkommer 
säkerhetsprincipen, som är extra viktig vid design av miljöer för individer men annorlunda 
sensorisk uppfattning av miljön (the national autistic society 2017).

utformning (ASPECTSSTM) är till 
för både privat småskaligt likväl som 
professionellt arkitektbruk för utformn-
ing och design av byggnader. Hon har 
utformat principerna efter kontakt med 
en aktiv familjegrupp i Egypten som 
arbetar för att deras barn med autism 
ska få det bättre i samhället, samt har 
praktiskt testat idéer och byggt dessa 
principer på den praktiska erfarenheten. 
De sju principerna är: akustik, rumsliga 
sekvenser, tillflyktsutrymme, uppdeln-
ing, övergång, sensorisk zonering och 

Bild	1. Neuroatypisk skolutfomrning/boende.
Magda Mostafa
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Barnsjukhuset	i	Philadelphia

Barnsjukhuset i Philadelphias forskningsinstitution har kommit ut med ett antal 
kriterier för autismvänlig utformning. Dessa involverar aspekterna; belysning, ljud, 
rumsplanering, och dekoration och design. Belysning som är indirekt ljus från källor 
som inte är fluorescerande anses vara bäst. Detta då fluorescerande ljus avger ett ljud 
samt har ett flimmer. Belysningen ska helst vara svag/ varm och gärna på ett sätt där 
ljuskällan inte är synlig. Bakgrundsljud kan för individer på autismspektrumet vara 
distraherande och till och med överväldigande. Dämpande och isolerande av bakgr-
undsljud från omgivande miljöer är därför av stor vikt, där tak och golvmaterial som 
absorberar ljud kan användas. När det kommer till rumsplanering så kan ytor delas 
av för speciella aktiviteter och koordineras efter färger, golvmaterial eller möblering. 
Dessutom bör ett antal tysta undanflyktsmiljöer finnas i byggnaden dit autistiska kan 
ta sig om överstimulering uppträder. Vidare behöver miljön inom byggnaden vara lät-
torienterad och tydlig. Rundade väggar är en annan idé som föreslås för att undvika 
obehag över att inte kunna förutspå vad som väntar runt ett hörn. När det gäller de-
koration och design uttrycks att miljön bör vara lugn med lugnande-, dämpade- och 
matta färger. Där starka färger, både färgglada och vita undviks. Dessutom värdesätts 
tydlig skyltning och märkning av miljöns innehåll och användning (The childrens 
hospital of Philadelphia research institiute 2016).

 
Maria	Luigia	Assirelli	Dott

här måste finnas för att alla individer är olika. Maria Luigia Assirelli Dott anser att 
undvikandet av korridorer är viktigt, då dessa ofta har höga ljudnivåer, och skapar 
ångest genom att tvinga människor för tätt tillsammans och möjliggör för springning. 
Istället föreslår hon cirkulationsytor likt Mostafas övergångar. Cirkulationsytor som 
erbjuder plats för individernas personliga sfär samt utrymme för andra aktiviteter så 
som umgänge och sittmöjligheter. Maria Luigia Assirelli Dott uttrycker vikten av 
bruket av återkopplingsstudier, där arkitekter och forskare kan lära från sina misstag 
över vad som fungerar bäst (the national autistic society. Autism-friendly environ-
ments: a review 2017).

Maria Luigia Assirelli Dott beskriver 
vikten i skapandet av miljöer som är 
lämpliga för så många olika an-
vändare som möjligt. Hon poängterar 
problemet och vikten i att designa för 
individer, där användarna till bygg-
naden kommer lägga grunden för hur 
byggnaden utformas och öppenhet

Bild	2.	Neuroatypisk skolutfomrning/boende.
Maria Luigia Assirelli Dott
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Simon	Humphrey

Simon Humphrey kom in på arkitektur för autism då hans avlidne bror hade autism. 
Humphrey värdesätter planerade lugna miljöer för individer med autism samt miljöer som 
kontrollerar interaktionen av stimuli. Han uttrycker att miljöer helst bör vara stabila med 
dämpat ljus, naturliga material, så få dörrar som möjligt samt en lämplig 

miljöer. Dessa är; lugn och ordning, tydlighet och enkelhet, proportion, återhållsamhet, 
sinnena, proxemics, rörelse, flexibilitet, material och observation. Lugn och ordning 
härstammar från sättet individer på autismspektrumet ute i samhället hela tiden utsätts för 
väldigt mycket och starka sensoriska intryck, detta utan filtrering eller urval. Därför 

proportionssystem, som gyllene snittet passar det mänskliga sinnet. Det upplevs vackert 
och balanserat och bör användas i största utsträckning (the national autistic society. Cre-
ating autism-friendly spaces 2017). Återhållsamhet föreslås praktiseras genom att endast 
ett fåtal färger, material, ljud och detaljer finns i miljön. Sensoriskt skriver Humphrey 
hur miljöer medvetet måste struktureras efter alla de olika sinnena till lika stor grad. För 
NT personer är ofta synsinnet det starkaste, när det kommer till intaget av intryck från en 
miljö, men för en individ på autismspektrumet så är inte det fallet och därför behöver alla 
sinnesintryck värdesättas lika högt som platsens estetik. Proxemics är en individs upplev-
da

placering utav belysningen i samma 
höjd och avstånd så att det inte 
skapas visuell oreda/kaos. Han 
sammanfattar autismvänliga miljöer 
som lugna, enkla miljöer med så lite 
innehåll som möjligt. Humphrey 
uttrycker vidare att det är viktigt för 
arkitekter att förstå det autistiskes 
tankesätt, med annan och ökad sen-
sorisk upptagning mm. för att kunna 
planera bra miljöer för autistiska 
individer. Dessutom har Humphrey 
utvecklat några översiktliga koncept 
för planering av autismvänliga

Bild	3. Neuroatypisk skolutformning/boende.
Simon Humphrey

behövs skapandet av platser som har 
låg upphetsning och är lugnande. 
Tydlighet och enkelhet kommer från 
individer på autismspektrumets behov 
utav förutsägbarhet, där variation kan 
skapa förvirring och överväldigande 
då individen på spektrumet till olika 
grad inte förstår vad de ska göra i 
miljön som förändrats. Platser bör 
designas enkelt för att komplexitet 
skapar ångest i en autistisks hjärna. 
Humphrey anser att enkelhet kan 
skapas med rytm, fasta orientering-
spunkter och utrymme för rutin och 
struktur. Vad gäller proportioner anser 
Humphrey att traditionella 

Bild	2. Neuroatypisk skolutfomrning/boende.
Simon Humphrey
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personliga sfär, och denna är ofta mycket större hos neuroatypiska och därför be-
höver miljöer vara större än normalt. Rörelse behandlar rörelsen inom en byggnad 
och denna bör inte vara konfronterande och så få fysiska barriärer som möjligt som 
dörrar och trösklar bör undvikas. Flexibilitet finns där för att miljöer ska utformas för 
att kunna omformas efter specifika individer och deras utveckling. Material uttrycks 
vidare, bör begränsas till ett fåtal naturliga material för att skapa lugn. Materialen bör 
vara robusta, sömlösa och hållbara. Observation syftar till skapande av många olika 
säkra tillflyktsmiljöer för individer på autismspektrumet (the national autistic society. 
Creating autism-friendly spaces 2017).

3.1.11 Sammanfattning teori

Slutsatsen av dessa teoretiska studier är att det finns en vetenskaplig grund för att 
påstå att miljön påverkar individen och att autismspektrumets sensoriska känslighet 
kan användas för att gestalta bättre fysiska offentliga miljöer för neurotypiska. De 
teoretiska studierna visar på att flera olika teorier finns om hur offentliga miljöer 
kan gestaltas medvetet efter människors upplevelse av dessa för ett samhälle vilket 
skapar välfärd och vilket bygger vidare på de äldre stadsbyggnadsidealen vilka inte 
ännu kommit så långt till att lyfta vikten av detta. Studierna visar även på exempel 
där arkitekter nu under flera år har utformat miljöer efter autistiskas behov i och med 
framförallt sinnesintrycksupplevelsen och resultatet av dessa miljöer har varit starkt 
positivt. 
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3.2 Enkät

Denna metod involverades för att undersöka hur offentliga miljöer upplevs sensoriskt av 
individer som vistas i dessa. Här har individer på autismspektrumet fokuserats på då des-
sa kan tydligt bidra med en förståelse av den sensoriska upplevelsen i och med en ökad 
sådan jämfört med neurotypiska. Enkäterna är även en bra källa att ställa mot fallstudier-
nas resultat för jämförelse mellan kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. 

Enkäten fick 68 stycken svar samt 10 extra 
kommentarer från individer vilka saknade 
tillgång till google inloggning. Drygt 80 % 
uppgav att den fysiska miljön påverkar deras 
välbefinnande.

3.2.1 Visuella intryck  

Här visade alla frågor på att klara majoriteten
anser sig påverkade av starka synintryck från 
ljus och färger, samt att delvis avskärmningar 
avhjälper den negativa delen av detta till en 
väldigt stor del. Vad som upplevdes mest problematisk var när det finns många olika 
synintryck på samma gång, så som rörelse, färger, former, ljus, och detaljer.

3.2.2 Audiella intryck 

Ljudintrycken visade ett ännu större tryck på att många bakgrundsljud samt höga och 
oförutsägbara ljud påverkar starkt negativt. Inställningen var att detta avhjälps bra med 
ljuddämpande åtgärder.

3.2.3 Emotionella och taktila intryck

Resultatet här visade på att majoriteten föredrar avskärningar som tillåter att ha ryggen 
tryggt mot en vägg eller liknande för att kunna uppmärksamma allt som händer runt om, 
på platser där det är mycket liv och rörelse. De flesta uppgav även att bredden på gång- 
och cykelvägar har stor betydelse för deras välfärd. Där smala vägar kan leda till obehag. 
När det kommer till taktila intryck var resultatet inte lika starkt, här uppgav 45 % att 
materialet på möbleringen i den fysiska miljön påverkar dem, medan 7% svarade att dem 
inte visste och resterande svarade att materialet inte påverkade dem.

3.2.4 Övriga intryck

Bland övriga intryck togs det upp hur organisering påverkar och här svarade majoriteten 
att de föredrar välorganiserade miljöer. Majoriteten svarade även att det är av vikt att 
miljöer är förutsägbara, där lös och flyttbar möblering gärna undviks. En fråga ställdes 
också angående växter i stadsmiljön, där ett starkt positivt resultat gavs för dessa och inte 
en enda frågad svarade negativt på växternas påverkan. Möjligheter till flera olika vägval 
var en annan fråga som fick ett av majoriteten positivt svar. Det var även av stor vikt, 
visade enkätsvaren att miljöer är lättorienterbara och tydliga.

bild	5.	Skärmdump av enkätundersökningen.
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3.2.5 Kommentarer enkät 

Övriga	tankar	kring	hur	den	byggda	stadsmiljön	påverkar	dig	med	sensorisk	
känslighet	och/eller	på	autismspektrumet?

Här uttryckts olika bakgrundsljud så som musik från affärer, samtal och telefons-
amtal som jobbiga inslag i miljön (#2, #4, #9, #19). Vidare nämns behov av luftiga 
utrymmen, där höga hus ses som negativt (#5). Miljöer där ljud kan eka uttrycks 
som ett problem samt ljud från ventilationer. Belysningen tas också upp, där lysrör 
och annat ljus som kan upplevas flimrande för känsliga bör undvikas (#6). Vidare 
tas trånga vägar upp som ett starkt problem vilket skapar instängdhet och placerar 
människor för nära varandra (#7, #8). Lukter uttrycks vara av obehag så som smuts 
och från människor (#8, #4). Ytor som är stora med många olika intryck på tas upp 
som obehagliga och skapande av stress (#9, #10, #11, #12, #17). En annan in-
tressant tanke som lyfts är att det kan vara onaturligheten i den byggda stadsmiljön 
som är problemet (#13). Harmoniserande färger är ännu en aspekt vilken lyfts som 
viktig i miljöer (#14). Vad som tas upp krig rörelse är att möjligheter till lek och 
idrott värdesätts (#14).      

Övriga	tankar	kring	hur	den	byggda	stadsmiljön	kan	utformas	för	att	vara	bät-
tre,	tillgängligare	och	attraktivare	för	dig	med	sensorisk	känslighet	och/eller	på	
autismspektrumet?

Förslag på förbättringar av miljön som tas upp är bl.a. Fler gågator samt gränder 
och små rum samt bredare gågator vid större folkmängd (#20, #25, #28) och fler 
trädgårdsutformade stadsparker (mer växter) i stadsmiljön (#21, #22, #26, #38). 
Organisering genom färgkodning av miljöer och en tydlig orienterbarhet med mer 
skyltning samt ett undvikande av stressande mönster och dämpande av ljud och ljus 
(#23, #24, #25, #29, #31, #32). Skyltning med t.ex. bildinstruktioner för att förty-
dliga (#35). Samt vissa ljud separat t.ex. fågelkvitter och vågskvalp kan upplevas 
positivt (#38). Fler väggar och hörn att ha ryggen mot för trygghet (#28). Enskilda 
och separata sittytor (#30). En viktig slutaspekt som tas upp är att göra människor 
mer medvetna om neurologiska svårigheter och möjliga lösningar (#36).      

Feedback	angående	denna	enkät

Uppskattat, bra initiativ och intressant (#40, #41, #45, #46, #47, #49, #50, #51, 
#52, #54, #55, #57, #59, #60), tydlig och utförlig (#40, #57). Lite för professionellt 
formulerade frågor vilket kan vara svårt för var man och autistiska att tyda (#41, 
#44, #48, #50).
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3.3 Fallstudie/ platsanalys

Fallstudier sker med hjälp av Cullens metod ”serial vision (Cullen 1971 s. 17-20) och 
Norberg-Schulz (1980, s. 5-7) sätt att iaktta och illustrera rörelse i de urbana rummen. En 
studie där miljöns fysiska beståndsdelar och iakttagelser fotograferas, samt anteckning-
ar av upplevelsen av själva miljön görs. Fallstudien avgränsas genom både Cullens och 
Lynch sätt att lyfta fram och behandla sinnesintrycken i urbana miljöer (Cullen 1971 s. 
17-20, Lynch 1960 kap. 1). Sinnesintrycken ifrån miljöernas fysiska innehåll och gestalt-
ning samt livet och rörelsen som innehållet och gestaltningen skapat. Sinnesintrycken 
delas även in i intryck från syn (visuella), lukt (olfaktoriska), känslor (emotionella) och 
hörsel (audiella). Dessa upplevelser analyseras sedan och kategoriseras utefter vilket av 
rummets fysiska innehåll och dess gestaltning som skapat dessa intryck och vilka behov 
och preferenser en individ med förhöjda sinnesintryck har av rummet. Studierna bör även 
uppmärksamma väder och årstidsförhållanden som fallstudierna utförts under. Diskus-
sionen ska även behandla frågan om det kan finnas skillnader i upplevelser mellan män 
och kvinnor, olika åldrar eller grad av sinnesintryckskänslighet och/eller finnas motstri-
dande behov av miljöerna. Fallstudierna kommer att utföras under april månad 2018.

Den första studierna i Ronneby har genomförts den 16e april mellan klockan 14 och 
17, på tre platser i Ronneby, vädret var molnigt och runt 8 grader celsius. Platserna som 
besöktes var resecentrumet för transportmiljön, stortorget för konsumtionsmiljön samt 
Brunnsparken för rekreationsmiljön. Ronneby valdes ut som plats för fallstudie pga. sin 
storlek, relevanta innehåll i och med den välkända Brunnsparken, vilken av erfarenhet har 
många bra sinnesintrycksupplevelser. 

Som jämförelse till miljöerna i Ronneby besöktes även tre motsvarande miljöer i Väx-
jö den 28 april mellan kl. 14 och 17, vädret var runt 14 grader celsius och molnigt. De 
besökta platserna vad resecentrumet för transportmiljö, stortorget för konsumtionsmiljö 
samt Linnéparken för rekreationsmiljö. Växjö valdes ut till fallstudien pga. sin storlek 
och relevanta innehåll i och med centrums gågators många upplevelser och rörelsemö-
jligheter, vilka tagits upp specifikt som stora fördelar för upplevelsen i en stadsmiljö 
under enkätundersökningen.   
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3.3.1 Konsumtionsmiljö  

Ronneby Torg

Ronneby torg kom till år 1864 men har anor från medeltiden och influenser från 
Hausmanns stadsplaner för Paris. Torget så som det ser ut idag har skapats av kon-
stnären och landskapsarkitekten Helena Jaryd. Senare har endast detaljer tillkommit 
från Ronneby kommuns gestaltningsprogram (Peter Robertsson Ronneby kommun 
2017). Senaste förändringarna som gjorts i området har varit strandpromenaden längs 
Ronnebyån. Torget omges på tre av fyra sidor av träd och gränsar till intressanta vyer 
åt både nordöst i och med munktrappan vilken leder upp till Heliga kors kyrka och 
sydväst i och med Ronnebyån. Torget har även enkelriktade bilvägar på de här sidor-
na, samt en mindre parkering och bilväg i nordväst. Torget delas på mitten av den 
korsande gång- och shoppinggatan samt delas av med en mindre mur. Den sydvästra 
delen innehar en fontän och en aningen upphöjd ytan i ett hörn med sittplatser, samt 
cykelställ längst med trädraden på västra och sydvästra sidorna. Sittplatser finns som 
bänkar längst med både östra och västra sidorna vid trädraderna. Torgytan används 
oftast av matvagnar och mindre marknadsstånd. Torget är 64m x 135m stort.

bild	6.	Plankarta Ronneby torg, Svart står för bebyggdada kvarter, blått för Ronnebyån/vatten, grönt 
för naturinslag (träd, buskar/planteringar, beige för järnvägen och grått för parkeringar.
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Visuella	intryck
Miljön är mycket öppen och dåligt avskärmad mot om-
givande funktioner och aktiviteter, som omgivande mo-
tortrafikvägar, tågbana och gång- och cykelvägar. Detta 
ger negativa intryck, vilket kommer att utvecklas av 
följande beskrivna sinnen. Miljön är lite bättre på nord-
västra- och sydvästra sidorna samt vid mitten, där försök 
till avskärmning finns genom små buskar/planteringar 
och cykelställ respektive en mur. Torget har en otydlig 
organisation, det är för många små detaljer i relation till 
allt som händer på och runt om ytan samt i relation till 
torgytans storlek. Det är små gatstenar över hela torgytan 
och småskaliga avgränsningar och dekorationer (cykelställ, 
planteringar, fontän). Miljön upplevs oorganiserad, trots att 
den är planerad, förmodligen med intentionen att vara or-
ganiserad. Vad som upplevs positivt är omgivningens vari-
ation med ån åt det ena hållet och berget med munktrappan 
vilken leder upp till Heliga kors kyrkan åt det andra.  

Audiella	intryck
Öppenheten på ytan och mellan ytan och omgivningen, 
som till omgivande funktioner (vägar och tågräls mm.) 
vilket nämnts ovan, innebär en konstant hög ljudnivå från 
alla håll och av olika härkomst (motorljud, samtal, fotsteg, 
hjulljud osv.). Dessutom hörs oförutsägbara och starka 
ljud från tågövergången med bommar. Ljudnivån är star-
kast längst ut på nordöst- och sydvästra sidorna och bäst 
nordöst om muren på mitten av torget, förmodligen då lite 
avstånd här finns till flera av dessa funktioner

Emotionella	intryck
Det är mycket som händer runt och på själva platsen på 
grund av den dåliga avskärmningen. Detta ger ett kaotiskt 
och stressande intryck. Men samtidigt är ett torg menat att 
inhysa många olika aktiviteter. Problematiken som ses här 
är att det är omöjligt att uppmärksamma allt som händer på 
samma gång, framförallt från omgivningen. Vilket skulle 
ge trygghet och lugn. Även om inte allt som sker kan ses 
så kommer allt höras och/eller uppmärksammas med ett 
annat sinne och om ursprunget inte kan observeras för att 
skapa en känsla av kontroll leder detta till obehagliga och 
stressande känslor. När sikten är lång på en plats där my-
cket händer skapas många intryck vilket kan bli överväldi-
gande.

Olfaktoriska	intryck
Lukterna på platsen var överlag bra och dova för att vara 
ett torg. Lite avgaser, sand och cigarettrök kunde förnim-
mas, men det var inte ett överväldigande intryck.

bild	7.	Ronneby torg, förenklad skiss, serial 
vision 1. 

bild	8.	Ronneby torg, förenklad skiss, serial 
vision 2. 

bild	9. Ronneby torg, förenklad skiss, serial 
vision 3. 

bild	10.	Ronneby torg, förenklad skiss, serial 
vision 4. 
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Växjö Stortorg

Gestaltningen som stortorget har idag kom till efter stadsbranden 1843, från den tidsperi-
oden kommer även ett par av byggnaderna vilka omger torget. En av dessa är stadshotel-
let, beläget söder om torgytan och byggt 1852. Det andra är residenset, vilket inrymmer 
bostäder och representationslokaler för landshövdingen, byggt 1843–44. Torget gränsar 
även till storgatan i väst, vilken är den längsta och största shoppinggatan i Växjö. Själva 
torgytan används främst till bilparkering eller torghandel. Torget består av ett öppet/plant 
utrymme med smågatsten och ett stråk i mitten för gågatan i större gatsten. På utkanterna 
av torget finns även några träd och storleken på torget är ca 100x100meter. 

bild	11.	Plankarta Växjö stortorg, svart står för bebyggdada kvarter, grönt för naturinslag (träd, buskar/planteringar) 
och grått för parkeringar.
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Visuella	intryck
Visuellt bjuder inte själva torgytan på särskilt myck-
et, utom själva markbeläggningen av gatsten. 1800-tals 
byggnaderna på sidan om, samt vyn av domkyrkan åt 
öster och sträckningen av storgatan i väster, bjuder in och 
skapar upplevelser och upptäckter för blicken. Dock gäller 
här samma sak som för större delen av Ronneby torg, att 
ytan inte innehåller avskärmningar utan att dess öppenhet 
skapar obehag genom att för många intryck släpps in, ifrån 
en stor yta och dess omgivning. Byggnaderna till skillnad 
ifrån Ronnebytorg ligger i kant med torgytan på två sidor, 
utan att klippas av, av bilvägar, vilket skapar en bättre 
avskärmning, för intryck från dessa väderstreck. Ytan up-
plevs välorganiserad, i och med sina raka linjer och fåtaliga 
innehåll. Vad som dessutom bör tas med i denna studie är 
gågatorna längs handelsstråken i centrum vid stortorget. 
Gångstråken erbjuder många upplevelser för blicken i och 
med bl.a. citat och mönster i markbeläggningen, skulpturer 
och klätterbanor. Det finns konstant något nytt att se på och 
uppleva när man passerar längs med 
de här gatorna.  

Audiella	intryck
I och med sin användning som parkering och sin 
placering mellan bilvägar, så finns mycket motorljud 
på platsen, samt ljuden från människorna som 
vistas runt och på denna centrala plats utan markant 
avskärmning, ljud så som fotsteg, samtal, skrik, 
vagnshjul osv. Vilkas styrka och omfattning ger 
negativa intryck.  

Emotionella	intryck
Ytans höga placering i samband med öppenheten, 
skapar en utsatt känsla på platsen. Däremot dess använd-
ning som parkering, gör den lugnare, när denna använd-
ning är av bruk. Likt Ronneby torg ges här stressande 
känslor på grund av att mycket händer runt om, vilket 
inte allt på samma gång kan iakttas, medan man själv är 
totalt utsatt för iakttagelse. Här behövs igen gågatorna tas 
med, då dessa erbjuder många upplevelser, nämnda under 
visuella intryck, likväl som klätterbanor/hinderbanor, som 
tillåter olika typer av rörelser i stadsmiljön, samtidigt som 
dessa skapar avskärmning och är ett positivt och välkom-
nat inslag i den urbana miljön, vilket också är en lösning 
på öppenheten och utsattheten som nämnt flertalet gånger
 ovan.   

Olfaktoriska	intryck
Lukter finns till mindre del på platsen, men i form av av-
gaser framförallt, även delvis från sand och cigarettrök.  

bild	12.	Växjö torg, förenklad skiss, serial 
vision 1. 

bild	13.	Växjö torg, förenklad skiss, serial 
vision 2. 

bild	14.	Växjö torg, förenklad skiss, serial 
vision 3. 
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3.3.2 Transportmiljö 

Ronneby resecentrum

Resecentrum i Ronneby består av ett avlångt område som avgränsas av spårområ-
det i sydväst, vilket agerar barriär och därför är resecentrum enbart tillgängligt från 
nordväst, sydöst och nordöst. Vid båda ändarna av busstorget i nordväst och sydöst 
ligger både cykel- och bilparkeringar. I sydöst ligger även bussparkeringar och under-
hållsbyggnader. En bil-, gång- och cykelbro skär över området i sydöst och denna har 
även koppling ner till resecentrumet genom en trappa och hiss. Under bron ligger den 
sydöstra cykelparkeringen, från denna nås busstorget och tågstationerna. Vilka leder 
vidare till stationsbyggnaden med kiosk och väntsal i nordväst.

bild	15.	Plankarta Ronneby resecentrum, Svart står för bebyggdada kvarter, blått för Ronnebyån/ vatten, grönt för 
naturinslag (träd, buskar/planteringar, gräsmattor), beige för järnväg och grått för parkeringar.
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Visuella	intryck
Överlag har miljön en bra balans mellan översiktbarhet 
och avskärmningar. Runt stationsbyggnaden är rummet 
dåligt avskärmat. De fungerande avskärmningarna i miljön 
är bron som går över den sydöstra delen av resecentrumet 
och bildar ett rum under sig, busskurerna och taket längs 
med hållplatserna på busstorget samt buskar som delar av 
parkeringarna. Möjligheten att befinna sig mot en vägg 
eller i en busskur och öppenheten att kunna blicka ut över 
det som händer utanför har en bra balans. Färgsättningen 
med få färger, i huvudsak rött och grått gör miljön lugnare 
och inte överväldigande. Rummet under bron skulle kunna 
utnyttjas mer och bättre för människor. 

Audiella	intryck
Området är ganska ljudutsatt, framförallt de nordvästra 
delarna samt hållplatsdelarna av motortrafikljud huvud-
sakligen, samt samtal och andra ljud från människor som 
nyttjar platsen.

Emotionella	intryck
Miljön avgränsas på ett tillfredställande sätt och har en 
lämplig skala. Hela resecentrumet är 360m x 85m. Neg-
ativt är sättet tågrälsen är en barriär mellan stationen och 
Ronnebyån, vilken leder vidare mot Brunnsparken. 
Cykel- och gångvägarna till och från platsen skulle kunna 
vara lite bredare, då många människor rör sig där. Samt i 
och med behov av personligt utrymme. På vissa delar så 
som vid stationsbyggnaden och mitt bland hållplatserna är 
det överväldigande mycket som händer runt omkring och 
det finns behov av fler avskärmningar på dessa platser. 

Olfaktoriska	intryck
Överlag är miljön bra luktmässigt vid fallstudietillfället. 
Svag avgaslukt och mycket cigarettrök fanns endast runt 
själva stationshuset.

bild	16.	Ronneby resecentrum, förenklad 
skiss, serial vision 1. 

bild	17.	Ronneby resecentrum, förenklad 
skiss, serial vision 2. 

bild	18.	Ronneby resecentrum, förenklad 
skiss, serial vision 3. 

bild	19.	Ronneby resecentrum, förenklad 
skiss, serial vision 4. 

bild	20.	Ronneby resecentrum, fören-
klad skiss, serial vision 5. 
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Växjö Resecentrum

bild	21.	Plankarta Växjö resecentrum, Svart står för bebyggdada kvarter, grönt för naturinslag (träd, buskar/planter-
ingar, gräsmattor), beige för järnväg och grått för parkeringar.

Växjös resecentrum består av busstorget i väst med avlånga öar för håll-
platser till bussarna, vilka även innefattar några träd. Norra delen består av 
järnvägsområdet med hållplatser för tågen samt byggnader på norra sidan 
om järnvägen. I öst finns cykel och bilparkeringar med några träd lägst 
kanten och i mitten ligger resecentrum byggnaden, vilken byggdes 2002. 
Byggnaden innefattar kiosk, väntsal och trappor upp över järnvägsspåren 
och ner till tåghållplatserna. 
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Visuella	intryck
Ytans olika delar kommer med olika intryck och får därför 
beskrivas för sig. Busstorget ger ett svårorienterat och 
utsatt intryck, med sin öppenhet och all sin rörelse. Rese-
centrum byggnaden kommer med en intressant upplevelse 
för blicken, med sina former och variationer i gestaltningen 
samt en välbehövlig avskärmning av miljön. Parkeringen 
i öster har sina fördelar, där träden skärmar av och höjer 
intrycket av miljön. Dessutom är husen på norra sidan av 
järnvägen en större avskärmning av intryck samt i sig ett 
intressant fäste för synen att uppleva i och med färgerna 
och de olika designerna av fasader och strukturer. 

Audiella	intryck
Audiellt så är detta naturligt en högljudd plats i och 
med motorljud och ljud från all rörelse av människor. 
Resecentrumbyggnaden ger delvis skydd och avbrott 
från detta, samt träden ger en viss avskärmning, men 
miljön är fortfarande väldigt ljudutsatt. Där mängden och 
variationen av audio gör intrycken sämre. 

Emotionella	intryck
Miljön upplevs kaotisk och svår, då det inte finns 
många riktmärken, utan miljöns främsta innehåll 
är kollektivtrafikens fordon, vilka flyttas, är i rörelse och 
ständigt förändras. Förutom resecentrumsbyggnaden finns 
inte mycket på själva ytan att fästa blicken på och orientera 
sig efter. Storleken på ytan är också en avgörande faktor 
för hur öppen ytan kan vara och samtidigt upplevas positivt 
och Växjö´s resecentrum upplevs ha en för stor öppen/ lik-
formig yta, för att upplevas positivt med mängden intryck 
som finns på platsen.  

Olfaktoriska	intryck
Platsen är utsatt för avgaser, sand och cigarett lukter, vilka 
är av medelkaraktär med förvärras på grund av bristen av 
avskärmningar som skulle dämpa dessa lukter. 

bild	22.	Växjö resecentrum, förenklad skiss, 
serial vision 1. 

bild	23.	Växjö resecentrum, förenklad skiss, 
serial vision 2. 

bild	24.	Växjö resecentrum, förenklad skiss, 
serial vision 3. 
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3.3.3 Rekreationsmiljö

Ronneby Brunnspark

Brunnsparken är ikonen för Ronneby stad och ett minne från tiden som kurort. 
Parken täcker en stor yta (men alla dess delar ligger trotts detta inom ett prome-
nadavstånd på runt 2km), där en del består av en ordnad och välskött slät, låglänt 
park del, med stora gräsmattor, planeringar och vackra gamla träbyggnader. Men 
den största delen består av ett bergigt skogslandskap med sjöar, breda elljusspår 
med ordnad grusmarkbeläggning samt knöligare och smalare, längre skogsslin-
gor. Parken har ett vattenfall och toppen är en utsiktsplats, från vilken parkdelen 
kan skådas från ovan. Parken innehåller också ett utomhusvattenland, ett hotell, 
samt tennisbanor, fotbollsplaner, lekplatser och minigolfbanor och flera fontäner 
och skulpturer. Dessutom står brunnshallarna med sina stora öppna salar och 
pelare i mitten av parkområdet. Brunnsparken har fått sitt namn från källan med 
mycket järnhaltigt vatten som hittades på platsen i början av 1700-talet. Parken 
har sedan på 1800-talet utformats av den danske landskapsarkitekten Henry 
August Flindt. I öst gränsar även parken till Ronnebyån och korsar den med flera 
broar.

bild	25.	Plankarta Ronneby Brunnspark, Svart står för bebyggdada kvarter, grönt för naturinslag (träd, buskar/planter-
ingar, gräsmattor) och linjerna för höjdkurvor/nivåskillnader.
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Visuella	intryck
Miljön är varierande, ordnad, med öppenhet och slutenhet. 
Överlag är det en väldigt bra miljö. Bänkarna i många fall 
bara utplacerade längs en gångväg med ryggen och sidorna 
öppna mot ett öppet gräsfält. Vilket innebär mindre trygg-
hetskänsla och större utsatthet.   

Audiella	intryck
Miljön är väldigt stor och delvis avskärmad av träd, gröns-
ka och byggnader så att ljudnivån överlag är väldigt bra, 
dvs. låg och uppdelad. Längst kanten av parken som grän-
sar till en bilväg och Ronnebyån så är ljudnivån lite sämre 
på grund av att bilarna avger motorljud och det endast del-
vis finns buskar som avskärmar bilvägen från gångvägarna 
i parken. Vissa delar av parken där människor tenderar att 
samlas kan även samtalsnivån bli hög, men dessa områden 
är lätta att undvika tack vare parkens gångstråksstruktur 
som tillåter olika vägval till samma destination. Övrigt 
audio så finns även ljud från olika fåglar, vilket är ett bättre 
ljud att uppleva, men på samma gång bidrar till ännu ett 
audio i mängden.

Emotionella	intryck
Känslan är överlag tillfredställande god i miljön tack 
vare den varierade miljön med öppenhet och slutenhet, 
avskärmningarna och valmöjligheterna. Mycket viktigt är 
alla träd och planteringar som ger lugn. 

Olfaktoriska	intryck
Dofter finns delvis i avskärmade områden specificerade för 
detta ändamål så som rosenträdgårdsdelen och en doft-
trädgård. Detta är mycket bra och uppskattat. Men det finns 
inga begränsningar/ avskärmningar vad det gäller lukten 
och föroreningen från rökning. 

bild	26.	Ronneby Brunnspark, förenklad skiss, 
serial vision 1. 

bild	27.	Ronneby Brunnspark, förenklad skiss, 
serial vision 2. 

bild	28.	Ronneby Brunnspark, förenklad skiss, 
serial vision 3. 

bild	29.	Ronneby Brunnspark, förenklad skiss, 
serial vision 4. 
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Växjö Linnépark

bild	30.	Plankarta Växjö Linnépark, Svart står för bebyggdada kvarter, grönt för naturinslag (träd, buskar/plante-
ringar, gräsmattor) och beige för järnväg.

En del av stadsparken i Växjö kallas Linnéparken. Denna innehåller planteringar 
av blommor, domkyrkan och Karolinerhuset, vilket funnits sedan 1715 och varit 
en av skolorna Carl Von Linné läste på. I parken finns även en hedring av Linné 
i form av en oval, synlig på kartan ovan, där växter finns odlade efter Linnés 
sexualsystem, med sina 24 olika klasser representerade. Vidare finns även träd, 
buskar, sittplatser, lekparker och en utomhusscen. Parken gränsar även till Väx-
jösjön, med ett gångstråk, grönska, konst och sittplatser.
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Visuella	intryck
Miljön är inbjudande och innefattar olika ”rum” som är 
delvis avskärmade, så som ovalen med Linnés sexualsys-
tem, vilken upplevs separerad från trädallén in i parken och 
området runt domkyrkan, samt lekparkerna. Detta upplevs 
positivt, att kunna orientera sig efter, samt olika upplevels-
er för synen att ta in vid rörelse genom miljön.  

Audiella	intryck
Ljudmässigt så ger närheten till en större bilväg 
samt järnvägen och öppenheten till dessa funktioner en 
ganska hög ljudnivå av trafikljud, som konstant är närva-
rande. Men vad som även bör tas med i beräkningen är 
parkens centrala läge. I och med det så är själva parken 
en förhållandevis lugn audiellmässig plats. Övriga ljud på 
platsen är fotsteg i markbeläggningen av grus, ljud från 
vattnet i den nära belägna sjön, ljud från utrop från rese-
centrum samt samtal och liknande från parkens besökare.   

Emotionella	intryck
Känslomässigt så bjuder miljön på en paus från stadscen-
trumets liv och målsökande, skyndande rörelser. Därför 
ges positiva och inbjudande känslor. Vissa delar av miljön 
känns mindre bra och är mer utsatta från omgivande funk-
tioner, så som i norr mot bilvägen och i väst mot resecen-
trum och centrum. 

Olfaktoriska	intryck
Luktintrycken på platsen var bra och nästan obefintliga, 
vad som kunde urskiljas var från vissa växter samt från 
avgaser och liknande från omgivande aktiviteter och från 
sjön, samt sand och grus. 

bild	31.	Växjö Linnépark, förenklad skiss, 
serial vision 1. 

bild	32.	Växjö Linnépark, förenklad skiss, 
serial vision 2. 

bild	33.	Växjö	Linnépark, förenklad skiss, serial 
vision 3. 
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3.3.4 Sammanfattning fallstudie

Genom studierna av de olika fysiska offentliga miljöernas gestaltning har likheter 
i behovet av utformningarna identifierats efter sinnesintrycken från platserna. I de 
flesta miljöer sågs öppenhet, där någon form av avskärmningar inte existerade som 
ett problem och en påfrestning på människorna i miljön. Ex. som uppmärksammats 
av bra avskärmningar var utrymmet under bron vid stationen i Ronneby och busskur-
erna med väggar som inte var helt genomskinliga också i Ronneby, klätterbanorna 
och konstinstallationerna längs Växjös gågator, i övrigt var byggnader, träd, buskar, 
murar och nivåskillnader bra exempel på avskärmningar. Den audiella delen hade en 
förvånansvärd stor påverkan på en miljös helhetsintryck. Där ljuddämpande element 
som avskärmar sågs som bra lösningar.  
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4. RESULTAT

4.1 Analys

Fallstudierna har bidragit till kunskaper att själva rumsskapandet, genom definiering och 
avgränsning är av stor vikt för att göra miljöer inbjudande och uppskattade att visats i. 
Vidare har även den enorma påverkan som intryck skapar från upplevelsen av miljön 
iakttagits. Där framförallt ljud och rörelse från motorfordon, människor och handeln kan 
pekas ut som en stor negativ påverkan. Vad som sågs som brist i välanvända miljöer där 
problematik fanns i ovannämnda intryck var ofta avsaknaden av väggar för rumsskapandet, 
eller rum med för stor yta för den mänskliga skalan, där för mycket öppenhet leder till att 
olika intryck från en större yta sprids och blandas (Gehl, 1996 s. 65-74).    

Enkäten har lyft observationerna från fallstudien ännu mer och tryckt på att denna påver-
kan av miljön på individen verkligen existerar i dessa områden och att den fysiska ut-
formningen av miljön verkligen är av vikt samt påverkan för individers välfärd (Gehl 1996 
kap. 1, Norberg-Schulz 1980 s. 5). Här pekades specifikt avskärmningar/väggar i miljön, 
begränsning och dämpning av ljud, ljus och rörelser ut, samt lätt och tydlig orienterbarhet 
och konstanthet i miljön.

Modernismens stadsbyggnadsideal har lett till en del problem som vi ser i 2018 samhälle. 
Sen modernismens monotona, strikt organiserade, snabbproducerade bostäder har mellan-
rummen och de offentliga miljöerna underprioriterats och inte getts tydliga gestaltningar. 
Offentliga miljöer behöver gestaltas organiskt och utifrån ett mänskligt perspektiv, tillskill-
nad ifrån det organiserade planperspektivet vilket modernismens områden planerats utifrån 
(Gehl 1996). Vilket t.ex. kan utgå ifrån Cullens serial vision och använda sig av rörelsen 
i miljöerna, dessa barriärer/ avskärmningar, tillgänglighet, sensoriska intryck och dess 
användarsyften, vilka har lyfts i detta arbetet vara av stor vikt för en positiv upplevelse av 
den offentliga miljön (Cullen 1971).

Sensoriskt viktigt är mängden intryck, vilka behöver finnas men till en lagom mängd 
och av uppskattad härkomst (Norberg-Schulz 1980 s. 5). Detta är av särskild stor vikt för 
individer med hög sinneskänslighet, där för många intryck kan leda till överväldigande/ 
överstimmulering och för få till en understimmulering. Varav båda dessa miljöer inte är bra 
för människan. Därför bör miljöer avskärmnas samt fokusera på enstaka intryck (Lynch, 
1960 kap. 4).
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4.2 Förslag

4.2.1 Riktlinjer

Enligt analysen av det här undersökningsarbetet är följade punkter 
viktiga att prioritera vid utformningen av offentliga miljöer.
 
1. Tydligt avgränsande
Många funktionella avskärmningar/ avgränsningar är viktiga i alla 
olika sorters miljöer, för att göra dessa trivsamma för människor. 
Avgränsningarna bör avskärma från mängden och substansen av 
omgivande aktiviteters intryck samt intrycken inom själva rummet 
från ljus, emotionellt, taktilt och framförallt från ljud. Men dessa 
avgränsningar bör även möjliggöra för att förstärka andra utvalda 
intryck inom olika rum. Olika typer av avgränsningar av olika mate-
rial och strukturer kan användas för avskärmning av olika intryck i 
olika typer av rum. T.ex. en mur, en spaljé, en vägg, ett konstverk av 
metall, glas eller trä mm. en interaktiv skulptur som går att sitta på 
och använda för avlastning eller leka/ använda som träningsredskap. 
Även naturliga element så som träd, buskar, vatten och planteringar 
kan högst framgångsrikt användas som avgränsning. Avgränsning-
ar är vad som skapar en rumsstruktur och sätter rummets gränser/ 
väggar. 

Så som Cullen tar upp är det viktigt att skapa upplevelse, och vad 
som bidrar med denna är miljöer som har variation när man går ige-
nom dem, där öppenhet ersätts av slutenhet och miljön är avgränsad 
för att inte vara större än att man på mänsklig höjd och i mänsklig 
hastighet kan ta in och uppleva den (Cullen 1971 s. 106-110).

För placering av avskärmningar behöver först miljön analyseras 
för att identifiera vilka intryck som behöver avskärmas, eller vilken 
storlek av rum som passar miljön och på samma gång den mänskliga 
skalan (Gehl 1996 s. 65-74). Har vi t.ex. en väldigt öppen miljö som 
ligger intill en välanvänd väg och miljön har en funktion som en 
mötesplats, så ses behov av att sätta upp en avgränsning för att stän-
ga ute ljudet och intrycken från vägen till miljön. Ett annat exempel 
är när vi har en yta som är för stor, t.ex. så uttrycker Gehl (1996 s. 
65-74) att ett torg inte får vara större än 100m2, detta för den mänsk-
liga skala, därför kan ett större torg behövas avgränsas, genom att 
delas upp i mindre rum. 

bild	34.	Skiss som illustrerar en avgränsning, ett 
skapande av ett rum
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2. Tillåtande av mänsklig rörelse
Männsklig rörelse är det rörelse och hastighet som en 
gående, springande, cyklande, rullstols- eller rullator-
bunden tar sig fram med i samhället. Det här är något 
som Gehl har lyft fram efter det storskaliga ovan-
ifrån planeringen (Gehl 1996 kap. 1). Det innebär att 
skapa miljöer efter den här rörelsen och hastigheten 
i relevant skala till denna, dvs. en betydligt mindre 
skala än vad som brukats vid bilplanering för högre 
hastigheter. En planering efter mänsklig rörelse kan 
innebära t.ex. hinderbanor, nivåskillnader eller likan-
de för upplevelser läng med sträckan (Cullen 1971 
s. 17-20), olika markmaterial för framkomlighet och 
tydlighet mm. Det involverar även antalet och typen 
av vägar samt möjligheten att ta olika vägar, då det är 
av vikt för det mänskliga psyket samt ingår i planer-
ingen efter mänsklig skala (Gehl 1996 s. 65-74). Att 
ha flera vägval ger trygghet, medan för många vägval 
även kan leda till en svårorienterad miljö med mycket 
intryck av rörelse och ljud. 

3. Naturinslag
Natur och vatten är viktiga element för människan 
(Le Corbusier 1976, kap 2). Växter och vatten up-
plevs vackert, skapar lugn och kan användas för att 
avskärma rum eller delar av rum och miljöer. Plante-
ringar är även bra för miljön då växter skapar syre av 
koldioxid vilket kan vara särskilt värdefullt i urbana 
miljöer. Det finns aspekter som behövs uppmärksam-
mas vid planering av natur-, park- och vattenmiljöer 
när det gäller välbefinnandet för människor. Dessa 
är att vatten i vissa former kan skapa ljud, vilket 
kan vara positivt i viss mån, så som lugna vattenfall 
i miljöer som ska skapa lugn. Vatten kan även vara 
negativt i vissa former, t.ex. kaotiska plaskande och 
brusande fontäner i miljöer vilka redan har många 
ljud. På likande sätt bör växter och naturinslag i 
urbana miljöer vara planerade genom att de har ett 
syfte, t.ex. avskärmning eller en användning så som 
rekreation. Natur bör inte användas i urbana miljöer 
bara för att fylla ut mellanrum så som branta eller 
svårbyggda ytor. En viktig aspekt vid planering 
av planteringar är att vissa hålls så likvärdiga som 
möjligt, då dessa kan bli orienteringspunkter i miljön 
och skapa trygghet. Människor finner trygghet i det 
förutsägbara och igenkännbara. En plantering som 
ständigt förändras kan skapa kaos och en negativ 
känsla.

bild	35.	Illustration	av	mänsklig	rörelse

bild	36.	Illustration av naturinslag i stadsmil-
jön.
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4. Naturlig Skala/proportioner
Det bör vara en för det offentliga rummet lämplig skala på alla 
delgestalter. Det gäller bl.a. markbeläggningen som kan vara 
mer eller mindre mönstrad eller inredningen vilken också bör 
anpassas efter rummets skala och storlek. De naturliga propor-
tionerna får nog de flesta att tänka på Fibonacci’s nummer och 
spiral likt Humphrey. Den är en bra utgångspunkt, men propo-
tionerna behöver också utgå från en mänsklig storlek, på ett sätt 
som möjliggör för människor att ta del av och uppleva innehål-
let i rummet, dess detaljer och storlek efter graden en människa 
kan uppfatta och på samma gång inte för mycket så att det inte 
blir överväldigande med mängden intryck (Gehl 1996 kap 1, 
the national autistic society. Creating autism-friendly spaces 
2017). 

5. Variation 
Variation är något Cullen lyfter, under vikten av att skapa 
intresse genom olika visuella upplevelser under rörelse genom 
miljöer (Cullen 1971 s. 17-21). Variation bör finnas av miljöns 
fysiska innehåll och omgivning. Olika epoker, still, struktur, 
färg, storlek mm. på byggnader, fysiska strukturer, möblering, 
dekorationer mf. Det här kan skapas genom att tillåta olika 
byggherrar bruka olika mindre sammanhängande ytor samt att 
använda olika material.

6. Sittytor
Bänkar, kajkanter, trappor, murar och andra Sittytor är viktiga 
inslag i urbana miljöer för att möjliggöra för människor att bru-
ka platsen. För att skapa sittmiljöer behövs den sociala kulturen 
dessa skapas i värdesättas. Den svenska kulturen gör att många 
människor ofta befinner sig ensamma eller i mindre grupper 
och ett intresse finns ofta inte för att interagera med andra i 
den urbana offentliga miljön. Medan andra kulturer fungerar 
på ett motsatt sätt. Det finns grundläggande principer som bör 
identifieras och analyseras vid planering av Sittytor. Sittytor 
bör alltid erbjuda översikt men på samma sätt vara avskärmade 
åt motsatt håll och eventuellt en eller flera av sidorna. Sittmil-
jöer placeras därför bäst mot en avskärmning, på en upphöjning 
eller mot en vägg. Olika sittmöjligheter bör även erbjudas, så 
som enskilda sittplatser för en person, sittplatser med bord och 
interaktiva skulpturer som kan sittas på och brukas på andra 
sätt. 

bild	37.	Fibonacci spiral.

bild	38.	Illustration av ett stadskvarter med olika sorters 
byggnader. 

bild	39.	Informell, flerfunktionell sittyta från Nynäshamn.
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7. Ljuddämpande element
Ljudabsorberande element eller strukturer är vik-
tiga inslag i urbana offentliga miljöer med höga 
ljudnivåer, från motortrafik, samtal, fotsteg mm. 
Ljudabsorberande element kan även användas som 
avskärmningar. Exempel på dessa kan vara spaljéer, 
natur, skulpturer, murar, plank mm.

8. Belysning
Belysningsfrågan har tagits upp mycket bland kom-
mentarerna i enkäten, där även många bra förslag har 
givits. Belysning i den offentliga miljön är väldigt 
viktig för upplevelsen av trygghet. Men även för väl-
befinnandet av människorna som vistas i den upplysta 
miljön. Lampor kan lätt ha hårt ljus som blir för starkt 
för ögonen, dessutom kan placeringen av lampor-
na hamna för långt isär och bilda mörka områden 
mellan. För en individ känslig för ljus, kan världen 
naturligt vara för ljus konstant dagtid och nattid då 
vara en möjlig tillflykt från detta. Men starkt kallt ljus 
från gatlampor kan göra denna kvällsmiljö värre än 
dagtid. Det här då vissa skapade ljuskällor kan up-
plevas skarpa och flimrande för känsliga. Belysning 
bör istället medvetet planeras för att vara bra för män-
niskor, med t.ex. varmt-, lugnt-, gult ljus, som inte är 
fluorescerande med lagom eller inga avstånd mellan 
lamporna. Ljusslingor kan vara ett bra alternativ för 
att undvika mörka fläckar och starka ljusskillnader i 
gångmiljöer. 

9. Färger
Vad det gäller mängden intryck, organiseringen och 
orienterbarheten, kan antalet färger och deras styrka i 
den fysiska miljön ha en stor påverkan på individen. 
Endast en eller ett par färger kan användas för en viss 
miljö och på så sätt skapa en tydlig orienteringsnod 
eller så kan olika färger användas för att symbolisera 
olika användningar eller gångstråk. Ett regelbundet 
bruk av färger på det här sättet genom ett helt rum 
kan skapa tydlighet och organisering samt hjälpa till 
att hålla ner antalet intryck i helhetsbilden av miljön.

bild	40. Illustration av ljuddämpande fysiska struk-
turer.

bild	41. Illustration av gatubelysning

bild	42.	Färgcirkel.
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10. Orienterbarhet 
Offentliga rum och andra miljöer bör vara tydliga och 
därmed lätta att orientera sig i. Det här kan skapas genom 
skyltning, kartor i urbana offentliga miljöer, tydliga gatun-
amns- och gatunumreringsskyltar. Dessutom kan olika sorters 
nodpunkter skapas som hjälper orienteringen (Lynch 1960 
kap 1). Dessa kan vara stora och övertydliga som ikoniska 
byggnadsverk, men även en fontän, skulptur, eller bara en 
viss färgkoordination av det offentliga rummet. Det skulle 
även kunna vara vatten, gångstråk eller planteringar i en viss 
gestaltande struktur/ mönster eller färg.

11. Organisering
Innebär att miljön och rummets struktur upplevs medvetet 
ordnad från ett männskligt perspektiv (Gehl 1996 kap 1). Det 
är av vikt för orienterbarheten och för de som vistas i rum-
mets välbefinnande. En tydlig organisering skapar en lugn 
och trivsam miljö. Organiseringen skapas av placeringen av 
miljöns fysiska element i en specifik ordning och tydlig ge-
staltning samt uppfattbara mönster/ strukturer och/ eller färg-
er. Det kan också skapas med hjälp av markbeläggningens 
eller fasadernas mönster, ornamentik och helhetsgestaltning. 

12. Upplevelser
Cullen diskuterar vikten av sinnesupplevelser i och med 
rörelse genom rum. Upplevelserna kan vara i och med sluten-
het möter öppenhet, fasader, inredning av miljöerna, mark-
material, naturinslag osv. Det som är viktigt är att följa den 
mänskliga skala, ha variation samt en viss oförutsägbarhet, 
vilken inte är skadlig. Menat att oförutsägbarheten inte in-
volverar eller påverkar miljöns orienterbarhet, igenkännbare 
eller organisering (Cullen 1971 s. 17-21, Gehl 1996 kap 1).  

bild	43.	Illustration av orienterbarhet. 

bild	44.	Evighetssymbolen som illustration av 
sammanhängandet av en bra organisering. 

bild	45. Illustration av upplevelse.
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I helhet behöver stora miljöer så som 
stortorg, stadsparker och resecentrum 
ha flera vägvalmöjligheter att ta sig till 
och ifrån. Denna balans avgörs även av 
ytans storlek och form mm. men som 
utgångspunkt är runt 4 vägar rimligt, ett 
åt vartdera väderstrecket. Avskärmning-
ar bör finnas från omgivnings intryck, 
likväl som från intryck från rörelse och 
aktiviteter i miljön. 

Stora miljöer som nämns ovan behöver 
även delas upp i mindre miljöer/ rum 
genom avskärmningar. Indelningen bör 
ske med hänsyn till rörelsen i områ-
det och hur aktiv miljöns användning 
förväntas vara. 

I aktiva miljöer, som t.ex. en park 
med sportanvändning, bör plats 
göras för så väl liv och rörelse som 
lugn och ro.

I lugnare miljöer prioriteras 
avskärmningar för lugn och up-
pdelningar i olika mindre ytor. 
 
 

13. Rumsstrukturer
Att identifiera och arbeta med rumsstrukturer bygger på Norberg Schulz (1980 s. 5-6) sätt att illustrera 
rörelse i olika rumsstrukturer.

Olika rumsstrukturer lämpliga för autistiska & högkänsliga 
Svart symboliserar rummets fysiska gränser. Medan rött symboliserar strukturens alstrade rörelse. 
Blått symboliserar avskärmningar och rumsseparerare. 

bild	46-50. Illustration av rumsstrukturer och 
rörelse. 
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4.2.2 Praktiskt exempel

Bruk av riktlinjerna på Ronneby Torg

En tydlig nodpunkt finns i och med heliga kors kyrka vilken bör framhävas då 
den bidrar till orienterbarheten och organiseringen. Ån har möjligheten att bidra 
till ett rumsskapande samt naturinslag i miljön och bör därför även denna fram-
hävas och tillgängliggöras till en större grad. Ett konstant och begränsat färgbruk 
för inredningen av torget bör även användas för att göra miljön organiserad och 
tydlig. Belysningen på torget görs bäst låg i mänsklig höjd med ett dämpat gult 
konstant ljus som belyser hela torgytan utan att lämpa mörka områden. Ett stort 
utbud av varierande sittytor förhöjer även miljön och erbjuder möjlighet för 
människor att samlas, ta en paus och vistas i miljön, dessutom kan interaktiva 
sittytor här erbjuda möjlighet till olika användning av miljön. Ronneby torg 
omges av flera vackra byggnader från olika epoker och fasader av olika material. 
En byggnad sticker ut, rakt över ån från torget, precis efter parkeringen ligger ett 
kvarter kallat påfågeln som har ett utseende helt motsatt en påfågels, det är ett 
blått och grå/ vitt hus av plattor, ett enkelt rektangulärt hus med en platt simpel 
fasad. Denna fasad skulle med fördel kunna omgestaltas till en t.ex. av trä och i 
ljusa kulörer vilket passar med byggnaderna på torgsidan av ån.

bild	51. Illustration av exempel på utformningen av det tänkta rummet vid ån på Ronneby torg. Där ån 
ligger bakom buskarna till vänster och torget fortsätter in till höger. Till höger om mitten finns ett exem-
pel på en interaktiv sittyta. Dessutom visar bilden på förslag på marbeläggningsmönster samt material av 
avskärmningar och placering av sittplatser. 
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Rörelse över och genom torget

Rörelsen tvärs över torget tillsammans 
med de 2 parallella vägarna för gågatan 
och vägarna samt rörelsen ån-kyrkan 
bör tillåtas fri väg samt prioritering för 
människor över bilar. Denna informa-
tion är av värde för att lokalisera vart 
behov finns av avgränsningar från intry-
ck samt vart passager bör lämnas öppna 
efter Lynch (1960 s. 85-90).

Rumsstrukturer, uppdelning av 
torget

Torgets storlek på 135m x 64m indiker-
ar på, efter Gehls principer att det är för 
stort för att vara översiktligt för männi-
skan och bör därför delas av i 2-3 olika 
rum (1996 s. 65-74). Miljön är även för 
öppen mot omgivningen vilket gör mil-
jön till en plats och inte ett rum vilket 
eftersträvas, samt leder till ett överväldi-
gande av intryck. Här behövs ljuddäm-
pande element i avskärmningarna för 
att minska på intrycken från omgivande 
vägar och tågräls mm.

bild	52. Rörelsen på Ronneby torg. Där rött 
symboliserar viktiga rörelsestråk och gult annan 
undervärderad/mindre använda rörelsestråk 

bild	53.	Uppdelningen av rum på Ronneby torg. 
De röda cirklarna symboliserar de olika rummen. 
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Väggar i miljön

Väggarna är avgränsningar av någon 
form och något material, gärna na-
turinslag, tydligt, medvetet och spar-
samt färgsatt, ljudisolerande samt 
placerat på ett sätt som inte stör det 
prioriterade rörelsestråken, eller på ett 
sätt som leder rörelsen medvetet genom 
miljön men på samma gång erbjuder ut 
och ingångar och dessutom på ett sätt 
som skärmar av från omgivande ljud, 
lukt och rörelseintryck. Allt detta efter 
ovanstående kriteriers ideal. Cullen 
eftersträvar rumsskapande och väggar 
till rummen vilka sluter in och öppnar 
upp varierande och skapar upplevelser 
samt olika vy punkter och på samma 
gång delar in miljöer i storlekar som är 
möjliga för människors ögon att läsa in 
(Cullen 1971 s. 155-161). 

Markytor/ golv i det offentliga rum-
met 

Markbeläggningen är ett verktyg för 
att tydliggöra rumsuppdelningar och 
rörelsestråk. Olika material och mönster 
användas, så som stenplattor, betong-
plattor, grus, asfalt i rutmönster, cirklar 
osv. Syftet på Ronneby torg är att skapa 
ett rum vid Ronnebyåns vatten (grönt) 
vilket kopplas samman över ett område 
med gångfart (orange) för motortrafik 
och sedan två till torg rum i brun/rött 
och rött/rosa samt ett rörelsestråk i 
lila för gågatan. Mörkorange visa på 
prioriteringen av övergångställe eller 
liknande för att på något sätt möjliggöra 
snabb och fri passage från torget upp 
mot kyrkan.

bild	54.	Miljöns väggar (avskärmningar). Där röda 
linjer är prioriterad avgränsningar, orangea lägre 
prioriterade samt gröna vilka fokuserar på natur/växt 
avgränsningar. 

bild	55.	Markbeläggning på Ronneby torg. Där de olika 
färgerna symboliserar olika sorters markbeläggning, av 
olika material och/ eller mönster i materialet som tydligt 
skiljer dem åt. Blått är Ronneby ån och beige längst ner 
järnvägen, samt grått för parkering och svart visar byggda 
kvarter.  
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4.3 Diskussion/ Slutsats

Analyserar man huruvida olika åldrar och grader på autismspektrumet eller 
högkänslighet skulle påverkas och ha olika behov av miljön, kan slutsatsen 
dras att graden leder till olika grad av problematik pga. intryck och olika 
grad av problematik av olika typer av intryck. Om man förbättrar miljön efter 
intryck så kommer det att hjälpa alla oavsett grad. Vad gäller ålder så kan 
olika åldrar bruka miljöerna på olika sätt och utifrån det få olika sorters be-
hov. Olika miljöer med olika huvudsak användningar skapar olika behov för 
den autistiske individen, utefter typ av användning och ur denna syn spelar 
ålder ingen roll för vilka behov som uppkommer. När det kommer till kvin-
nor och män så orienterar sig kvinnor och män överlag på olika sätt i miljön 
(här finns så klart olika undantag när det gäller genus och liknande). Kvinnor 
orienteras sig till stor del genom att analysera situationen och använda sig av 
vägbeskrivningar, medan män ofta går mer direkt efter landmärken i miljön. 
Detta kan spela roll vid planeringen för tydlighet och lättorienterbarhet där 
båda de här sätten att hitta fram behöver ges lika mycket prioritering samt 
finnas i alla miljöer.   

Arbetets frågeställning är (s. 4): 

• Hur	kommunicerar	stadens	offentliga	platser	med	invånarna,	vilken		
	 påverkan	har	detta?

•	 Hur	kan	fysisk	planering	använda	gestaltning	för	att	öka	till-	 	
	 gängligheten	till	staden	för	gruppen	neuroatypiska	och	för	individer		
	 med	ökad	sensorisk	känslighet	samt	på	samma	gång	möjliggöra			
	 bättre	mental	hälsa	för	så	många	som	möjligt?		

På den första punkten framkom ett tydligt svar ganska snabbt under arbetets 
gång. Det var att den fysiska planeringen påverkar miljöers fysiska innehåll 
och detta fysiska innehåll påverkar i sig invånarna. Utifrån detta arbetes 
fokus så framställs denna påverkan på invånarna efter sinnesintrycken och 
den mentala upplevelsen. Denna påverkan har vetenskapligt fastställts i 
det här arbetet och involverar alla sinnen likväl som upplevelser av stress, 
ångest, överväldigande, lugn mf. känslointryck. Det vill säga detta arbete 
har identifierat och analyserat delarna av social hållbarhet vilka den fysiska 
miljön kan påverka, och det är de mentala aspekterna av upplevelsen av en 
offentlig miljö. Miljöerna i städer idag utformas för att hjälpa synnedsatta, 
hörselnedsatta och rullstolsbundna, äldre med t.ex. rullatorer samt gravida 
och mammor med barnvagn. Det finns än inga allmänt praktiserade tankar, 
principer eller vanor att planera för individer på autismspektrumet eller 
högkänsliga individer. Till viss del finns kunskaper och praktik av att utfor-
ma miljöer för människor som bl.a. Gehl arbetar med (1996 kap 1). Men i 
dagens (2018)´s  design så ligger ett stort fokus på estetik före utformning-
ar för kommunikation, interaktion, upplevelser och mentalt och psykiskt 
välmående.
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Arkitektoniskt finns idag sedan runt 20 år tillbaka praktik och principer på vissa håll 
i världen av utformning av inomhusmiljöer för individer på autismspektrumet. Där 
fokus fhar legat på skolutformningar och bostadsutformningar av specifika byggnader 
för i samhället mindre självständigt fungerande individerna på autismspektrumet. 

Enkät-, fall- och litteraturstudierna visar på samma sak. Att neuroatypiska och 
högkänsliga påverkas starkt av den fysiska miljön och att det här sker genom känslig-
are sinnen samt annorlunda sinnesupptagning. Men även via annorlunda behov, eller 
framförallt starkare behov som en neuroatypisk har tillskillnad från en neurotypisk. 
Så som behov av att kunna uppmärksamma miljön runt omkring sig, för att kunna 
analysera denna intellektuellt då den sociala biten av kommunikation i samhället inte 
kommer instinktivt på samma sätt för neuroatypiska som för neurotypiska. Dessutom 
behovet av större personligt utrymme och behovet av ett enkelt, tydligt och lättorien-
terbart samhälle som går att förutsäga och är fast på så sätt att miljön inte förändras. 
Vidare är även en viktig del behovet individer på autismspektrumet och högkänsliga 
har för andrum, eller tillflyktsmiljöer. Vilka är platser skyddade från intryck eller med 
endast ett fåtal specifika planerade och lugna intryck där individen kan återhämta 
krafterna efter att ha blivit överväldigad av alla intryck i samhället. När det kommer 
till sinnena så har denna studie kommit fram till att det är framförallt ljud, ljus, lukter, 
skala och graden avskärmningar i den fysiska miljön som påverkar den neuroatypiska 
och högkänsliga individen. Samt att de här intrycken inte kan tas ur sitt sammanhang, 
då det är den fysiska miljöns struktur och element som skapar möjligheter för källorna 
till dessa intryck.
 
På den andra frågan har den här studien kommit fram till många bra gestaltningsprinci-
per, vilka likt vad arkitekterna som utformar inomhusmiljöer för individer på autisms-
pektrumet uttrycker måste vara generella och anpassas från plats till plats. Då autism-
spektrumet är komplexare än t.ex. rörelsenedsatthet och det därför inte går att sätta 
upp klara mål på samma sätt som finns där. Dock bör sensorisk känslighet inte mindre 
rättfärdigas för det och behov ses av att inkludera principer för hänsyn vid utformning 
för sensorisk känslighet samt för ett större fokus vid utformning av miljöer för att vär-
na om människors välfärd. Huvudprinciperna som det här arbetet har kommit fram till 
för utformningen är: lugna miljöer där intryck avskärmas och begränsas i mängd, med 
olika typer av sittytor och avskärmade platser att uppehålla sig på. Med välplanerad 
belysning som inte är för skarp eller stark med lämpliga eller inga mellanrum mellan 
lamporna. Tydlighet och lättorienterbarhet med skala på innehållet som är lämplig för 
miljön och gott om utrymme på gångvägar. Miljöer behöver vara enkla och förutsägba-
ra. Dessa punkter samt några fler redogörs för tydligare under rubriken riktlinjer.
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5. ORDLISTA

Audiell: Hörselsinnet.
Autismspektrum: Spektrumet av varierande grad och uttryck av autism, en neurologisk  
 funktionsnedsättning, med begränsningar och annan upplevelse inom kommu- 
 nikation, social interaktion, sinnesintryck och föreställningsförmåga.
Avskärmning: En fysisk struktur av något slag vilken agerar barriär för överföring av  
 intryck mellan olika ytor. 
Emotionell: Känslosinnet.
Funktionsnedsättning: Resultatet av en interaktion av en persons brister eller funk- 
 tionella begränsningar och miljön som hindrar denna från att utföra aktivi- 
 teter och delta i samhället.  
Gustatorisk: Smaksinnet.
Konsumtionsmiljö: Miljö som har konsumtion som övervägande användning, ex. torg,  
 shoppinggator och områden runt butiker. 
Miljö: Skicket av vad som omger en person, har olika mening beroende av kontexten. I  
 denna uppsatts fokuseras det på utomhusmiljöer, den fysiskt byggda/skapade  
 miljön.
Miljö barriär: En upplevd eller verkligt fysiskt objekt i miljön som förhindrar rörelse  
 eller gör rörelse från en plats till en annan svår.  
Neuroatypiska: Person vars nerurologiska funktion avviker från vad som uttrycks  
 medicinskt normalt. (i denna studie behandlas framförallt och uteslutande  
 individer på autismspektrumet under denna term).
Neurologi: Läran om funktionen av det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmär- 
 gen).
Neurotypiska: Peroner vars neurologiska fuktion överrensstämmer med vad som utt- 
 rycks medicinskt normalt, alltså personer som utgör majoriteten av samhället  
 och inte har autism eller andra neurologiska tillstånd. 
Offentlig miljö/rum/plats: Ett fysiskt område som utan begränsningar i tid eller likande  
 alltid är tillgägnligt för alla människor, som motsatts till privata områden.
Olfaktorisk: Luktsinnet.
Proprioception: Individens förmåga att angöra sina egna kroppsdelars position.
Rekreation: Aktivitet som verkar återhämtande, hälsofrämjande, vilande eller/och  
 nöjesfylld, ex. jogging, promenad, idrott och miljöombyte. 
Rekreationsmiljö: Miljö som har rekreation som övervägande användning, ex. parker,  
 utegym, badstränder och vandringsslingor.
Social exkludering: I denna uppsatts menas bara dimensionen av exkludering som  
 involverar personens potential av tillgänglighet till allmänna miljöer och dess  
 innehåll, syfte och sociala deltagande.  
Social hållbarhet: Välbefinnande, rättvisa och maktstrukturer, rättigheter samt rättfärdi- 
 gande och tillgodogivande av indivders behov långsiktigt. 
Taktil: Känselsinnet.
Tillgänglighet: Ett objektivt koncept relaterat till normer och lagstiftningar, det   
 beskriver relationen mellan personens funktionella kapacitet och kraven från  
 miljön.
Transportmiljö: Miljö som har transport som övervägande användning, ex. resecen- 
 trum, gator, vägar och gångstråk. 
Urban: Stadsliknande struktur och miljö. Vilken kan uttryckas stadsliknande genom  
 samnanförandet av människor och själva uttrycket av den fysiska miljön.
Vestibulär: Balanssinnet. 
Visuell: Synsinnet.
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Övriga tankar kring hur den byggda stadsmiljön påverkar dig med sensorisk känslighet och/
eller på autismspektrumet?

#1 Jag har en mycket svår fobi så jag önskar att alla ytor skulle vara gräs eller grus inte asfalt.

#2 Jobbigt med musik som spelas utanför affärer, folk som pratar högt i sina mobiler

#3 Bättre ljudisolering i lägenheter...

#4 Jag upplever det som mkt påfrestande att behöva delta i människors samtal indirekt.Även mkt svårt med 
lukter av andra människor.Hade uppskattat väntrum och spårvagnar där det gick att få friskluft och där miljön 
dämpade omgivningens samtal.Lättare att ta sig ut från platser för tillfälliga avbrott.Tunnelbanan i stockholm 
är tex en plats som är extremt desorienterande och stressande.Man kommer väldigt nära andra.

#5 Jag behöver luft omkring mig. Höga hus påverkar mig negativt

#6 Miljöer där ljud studsar, där det ekar, och samtidigt många ljud sker samtidigt är ansträngande. Lysrör, 
ventilation etc som låter/lyser/flimrar klarar jag bara några minuter i taget.

#7 Hatar små vägar där folk kan röra mig men så länge folk håller sig på avstånd påverkas jag inte av 
mängddn

#8 Lukter och smuts påverkar mig mycket negativt. Samt känsla av instängdhet. Reklam framför fönstren vore 
skönt att slippa

#9 Stora öppna ytor med mycket människor omkring en som går åt helt olika håll är jobbigt, samt bakgrundsl-
jud och ordning.

#10 Oavsett stadsmiljö är den för aktiv med alla människor och trafik. Det är de rörliga och ljudet som är mest 
stressande inom autism. Du vet aldrig vad som kommer att hända vilket ger stress i förväg.

#11 Stress

#12 Stressframkallande

#13 Jag drunknar ofta i idéer och tankar om hur jag blir påverkad och ifall det är min känslighet som ibland 
är problemet eller dålig design osv. men jag upplever att för det mesta ett enormt obehag av hur överansträngt 
onaturligt statsmiljöer har utvecklats till.

#14 Färger är viktigt för mig. Jag vill att färgerna i en miljö ska harmonisera när man betraktar den på håll. 
Föredrar hus byggda före 1960 eller efter 2005 av estetiska skäl.

#15Personligen gillar jag om det finns möjlighet till spontan lek eller idrott i en stadsmiljö eftersom jag har 
ADHD och ett stort behov av röra på mig.

#16 Det är ganska låg kognitiv tillgänglighet generellt; höga offentliga ljud, röriga informationsplatser, kollek-
tivtrafik är en mardröm.

#17 ofta rörigt och ologiskt, vilket stressar

#18 Det mest besvärande för min del är oljud och buller

#19 Jag har inte längre problem med det visuella, men har stort problem med ljud. Tysta vagnar på pendeltåg 
vore något som borde införas likt de på andra tåg. Även tysta bås (likt de på flera arbetsplatser där man kan 
stänga om sig, ladda sin telefon och få vara ifred) vore något som borde införas, kanske i kombination med 
offentliga toaletter. Behovet av tystnad och andrum är stort i dagens samhälle.
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Övriga tankar kring hur den byggda stadsmiljön kan utformas för att vara bättre, tillgänglig-
are och attraktivare för dig med sensorisk känslighet och/eller på autismspektrumet?

#20 Fler gågator, busstrafik längre från centrumkärnan, dämpa motorljud på bussarna, fler mysiga små 
gränder och krypin

#21 Jag skulle önska t.ex en stadspark som är mer utformad som en jätte trädgård där man skulle kunna sätta 
sig vid en rund häk och njuta av den gröna naturen runt sig. Det ger mig lugn.

#22 Platser för reträtt i offentlig miljö.Friskluftsintag.Växter. Färgkodning.Undvika för mkt stressiga mönster 
och musik.

#23 Storstäder är svårt att ändra tror jag.

#24 Tydlighet. Så man inte behöver leta efter ingångar, utgångar, nedgångar, uppgångar, toaletter, hissar, 
kassor, informationstavlor etc.

#25 Bredare vägar, finnas fler möjligheter till lugnare platser med dämpat ljus.

#26 Alternativ bortom högtrafikerade vägar (motortrafik). Grönområden (sedan de verkar generellt tystare/
mer fridfullare).

#27 Svårt att göra komma på något som skulle fungera i en stadsmiljö.

#28 Om det fanns fler hörn att “gömma” sig i eller väggar att luta sig mot. Bygga efter folkmängd och behov 
så gator är tillräckligt breda m.m för att göra det lugnare

#29 Mer friyta och tydliga skyltar tex vad gäller här?

#30 Att ha enskilda sittplatser skulle jag uppskatta, alltså att det finns stolar istället för bänkar, gärna med 
minst ett par meters mellanrum (inte precis intill varandra). Jag skulle också vilja att det inte spelades radio i 
butiker.

#31 Mer skyltning

#32 Tydlighet i hur man tar sig. Vilka ytter är tillgängliga.

#33 !! Jag har massor av idéer, förslag, funderingar och hypoteser, om så önskas kan ni nå mig på Facebook 
så kan vi samtala om mycket i det här ämnet. Kort sagt - Jag erbjuder mitt ofiltrerade perspektiv till den mån 
av vad jag är kapabel till att kommunicera!

#34 Städning och underhåll! Inga trasiga skyltar, skräpiga gator eller hål i gatan. Blir ledsen att se när stad-
smiljöerna inte hålls efter, särskilt i Stockholms ytterförorter.

#35 Många med npf har också dyslexi. Kanske kan därför ett behov av bildinstruktioner och skyltar som 
talar mm inkluderas i konceptet stadsarkitektur för människor med npf

#36 Om människor blev mer medvetna kunde det göra enorm skillnad

#37 bredare gångr

#38 Allt som får miljön att bli lungnare. Mycket växter mindre trängsel och framförallt tystnad. Med undan-
tag för fågelkvitter eller vågskvalp, som kan vara avstressande.

#39 Jag har inte längre problem med det visuella, men har stort problem med ljud. Tysta vagnar på pendeltåg 
vore något som borde införas likt de på andra tåg. Även tysta bås (likt de på flera arbetsplatser där man kan 
stänga om sig, ladda sin telefon och få vara ifred) vore något som borde införas, kanske i kombination med 
offentliga toaletter. Behovet av tystnad och andrum är stort i dagens samhälle.
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Feedback angående denna enkät

#40 Jag gillar den. Väldigt tydlig och utförlig.

#41 Lite svåra frågor att känna sig in i. Annars bra!

#42 Bra med möjlighet till egna svar då det ofta är motsägelsefullt med intryck.

#43 Svårt att svara ibland. Torg stör mig inte, men mycket folk största mycket.

#44 Förstod inte frågorna om organiserade miljöer (på vilket sätt? Är det en term som inte behöver definieras 
för arkitektstuderande eller organiserad på vilket sätt?) eller förutsägbara (förutsägbar i förhållande till vad?).

#45 Ok

#46 Bra enkät

#47 Bra enkät, hoppas den kommer till användning :)

#48 Den är bra för normala men inte skriven för autist. Vi behöver veta mer ingående vad du menar i dina 
frågor. Vanligtvis ställer man öppna frågor men till en autist behövs bokstavlig fråga med exempel. Tex “Du 
besöker en park några ggr i veckan. Parkbänkarna sitter fast skruvade så allt ser lika ut varje gång du kommer. 
Föredrar du det eller att alla möbler kan flyttas?” Jag har diagnos själv och arbetar just med att hjälpa verksam-
heter att göra om sina frågor så autisten förstår. Jätteviktigt ämne och bra att det tas upp!

#49 Bra frågor. Bra att det alltid fanns “vet ej” och “övrigt” som alternativ.

#50 Bra, men vissa frågor var svåra att greppa.

#51 Jättebra enkät! Vissa av mina svar kan variera beroende på hur jag mår osv. Jag svarade iallafall utifrån hur 
jag känner just nu.

#52 Bra skrivet men lite för överskådligt för min del

#53 Många av de frågor som var ställda var inte direkt enkla att svara på med tanke på att de exempel som gavs, 
vissa exempel hade negativa, positiva och likgiltiga intryck på samma fråga.

#54 Mycket intressant ämne som jag tycker du ska utveckla vidare. Hälsningar Rikard

#55 Bra initiativ!!

#56 Det gick inte att rangordna om något var lite eller mycket jobbigt. Vissa saker kan påverka lite, men det 
som verkligen är problem för mig är dels ljud, både starka och svaga, både plötsliga och ihållande, samt platser 
där man riskerar att bli trängd eller till och med att någon tar på en.

#57 enkel och bra!

#58 Avskyr att logga in på sidor jag inte är van vid, så det här kändes bättre.

#59 Bra frågor, har ofta tänkt på hur mycket ens miljö kan påverka ens mående!

#60 Mycket intressant ämne




