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Uppsatsen utmanar det planeringsideal som grundas i att planera utifrån verksamheter med 
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har stor rådighet över offentliga rum i staden, där uppsatsen undersöker vilka verktyg som 
faktiskt finns. Uppsatsen lyfter betydelsen av offentliga rum och varför offentliga rum ser ut som 
de gör idag. Offentliga rums betydelse för demokrati och tolerans är några aspekter som lyfts för 
att säkerställa allas rätt till staden. Fyra fallstudier på fyra geografiska platser i Karlskrona står 
till grund för undersökningen. De fyra fallen observeras och analyseras, vilket sedan mynnar ut 
i gestaltningsförslag för hur de offentliga rummen kan gestaltas för att påverka användningen, 
utan att gestalta utifrån ett kommersiellt utbud. Gestaltningen ifrågasätter planeringsideal 
genom att ge förslag på hur ett fysiskt rum kan utformas för att främja demokrati och tolerans.
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Förord
Som studerande på kandidatprogrammet för fysisk planering har offentliga rum 
kommit att få en allt större betydelse. Med stor beundran för det forskningsbaserade 
landskapsarkitekturkollektivet DIS/ORDER har författarna utvecklat ett intresse som med 
denna kandidatuppsats endast tagit en början. I ett tidigt skede av uppsatsens arbete fördes 
en diskussion med tjänstemän i södra Sverige, där offentliga rum tenderade att hela tiden 
diskuteras i samband med butiker och handel. Efter många långa diskussioner formulerades 
ett problem med dagens planeringsideal som lade grunden för den problemformulering som 
utgör uppsatsen. Tack till Johanna och Karin på DIS/ORDER för det viktiga arbete ni gör och 
tack för att ni fortsätter inspirera studenter som oss. Tack till vår handledare Aron Aspenström 
som genom sina kreativa lösningar och analytiska förmåga har möjlighet och vågar se genom 
befintliga planeringsideal och ifrågasätta normer. Tack till Ulla Haglund som genom sitt enorma 
engagemang för institutionens studenter fångar upp oss, lånar ut böcker och alltid finns nära till 
hands när vi har frågor gällande examination och formalia. Tack till alla kompisar på “kontoret” 
som förgyllt tiden under kandidatarbetet med många skratt, mycket stöttning, kaffe och 
inspirerande samtal. Slutligen vill vi tacka varandra för det otroliga engagemang vi tillsammans 
skapat för att säkerställa kvalitativa demokratiska offentliga rum. Att ifrågasätta normer och 
ideal är nödvändigt för att kunna utveckla den kunskap som professionen innebär.

Linnéa Hanell Nellie Stenvall
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1. BAKGRUND
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1.2. Inledning
Har du någonsin varit förbjuden att tillträda 
ett område? Du har kanske upplevt ett staket, 
en social uppfattning eller en golvmarkering 
som hindrar dig att tillträda. Vad gör det med 
en människa när hon exkluderas från särskilda 
platser? Och vad får det för konsekvenser i det 
demokratiska samhället? En stad utan offentliga 
rum är svårt att föreställa sig då offentliga rum och 
mötet med “den andre” varit en bidragande faktor 
till att städer en gång uppkommit (Wikström & 
Olsson, 2012, s. 11). Offentliga rum ses därför ofta 
som kärnan till stadens liv och rörelse eftersom 
offentliga rum säkerställer möte och interaktion 
i staden. Offentliga rum som syftar till att vara 
alla medborgares mötesplats  i staden är därför 
demokratiskt viktiga (Franzén, Hertting, & Thörn, 
2016, s. 15). På grund av regler och normer som 
råder har stadens offentliga rum både en fysisk och 
en social avgränsning som bestämmer vem som 
får vara där och när. En människa behöver inte en 

stoppskylt eller ett staket för att förstå om hon inte 
är välkommen i ett specifikt rum.  

Att röra sig på stan är roligast med pengar i 
fickan. Idag är stadskärnor, platser och stråk till 
stor del uppbyggda och utformade utifrån ett 
kommersiellt utbud. Detta utbud främjas i sin tur 
av människor som producerar och konsumerar 
olika varor och tjänster (Franzén m.fl., 2016, s. 
16). Utvecklingen av svenska städer har tack vare 
konsumtionssamhället fått stora konsekvenser för 
våra offentliga rum och dess utformning. I takt 
med att befolkningen har blivit rikare har fler 
börjat få råd att bo i mer exklusiva lägen i staden. 
Stadskärnorna har därmed successivt börjat att 
rustas upp för att passa en befolkning med mer 
pengar i fickan och som blir allt mer benägen 
att konsumera. Detta har förändrat våra städer 
och dess offentliga rum då masskonsumtionen 
bidragit till att de offentliga rummen kommit att 
anpassas för människor som har möjlighet att 

1.1. Begreppsförklaring

 “Den andre”
 Främling, människa som inte nödvändigtvis har samma förutsättningar som du (Wikström & 
 Olsson, 2012, s. 11).

 Detaljplan
  Ett juridiskt bindande dokument, som styr utveckling av mark och vatten (Boverket, 2014b). 

 Tillgänglighet
 Tillgång till en plats eller ett rum. Kan handla om social och/eller fysisk tillgänglighet (Madanipour,  
 2003, s. 99). 

 Offentligt
 Inkluderande och tillgängligt för alla (Wikström & Olsson, 2012, s. 80).

 Privat
 En typ av maktutövande. Något som är exklusivt för den/de som har makt över platsen (Wikström  
 & Olsson, 2012, s. 18).

 Plats
 Ett fysiskt utrymme som har en geografisk plats (Wikström & Olsson, 2012, s. 22). 

 Rum 
 En social konstruktion som påverkas och tillskrivs mening av människorna som använder rummet  
 (Wikström & Olsson, 2012, s. 18).

 Quick fix
 En snabb och enkel lösning, där alla aspekter av problematiken inte nödvändigtvis vägts in. Den 
 “enklaste” utvägen. 
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konsumera. Stadsomvandlingar likt dessa har 
blivit kontroversiella och samtidigt som stadsmiljön 
uppgraderats har målgruppen blivit allt mer 
snäv. Det tydliga syftet med stadens rum och den 
snäva målgruppen bidrar till att stadens kärnor 
riskerar att exkludera särskilda grupper i samhället 
(Franzén m.fl., 2016, s. 20–21). Samtidigt har en 
maktförskjutning skett där privata aktörer fått 
allt större makt över våra städers utformning. 
Detta gör det svårare att se till de särskilda 
samhällsgrupper som riskerar att stängas ute från 
stadens offentliga rum och stadskärnan blir allt 
mer homogen. Det offentliga rummets mening 
töms helt på värde när mötet med “den andre” 
uteblir (Wikström & Olsson, 2012, s. 56). Gehl 
architects tog år 2007 fram det kommunala 
dokumentet “Strategi Karlskrona” åt Karlskrona 
kommun som lyfter vikten av att investera i god 
stadsmiljö. I dokumentet lyfts vikten av att skapa 
levande stadskärnor för att motverka handelns 
och kommersialiseringens kortsiktiga intressen. 
Då våra städer planeras för människan är det 
den mänskliga skalan som borde stå i fokus när 
vi väljer att planera våra framtida städer (Gehl 
Architects, 2007, s. 6). 

Karlskrona är en garnisonsstad som än idag 
präglas hårt av statens militära intressen. 
Karlskrona har en tät stadskärna på knappt en 
kilometer i diameter. Det stora underlaget av 
människor på liten yta ger stor potential för liv och 
rörelse. Stadens landskapsmässiga karaktär med 
UNESCO-skyddad stadskärna gör att det finns 
kvalitativa platser med stor potential. Dessutom 
finns det ett antal monumentala byggnader 
och en intressant stadsplan som gör staden i sig 
spännande. Trots stadens stora kvaliteter begränsas 
det levande stadslivet till ett fåtal punkter i 
staden, så som Hoglands park och Stortorget 
(Gehl Architects, 2007, s. 8). Dessutom präglas 
stadskärnan av tre gallerior vilka tenderar att ta 
överhand när det kommer till stadens mötesplatser, 
både när det kommer till möten mellan bekanta 
och främlingar. Det finns således en avsaknad av 
kvalitativa offentliga rum av mindre storlek utan 
kommersiella syften. Sådana rum är dock av hög 
vikt ur en demokratisk synpunkt för att möjliggöra 
för möten och interaktion i staden mellan 
dess stora noder, utan konsumtionskrav. Det 
kommunala dokumentet “Strategi Karlskrona” 
poängterar ett stort behov av att skapa stadsrum 
med känsla för detaljer och den lilla skalan (Gehl 
Architects, 2007, s. 10).

1.3. Problemformulering
En vanlig uppfattning i dagens planeringsideal 
är att förtäta stadskärnan samt att skapa 
funktionsblandade stadsdelar med integrerade 
verksamheter (Bergman, 2003, s. 196). Stadens 
liv och rörelse blir ofta en quick fix genom att 
detaljplanera för konsumtionsvänliga verksamheter 
i samtliga stadsdelar. Konsumtion och 
kommersialisering blir därmed en allt större del av 
i stort sett alla stadsdelar idag. Vad händer då med 
det offentliga rummet när de samhällsgrupper som 
inte har möjlighet att konsumera tenderar att vara 
allt mindre välkomna i våra städer? Toleransen 
och förståelsen för “den andre” tenderar att 
minska och underbygger ett polariserat samhälle 
(Wikström & Olsson, 2012, s. 57). Detta mynnar 
ut i en frågeställning vilken analysen kommer ta 
spjärn mot. Hur kan ett fysiskt rum utformas för 
att påverka användningen, utan att gestalta utifrån 
ett kommersiellt utbud?

1.4. Syfte
Detta kandidatarbete syftar till att undersöka 
hur ett fysiskt rum kan utformas för att påverka 
användningen, utan att gestalta utifrån ett 
kommersiellt utbud. Vidare syftar detta 
kandidatarbete till att undersöka hur den 
fysiska gestaltningen kan forma offentliga rum 
som främjar tolerans och demokrati för att 
säkerställa allas rätt till staden. Detta för att 
utmana sanningen om den fysiska planeringens 
allt vanligare quick fix om att kommersialisering 
är nyckeln till stadens liv och rörelse. Arbetet 
analyseras genom gestaltningsförslag för fyra olika 
offentliga rum i Karlskrona. Gestaltningen syftar 
till att undersöka om och hur ett offentligt rum kan 
förändras med rådande detaljplan, utan att en ny 
detaljplan behöver upprättas.

1.5. Frågeställning
Hur kan ett fysiskt rum utformas för att påverka 
användningen, utan att gestalta utifrån ett kommersiellt 
utbud?

För att kunna undersöka denna frågeställning 
behöver vi söka svar på följande frågor.

I. Vad är ett offentligt rum?
II.  Varför är den fysiska gestaltningen av ett  
 offentligt rum viktigt?
III. Vilka verktyg har fysisk planering som   
 instrument vid planering av offentliga rum?



9.

2. FORSKNINGSDESIGN
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Följande kapitel syftar till att presentera uppsatsens 
grundläggande delar som sedan styr hur 
uppsatsens forskningsfynd produceras och filtreras. 
Forskningsdesignen presenterar uppsatsens 
avgränsning, teoretiska ramverk och de metoder 
som används.

2.1. Avgränsning
Denna uppsats avgränsas både geografiskt 
och teoretiskt. Den geografiska avgränsningen 
begränsas till Trossö, Karlskrona. Arbetets 
gestaltningsförslag kommer att vara fyra 
geografiska platser på Trossö. Dessa väljs ut utifrån 
en diskussion med ett forskningsbaserat kollektiv 
av landskapsarkitekter samt en diskussion med två 
planarkitekter på Karlskrona kommun. Valet av 
de fyra platserna baseras även på ett kommunalt 
dokument där strategier för Karlskronas stadsmiljö 
tagits fram. Teoretiskt avgränsas uppsatsen till 
två teorier, deltagardemokrati och socio-spatialt 
perspektiv. Gestaltning av de fyra offentliga 
rummen innebär att viss användning gestaltas 
bort, men med hänsyn till syftet fokuserar detta 
kandidatarbete inte på att omlokalisera borttagen 
användning till andra platser i staden. Genom 
omgestaltning påvisas enbart platsernas potential.
 
Då detta kandidatarbete syftar till att undersöka 
hur ett fysiskt rum kan utformas för att 
påverka användningen, utan konsumtion som 
utgångspunkt, kommer denna kandidatuppsats i 
huvudsak inte att beröra ämnen som ekonomiska 
konsekvenser, gentrifiering, trygghet eller 
hållbarhet kopplat till offentliga rum. Författarna 
är medvetna om att fysisk planering innebär 
ekonomiska konsekvenser samt innefattar 
ofta frågor gällande gentrifiering, trygghet 
och hållbarhet. På grund av den begränsade 
omfattningen och tidsram ett kandidatarbetet 
har samt med hänsyn till syftet, görs därför 
avgränsning i sak på detta sätt. Arbetets 
gestaltningsförslag tar inte hänsyn till pågående 
detaljplaner. 

2.2. Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket för uppsatsen har som 
syfte att sammanställa och förklara de antaganden 
som används för att beskriva och förklara ämnets 
olika fenomen. Det teoretiska ramverket sätter 
således tydliga förståelseramar för det ämne som 
undersöks. För uppsatsen används två ramverk 
som tillsammans utgör de “glasögon” utifrån 
vilka undersökningen är utformad (Rienecker 
& Stray Jörgensen, 2018, s. 252–253). Både 
det demokratiteoretiska och urbanteoretiska 
ramverket utgör därmed uppsatsens värdegrund. 

Med utgångspunkt i deltagardemokrati och 
socio-spatialt perspektiv formuleras arbetets 
vetenskapsteoretiska riktning. 

2.2.1. Demokratiteoretiskt ramverk
Henecke och Khan (2002) använder sig av tre 
demokratimodeller som är formulerade utifrån 
en svensk planeringskontext. Henecke & Khans 
tre demokratimodeller syftar till att beskriva och 
lyfta fram plan- och bygglagens medborgerliga 
inflytande. Uppsatsens värdegrund baseras på 
en av dessa demokratiteorier, deltagardemokrati, 
vilken beskrivs nedan.

Deltagardemokrati 
Centralt för deltagardemokrati är alla 
medborgares rätt till att medverka och påverka 
de beslut som tas. En utgångspunkt är att 
alla medborgares deltagande är av lika värde 
då deltagandet i sig utvecklar demokratiska 
kvaliteter så som respekt, tolerans och 
solidaritet. Medborgarnas deltagande kan ske 
i en mer direkt form genom att direkt delta 
i själva beslutsfattandet eller som en del av 
den representativa beslutsprocessen. För att 
medborgare ska finna det lönt att delta krävs dock, 
oavsett vilket deltagandesätt, att deltagandet har 
ett verkligt inflytande i själva beslutsprocessen. 
Den politiska jämlikheten är central för 
deltagardemokrati. Med politisk jämlikhet menas 
att alla medborgare ska ges samma förutsättningar 
att kunna delta i beslut. Den långsiktiga strategin 
för deltagardemokrati är således att minska sociala 
och ekonomiska ojämlikheter i samhället till en 
nivå där de inte längre påverkar den politiska 
jämlikheten. Deltagardemokrati kräver ett 
gemensamt demokartiansvar från medborgarna 
och syftar till att främja en politisk diskussion där 
allas samhällsgrupper ska kunna delta (Henecke & 
Khan, 2002, s. 13–14).

Den deltagardemokratiska modellen lämpar sig väl 
för att utgöra undersökningens värdegrund då den 
stämmer väl överens med plan- och bygglagens 
grundläggande syfte om en demokratisk strävan. 
Teorin lämpar sig även väl som teoretiskt 
ramverk för gestaltningsförslagen då de syftar 
till att inkludera alla i samhället och värdesätta 
alla medborgares lika rätt till påverkan och 
användning av rummet. Genom att använda det 
demokratiteoretiska ramverket deltagardemokrati 
som vetenskapliga “glasögon” kan undersökningen 
ses utifrån ett perspektiv som ämnar att värdesätta 
alla medborgares åsikter och inkludera alla i 
samhället. 
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2.2.2. Urbanteoriskt ramverk
Socio-spatialt perspektiv
Det finns ett flertal teoretiker som tillämpar 
det socio-spatiala perspektivet i sina teorier om 
människan och staden och makten däremellan. 
Den teoretiker som ligger till grund för 
perspektivet som tillämpas i denna uppsats är 
Henri Lefebvre och perspektivet berör ämnen så 
som geografi, stadsplanering, politisk ekonomi 
och sociologi som sedan tolkats och utvecklats. 
Ett socio-spatialt perspektiv grundas i förståelsen 
för samspelet mellan människan och den fysiska 
miljön (Hutchison, T. Ryan, & Gottdiener, 2018, 
s. 19). Tidigare forskning har förklarat ordet 
“plats” som ett utrymme där det finns sociala 
aktiviteter. Enligt det socio-spatiala perspektivet 
är detta synsätt begränsat. Istället menar det 
socio-spatiala perspektivet att en plats inte bara 
är ett utrymme som innehåller sociala aktiviteter 
utan att utrymmet också är en del av de sociala 
relationer som finns däri och utgör därmed en stor 
del av människans vardagsliv. I motsatt relation 
är människan en del av utrymmet då människan 
genom att använda utrymmet förändrar det till 
en plats som ska passa just hennes behov bättre. 
På detta sätt måste det alltså finns ett inbördes 
förhållande mellan platsen och människan som 
ömsesidigt påverkar varandra. Ur ett urbant 
perspektiv kan vi således göra tolkningen att 
när en plats i staden förändras så förändras 
också rörelsemönster och aktiviteter däri samt 
relationerna mellan människor som verkar där. 
Likaså kan människan förändra en plats för att 
uttrycka just sina behov och önskemål (Hutchison 
m.fl., 2018, s. 20–21). 

Det socio-spatiala perspektivet lämpar sig väl 
i arbetets undersökning då det grundas i och 
söker förklaring på det urbana samhällets vardag. 
Den fysiska utformningen och gestaltningen av 
städernas offentliga rum får både uppenbara och 
oväntade konsekvenser. Den fysiska gestaltningen 
påverkar mänskligt beteende och interaktion 
på uppenbara sätt, men den påverkar också 
platsen och andra människor på sätt som är utom 
planerarens kontroll. Genom att låta det socio-
spatiala perspektivet utgöra värdegrunden för 
undersökningen kan därför sanningar sökas som 
baseras på förhållandet mellan plats och människa.

2.3. Metod
2.3.1 Fallstudie 
Med hänsyn till arbetets bakgrund och syfte 
kommer metoden fallstudie att genomföras. 
En fallstudie fokuserar på ett särskilt fenomen 
och riktar in sig på en naturligt förekommande 

situation. Detta för att kunna avläsa särskilda 
relationer, erfarenheter eller processer som 
förekommer i det specifika fallet (Denscombe, 
2009, s. 59-62). Fallstudie är vanligt inom 
samhällsplanering därför att metoden understryker 
en önskan om att förstå komplicerade sociala 
företeelser (K. Yin, 2007, s. 18). Värdet av denna 
metod är att fallstudien erbjuder möjligheter att 
påvisa varför särskilda fenomen uppstår, snarare 
än vilka fenomen. Fallstudiens styrka är även att 
den tillåter en bred forskningsbakgrund med flera 
olika metoder beroende på det särskilda fallet och 
de särskilda krav som just den situationen ställer. 
Målet med fallstudie är att genom att fokusera 
på det enskilda går det att få en uppfattning om 
helheten, och forskningen erhåller därmed ett 
större helhetsgrepp. Eftersom uppsatsen syftar till 
att undersöka hur offentliga rum kan gestaltas,  
lämpar sig fallstudie som metod då uppsatsen 
ämnar att undersöka en fråga på djupet och söka 
en förklaring som kan hantera komplexiteten i 
verkliga situationer (Denscombe, 2009, s. 62). I 
offentliga rum är det av hög vikt att undersöka 
sociala fenomen för att se hur människor rör sig 
och tar rummet i anspråk. Fallstudie syftar till att 
undersöka enstaka fall för att kunna dra slutsatser 
och generalisera teoretiska hypoteser (K. Yin, 
2007, s. 28), vilket gör det relevant att använda 
fallstudie som metod i denna undersökning. 

En förutsättning för fallstudier är att de fall 
som undersöks har tydliga gränser. Om fallet 
saknar en slutpunkt riskerar det att mista sin 
mening och metodens användbarhet minskar. 
En väl genomförd fallstudie måste således vara 
tydlig med vad som ingår i fallet likväl vad som 
inte ingår (Denscombe, 2009, s. 70-71). För att 
undersökningen ska kunna genomföras med 
fallstudie som metod måste därför tydliga gränser 
redovisas, vilket bland annat tar avstamp i tydligt 
formulerade kriterier som styr val av fall. En 
annan förutsättning för att en fallstudie ska kunna 
genomföras är att undersökningen är fullständigt 
neutral. Detta innebär att författaren inte påverkar 
resultatet i miljön utan endast undersöker 
situationer så som de naturligt uppträder. I denna 
undersökning kan det vara problematiskt då fallen 
är offentliga rum som författarna gör entré i. Då 
fallstudier har en tendens att innebära en långvarig 
vistelse finns det en risk att undersökningen 
drabbas av observatörseffekt, vilket är 
viktigt att undvika (Denscombe, 2009, s. 72). 
Observatörseffekt innebär att människor tenderar 
att förändra sitt beteende när de är medvetna om 
att de observeras. Detta riskerar att människorna 
som befinner sig i den miljö som undersöks blir 
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generade och/eller döljer sitt vanliga beteende. 
Undersökningen använder sig ändå av fallstudie 
som metod då stort fokus kommer ligga vid att 
motarbeta observatörseffekten. Detta görs genom 
att författarna har minsta möjliga interaktion med 
det/dem som studeras (Denscombe, 2009, s. 81). 

Val av fall
Val av vilket eller vilka fall som ska ligga till grund 
för undersökningen ska baseras på deras relevans 
i förhållande till uppsatsens problemformulering 
och syfte. Fallens relevans ska noga övervägas och 
dess val ska alltså inte vara slumpmässigt utvalda, 
vilket är viktigt för metoden. För att ett fall ska 
vara lämpligt att användas i en fallstudie behöver 
det dessutom vara en självständig enhet med en 
tydlig identitet och tydliga gränser (Denscombe, 
2009, s. 64). Denna undersökning och fallstudie 
utförs således på fyra olika platser i Karlskrona. 
Urval av dessa fall har skett mot bakgrund av det 
kommunala dokumentet Strategier för Karlskrona 

där både problem och strategier för offentliga 
platser i staden beskrivits. Val av fall har även 
baserats på diskussion med två planarkitekter 
på Karlskrona kommun där syftet varit att 
konkretisera och verklighetsförankra fallstudien 
för att hitta offentliga platser i Karlskrona som 
är i behov av gestaltning. Slutligen har val av 
fall baserats på diskussion tillsammans med ett 
forskningsbaserat kollektiv av landskapsarkitekter 
som har stor erfarenhet i frågan om offentliga 
rum. Det forskningsbaserade kollektivet har 
bland annat erfarenhet av gestaltande och 
upprustning av inkluderande offentliga miljöer 
samt hur exkluderande arkitektur motarbetas. 
Syftet med diskussionen var att få en rimlig 
avgränsning av vad som i offentliga miljöer 
faktiskt är möjligt att omgestalta och vad det 
förväntas få för konsekvenser. Syftet var även att 
understryka omgestaltningen av offentliga rum 
med forskningsbaserad och verklig erfarenhet. All 
den information som erhållits i ovan diskussioner 

Hoglands park

Stortorget

0 0,25 0,5 Kilometer

Viktiga noder i Karlskrona.

Kyrka O�entlig byggnad Hotell Centralstation Bussgata Militärt områdeGalleria Skola
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och litteraturgenomgång ledde till att ett tiotal 
platser blev aktuella. Informationen har sedan 
bearbetats genom att formulera ett antal kriterier. 
Dessa kriterier har sedan styrt vilka fall som 
undersökningen utgår ifrån. 

Kriterierna är följande
•  Det offentliga rummet ska finnas på Trossö,  
 Karlskrona.
•  Det offentliga rummet ska vara en plats där  
 människor rör sig men inte uppehåller sig i.
•  Det offentliga rummet ska vara en plats som 
 i rådande detaljplan utpekats som allmän   
 platsmark.
•  Det offentliga rummet ska vara en plats som 
 kan gestaltas utan att en ny detaljplan behöver  
 upprättas. 
•  Det offentliga rummet ska vara utomhus och  
 gratis.
•  Det offentliga rummet ska vara hanterbart i 
 sin omfattning utifrån kandidatarbetets   
 begränsningar. 

Med hänsyn till syfte, problemformulering och 
kriterier för val av fall utgår fallstudien från 
fyra platser, vilka är; västra Hoglands park, 

västra Amiralitetsparken, Skomakaregatan och 
Arklimästaregatan.

2.3.2 Metodkombination
Fallstudien kommer grundas i en kombination 
av metoder som syftar till att ge en bättre 
helhetsbild av det som ska undersökas. I studien 
kommer således kvalitativa och i viss mån även 
kvantitativa metoder användas för att på så vis 
öka träffsäkerheten i undersökningen, ge ett 
större helhetsperspektiv samt att kompensera 
upp starka och svaga sidor av olika metoder  
(Denscombe, 2009, s. 149–154). En nackdel 
med metodkombination kan vara om resultaten 
från olika metoder skulle visa sig inte bekräfta 
varandra. Då metodkombinationens syfte är 
att kontrollera fyndens validitet kan det vara 
problematiskt om olika metoders fynd istället visar 
sig komplettera varandra (Denscombe, 2009, s. 
165). Trots detta kommer undersökningen att utgå 
från metodkombination då sådana fynd i så fall 
kan uppmuntra vidare forskning och undersökning 
i frågan. På så sätt blir fynden ändå intressanta 
och användbara, även om de skulle visa sig inte 
stämma överens med metodens syfte. 

Hoglands park

Stortorget

Hoglands grus

Västra Amiralitetsparken

Arklimästaregatan

Skomakaregatan

0 0,25 0,5 Kilometer

De fyra geografiska platserna som fallstudierna kommer utgå ifrån.
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2.3.3 Metod för datainsamling
Litteraturstudier
En metod för datainsamling utgörs av 
litteraturstudier som syftar till att söka svar med 
hjälp av tidigare studier som undersökt samma 
ämne. En litteraturstudie innebär således en 
systematisk genomgång av litteraturen inom det 
särskilda ämnet som undersökningen syftar till. 
Litteraturen som studeras ska vara vetenskaplig, 
där litteraturstudier för denna undersökning 
främst studerat publikationer och originalartiklar 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Denscombe, 
2009, s. 307). 

Observationsmetoder
Observationsmetoder kompletterar 
litteraturstudier som metod för datainsamling. 
Undersökningen ämnar att genom att utgå 
från Gehls verktyg för att inventera människors 
rörelsemönster samla in data som är relevant 
för fallet. Gehls verktyg har en bred praktisk 
erfarenhet och nedan har ett utdrag gjorts för de 
observationsmetoder som denna undersökning 
använder sig av. 

• Räkna
Metoden räkna används för att räkna 
människorna som är och rör sig på en plats, vilket 
hjälper författarna att skapa sig en uppfattning om 
hur mycket platsen används och hur stora flöden 
av människor det finns på platsen (Gehl & Svarre, 
2013, s. 25). I undersökningen är detta relevant för 
att få en förståelse för omfattningen av människors 
rörelse i de olika rummen.
 
• Kartlägga 
Metoden kartläggning ger en kartläggning över 
hur människor använder en plats, till exempel 
var de sätter sig, var de väntar eller om de flesta 
bara går förbi platsen. Metoden förser författaren 
med en uppfattning om hur platsen eller delar av 
platsen används och vad den används till  (Gehl 
& Svarre, 2013, s. 26). Detta är relevant för 
undersökningen då metoden kartlägger hur de 
olika rummen tas i anspråk.
 
• Spåra  
Att registrera hur människor rör sig på en viss plats 
används som metod då den förser författaren med 
kunskap om människors rörelsemönster på platsen. 
Detta ökar förståelsen för platsens olika flöden, 
från vilket håll flest människor äntrar platsen och 
vilket håll få människor kommer ifrån eller går 
mot etcetera (Gehl & Svarre, 2013, s. 28). Detta 
är av stor betydelse för undersökningen då det ger 
förståelse för hur själva rörelsemönstret i rummet 

ter sig. 

• Fotografering 
Att fotografera av platsen används som metod 
för att det kan pedagogiskt berätta om en plats 
karaktär och dess förutsättningar. Fotografering 
är även ett sätt att dokumentera en plats liv, 
rörelse och villkor. Bilder kan även visa en plats 
möjlighet för interaktion eller brist på möjlighet 
för dito (Gehl & Svarre, 2013, s. 31). Metoden är 
av stor relevans för undersökningen för att kunna 
kartlägga platsens förutsättningar.

För att öka observationsmetodernas validitet 
krävs en stor spridning av datainsamling både 
vad gäller veckodag, tid samt väder och vind. 
För att motverka detta har författarna spridit ut 
observeringsdagarna på ett sätt som säkerställer 
studiens validitet. Observation har skett under 
två olika dagar, fredag 3 maj och tisdag 7 maj, 
där observation under båda dagarna har skett 
en halvtimme åt gången och tre tillfällen per 
dag. Tiderna har fördelats mellan 8-9, 12-13 
och 16-17. Tiderna är valda för att få ett stort 
underlag för hur många människor som rör sig 
på platsen och hur deras rörelsemönster ser ut. 
Att välja två olika veckodagar syftar även till 
att skapa en viss spridning i rörelsemönstret, då 
sannolikheten för att inte samma människor rör sig 
på platsen ökar. Detta ger statistiskt större validitet 
då veckodag, tid samt väder och vind sannolikt 
skiljer sig stort mellan gångerna. Spridningen av 
observationstillfällena kommer ge ett stort intervall 
över hur flödet på de olika platserna fungerar.

2.3.4 Metod för analys
Kvalitativ innehållsanalys
För att behandla och förstå den valda litteraturen 
kommer kvalitativ innehållsanalys användas. Syftet 
för analysmetoden är att analysera texters innehåll 
i mening, avsikter och maktstrukturer. Det blir 
på så vis både en analys av vad en text uttrycker 
explicit och vad texten kan ha för underliggande 
mening (Denscombe, 2009, s. 308). Det krävs 
att författarna utvecklar en förståelse för textens 
kontext för att använda metoden, vilket kan vara 
en utmaning. Om förståelse för kontexten uteblir 
finns nämligen en risk att författarna inte lyckas 
identifiera huvudkategorierna för texten. Detta 
kan i sin tur leda till upptäckter som representerar 
den data som undersöks på ett inkorrekt sätt. 
Kvalitativ innehållsanalys har även en tendens att 
ta ut enheter och dess betydelse ur sin ursprungliga 
kontext, vilket även kan gälla för författarens 
intentioner (Denscombe, 2009, s. 308-309). Ovan 
nämnda svårigheter med kvalitativ innehållsanalys 
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behöver tas i beaktning och hela tiden finnas 
i författarnas åtanke, för att kunna motarbeta 
sådana utfall. Trots riskera kommer kvalitativ 
innehållsanalys användas då metoden erbjuder 
ett strukturerat sätt att ta sig an flera texter för att 
beskriva ett fenomen på ett brett och innehållsrikt 
vis. Genom metoden kan texter ställas mot 
varandra, jämföras och granskas vilket på så vis 
ökar analysens validitet. För undersökningen är 
detta av stor vikt för att kunna tolka och förstå den 
mening och avsikt som litteraturen har. 

Gehls 12 kvalitetskriterier
För att kunna hantera den data som ska samlas 
in under observationer på ett strukturerat vis 
kommer en kvalitativ analysmetod användas. 
För detta arbete innebär en kvalitativ analys att 
författarna undersöker om specifika mönster 
går att urskilja ur den data som tagits fram, 
men undersöker också om det finns avgörande 
faktorer och allmänna principer. På så vis kan 
författarna peka ut kärnelement för den data 
som samlats in som förklarar vad något är och 
hur det fungerar (Denscombe, 2009, s. 319, 369). 
Eftersom denna uppsats ämnar att undersöka 
hur gestaltning av offentliga miljöer kan påverka 
platsens användning, ska Gehls 12 kvalitetskriterier 
användas som analysmodell. Denna analysmodell 
analyserar en miljö, utifrån de aspekter som 
skapar en offentlig plats där människor väljer att 
upprätthålla sig i och använda (Gehl,  2010, s. 
238).

Den data som kommer samlas in under 
observationerna blir det underlag som analyseras 
med Gehls 12 kvalitetskriterier. Kvalitetskriterierna 
är de kriterier som bör finnas, för att en plats 
ska anses vara en god gestaltad miljö enligt Jan 
Gehl (Gehl, 2010, s. 238). Denna kvalitativa 
analysmodell blir verktyget för att undersöka 
data för de fyra offentliga rum som analyseras i 
uppsatsen. Denna analys ligger till grund för den 
fysiska utformningen av de fyra platsspecifika 
gestaltningsförslag i Karlskrona.
 
Jan Gehl har delat upp kvalitetskriterierna i tre 
kategorier; skydd, komfort och välbehag. Inom 
skydd ingår aspekter av att känna sig säker i 
det offentliga rummet, både utifrån trafik men 
även skydd utifrån föroreningar eller obehagligt 
väder som vind eller regn. Kategorien komfort är 
uppdelad i ett antal kvalitetskriterier. Det handlar 
främst om basala aspekter för att kunna uppehålla 
sig på platsen; går det att stå, sitta, gå, prata 
och lyssna obehindrat. Inom den sista kategorin 
välbehag ingår aspekter som den mänskliga skalan 

som handlar om att arkitektur och en plats design 
ska förhålla sig till människans storlek. Inom 
välbehag ingår även aspekter som möjlighet till 
fina utsikter, växtlighet, god design, sol och skugga. 
Vikten av god design och arkitektur menar Gehl 
är av så stor betydelse att det inte kan hanteras 
isolerat från resterande kvalitetskriterier, utan 
måste finnas närvarande i samtliga kategorier och 
kvalitetskriterier. (Gehl, 2010, s. 238-239)
 
För en god gestaltad offentlig miljö bör samtliga 
kvalitetskriterierna uppfyllas (Gehl, 2010, s. 238). 
När en plats observerats och data samlats in, ska 
detta analyseras utifrån vilka kvalitetskriterier 
platsen uppfyller och inte uppfyller. Genom 
denna process kommer materialet för den 
specifika platsen tas fram, vilket ska resultera i 
en omgestaltning, för att utifrån platsens unika 
förutsättningar uppnå så många kvalitetskriterier 
som möjligt. Problematiken kring att använda 
en kvalitativ analysmodell ligger främst i att 
författarens “jag” har en tendens att få stark 
koppling till forskningsinstrumentet. För att inte 
försaka tillförlitligheten för undersökningen 
bör därför författarens inflytande och roll 
i datainsamlingen och analysen förklaras 
(Denscombe, 2009, s. 381). Eftersom 
undersökningen syftar till att ta reda på platsens 
brister och kvalitér kring människors användning 
av platsen, anses Gehls 12 kvalitetskriterier vara 
en lämplig analysmetod för ändamålet och 
författarens subjektiva syn kommer göras tydlig i 
undersökningen. 

2.4. Uppsatsens uppdelning
Arbetet har två författare som gemensamt 
formulerar uppsatsens riktlinjer och struktur. 
De delar som gemensamt författas är de kapitel 
som innefattar bakgrund, forskningsdesign och 
kunskapsöversikt. Detta för att gemensamt komma 
fram till arbetets värdegrund och riktning som 
sedan kan utvecklas i enskilda delar. Arbetet 
delas sedan in i fyra fallstudier där Linnéa Hanell 
är författare till det resultat och analys som 
mynnar ut från de båda fallen västra Hoglands 
park och västra Amiralitetsparken. Nellie 
Stenvall är författare till de två fallstudier som 
omfattar resultat och analys för Skomakaregatan 
och Arklimästaregatan. Slutligen författas 
slutdiskussionen gemensamt. 
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3. KUNSKAPSÖVERSIKT
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Mot bakgrund till uppsatsen syfte, 
problemformulering och frågeställning 
presenterar kunskapsöversikten den kunskap 
och forskning som finns inom ämnesområdet. 
Kunskapsöversikten skapar en grund som analysen 
och slutdiskussionen sedan bygger på. Kapitlet 
är uppdelat i tre olika ämnesrubriker, fysisk 
planering, privat och offentligt samt gestaltning 
av offentliga rum. Kunskapsöversikten syftar inte 
till att ge en heltäckande bild över ämnet, utan 
ger snarare exempel på den kunskap som finns 
inom ämnet baserat på uppsatsens avgränsning. 
Kunskapsöversikten sätter de ämne som berör 
uppsatsen i sin kontext. 

3.1. Fysisk planering
Planeringens makt över tid
Svensk planeringshistoria byggs på en 
strävan efter ordning i den byggda miljön 
och kan härledas till 1600-talet då många av 
dagens stadskärnor bildades. Stadskärnornas 
grundande syfte var främst för att möjliggöra 
och kontrollera beskattning av varor. 1874 års 
byggnadsstadga är det statliga initiativ som ämnat 
att skapa “den goda staden”. Regleringarna som 
byggnadsstadgan kontrollerade kretsade kring 
byggnaders utformning, så som byggnadshöjd 
och gatubredd där det främsta syftet var att 
öka brandsäkerheten och skapa hälsosamma 
levnadsmiljöer. Det visade sig vara svårt att reglera 
stadens utveckling med de premisser som fanns, 
där mycket baserades på enskilda markägares 
privata villkor. En rad olika lagar och regleringar 
präglar svensk planeringshistoria sedan dess och 
idag är den fysiska planeringen hårt reglerad där 
kommunen innehar ett planmonopol och därmed 
styr våra städers utveckling (Strömgren, 2007, s. 
12–15).

Plan- och bygglagen SFS 2010:900 1 kap:
1 §   I denna lag finns bestämmelser om planläggning 
av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna 
syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans 
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer.

Idag regleras all planering och reglering av 
mark och vatten i plan- och bygglagen (SFS 
2010:900). Lagens syfte går att avläsa ovan. 
Plan- och bygglagen formulerar bland annat vad 
som förväntas av kommunerna med hänsyn till 
deras planmonopol. Varje kommun ska ha en 
aktuell översiktsplan som syftar till att reglera 
och ge indikation på kommunens övergripande 

och samlade utveckling. Översiktsplanen är 
det långsiktiga och strategiska dokument som 
styr stadens utveckling. Med utgångspunkt i 
översiktsplanen ska kommunen pröva markens 
och/eller vattnets lämplighet av särskild utveckling 
genom att upprätta detaljplaner (Boverket, 2014b). 
En detaljplan antas av kommunfullmäktige och 
är alltid bindande. Vem som tar initiativ till en 
detaljplan kan dock variera i stort och studier av 
kommunala planeringsprojekt har visat att allt 
fler privata aktörer tar initiativ till detaljplaner 
i Sverige. Privata aktörer och näringsliv har 
visat sig utmana stat och kommuner i fråga 
om planeringens syfte och huvudsakliga nytta 
(Strömgren, 2007, s. 20).

Den svenska fysiska planeringen syftar till att 
skapa bättre och mer lämpade livsmiljöer för de 
som bor i städerna. För att kunna arbeta med 
en planering som grundas i ett sådant syfte krävs 
därför att planeringen utgår ifrån det kollektiva 
goda, vilket alltså är allmänhetens intresse. Vem 
som bär ansvar för allmänhetens intresse kan 
variera beroende på politiska och ekonomiska 
bakomliggande motiv, men lagen är utformad 
så att kommunen bär det slutliga ansvaret 
(Strömgren, 2007, s. 28). Strömgren hävdar att 
ett paradigmskifte skett, där rationell och strikt 
planering övergått i en planeringsmodell som 
idag allt mer innebär kommunikation mellan 
olika intressen. Planerarens roll kan därmed 
ifrågasättas och en maktförskjutning har blivit 
uppenbar. Den makt som planerarens expertroll 
under efterkrigstiden inneburit, rationell och 
hierarkisk, har ersatts med en betydligt mer 
odefinierad roll som tenderar att få en allt 
mindre makt. Det finns flera olika diskussioner 
kring varför detta paradigmskifte skett, där en 
av dem är att nedmonteringen av välfärdsstaten 
möjliggjort privata aktörers maktinflytande och 
gett ett ökat utrymme för marknadslösningar 
(Strömgren, 2007, s. 20).  Paradigmskiftet har lett 
till att samhällets fysiska utveckling inte längre sker 
enbart genom beslut av experter (planerare), utan 
istället genom kommunikation mellan berörda 
parter och deras intressen. Aspekter som präglar 
en sådan kommunikation är politisk intressekamp 
och marknadens handelskraft (Strömgren, 2007, 
s. 58).

Planeringens verktyg
Som ovan beskrivet är detaljplanen det främsta 
medel som kommunen behärskar för att pröva och 
styra markens lämplighet för särskild utveckling. 
Ett krav i detaljplanen är att huvudmannaskapet 
för allmänna platser ska bestämmas, där 
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kommunen kan välja att ange kommunalt 
eller privat huvudmannaskap. Ett kommunalt 
huvudmannaskap ger kommunen ansvar över hur 
platsen utformas i enlighet med detaljplanen samt 
hur den underhålls. Ett privat huvudmannaskap 
ger däremot privata aktörer ansvar för hur 
platsen utformas och underhålls. Hur platsen 
genomförs kan variera beroende på vem som har 
huvudmannaskap och alltså det huvudsakliga 
ansvaret för en viss plats. Om en detaljplan 
anger en plats för att ha privat huvudmannaskap 
överlämnas makten till privata aktörer att styra 
över platsens slutgiltiga utformning med hänsyn 
till detaljplanen (Boverket, 2016b). En privat aktör 
har ingen formell skyldighet att se till allmänhetens 
bästa, vilket däremot kommunen har. Om 
allmänhetens tillträde till en viss plats är av stor 
vikt bör därför kommunen ange ett kommunalt 
huvudmannaskap för att säkerställa allas tillträde 
till platsen (Boverket, 2016b). Den fysiska 
planeringen syftar till att utveckla våra städer efter 
allmänhetens intresse (Strömgren, 2007, s. 28). 
Genom att ange privat huvudmannaskap finns det 
således en risk att exkludera särskilda grupper i 
samhället, då det skapar en risk för att intresset för 
platsen enbart stämmer överens med den privata 
aktörens intressen. 

Förutom huvudmannaskapet syftar detaljplanen 
till att pröva lämpligheten för bebyggelse av mark 
och vatten inom ett särskilt område. Plan- och 
bygglagen reglerar särskilda bestämmelser som 
detaljplanen måste innehålla, så som angivelse av 
vad som är allmän platsmark och kvartersmark 
samt förväntad genomförandetid. Hur kommunen 
väljer att detaljplanera för allmän platsmark 
eller kvartersmark är en faktor som påverkar 
platsen i stort. En allmän plats syftar till att verka 
för ett gemensamt behov, där allmänhetens 
tillträde säkerställs och får således endast tillfälligt 
användas för enskild verksamhet. I detaljplanen 
ska allmän platsmark regleras genom särskilda 
användningsbestämmelser, vilket kan vara till 
exempel väg, torg och park (Boverket, 2014a). 
De områden som i detaljplanen inte utgörs av 
allmän platsmark anges istället som kvartersmark, 
vilket främst är avsett för bebyggelse för enskilt 
eller allmänt ändamål. Även kvartersmarken ska 
anges med användningsbestämmelse för att styra 
vilken typ av verksamhet som får upprättas på den 
särskilda platsen (Boverket, 2014a). Kvartersmark 
kräver en (eller flera) enskild aktör vilken har, 
som tidigare nämnt, ingen formell skyldighet att 
se till allmänhetens bästa och det finns därför 
inget som garanterar att särskilda grupper inte 
riskerar exkluderas på sådana platser. Vem som 

besitter äganderätt för en plats besitter även rätten 
att reglera platsens användning och utformning 
(Franzén m.fl., 2016, s. 57). Om en detaljplan styr 
allmän platsmark eller kvartersmark kan därför få 
stora konsekvenser för platsens slutgiltiga resultat. 

Utöver att detaljplanera för allmän platsmark 
eller kvartersmark kan detaljplanens detaljnivå 
variera i stort beroende på vilken kommun som 
ritat själva planen samt vilka personer som varit 
engagerade i processen. Detaljplanen kan genom 
bestämmelser som styr användning, egenskaper 
och administrativa bestämmelser styra platsers 
utformning och omfattning. Boverket lyfter 
plan- och bygglagens syfte och vikten av att en 
detaljplan inte får innehålla fler bestämmelser 
än vad som krävs för att uppnå syftet (Boverket, 
2014a), men med hänsyn till detaljplaneprocessens 
komplexitet är det ofta svårt att avgöra vad det 
egentligen innebär. Faktumet att det ofta är flera 
parter inblandade i processen gör att “vad som 
krävs för att uppnå syftet” blir än svårare att 
tolka. Överlag är plan- och bygglagen till stor del 
öppen för tolkning, vilket medför att resultatet kan 
variera beroende på vem som tolkar lagskriften. 
Således kan detaljstyrning av en plats utformning 
och omfattning i detaljplanen variera mellan olika 
planer.

Detaljplanen kan kompletteras genom att 
kommunen upprättar olika typer av dokument 
för att styra särskild gestaltning i en viss riktning. 
Det kan handla om gestaltningsprogram, 
kvalitetsprogram, utformningsprogram, 
miljöprogram och arkitekturprogram där 
alla syftar till att precisera och konkretisera 
kommunens önskemål gällande gestaltning och 
miljö. De estetiska kraven och utformningen av 
byggnader betonas i plan- och bygglagen och för 
att bemöta dessa krav har dokument upprättats 
för att styrka estetiska värden. Dokumenten 
är en produkt av en planeringsprocess som 
tenderar att bli allt mer komplex och innefatta 
flera olika aktörer som alla ska arbeta åt samma 
mål. Dokument tas fram för att lättare leda alla 
aktörer i samma riktning beträffande särskilda 
punkter och dokumenten blir en slags gemensam 
plattform för både kommun och byggherrar 
(Tidäng & Westholm, 2008, s. 8-9). Aktörer som 
arbetat mot ett sådant dokument, så väl planerare, 
politiker och arkitekter, beskriver ofta att det 
varit av stor betydelse och skyddat projektets 
mest grundläggande kvaliteter. Genom att lyfta 
upp frågor om gestaltning och utformning från 
själva plankartan har dokument likt dessa hjälpt 
till att nå en större flexibilitet i detaljplanerna. 
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Dokumentet har även en helt annan betydelse där 
det visat sig ha en viktig påverkan i dialog med 
allmänheten och berörda sakägare. Dokumentet 
har verkat som ett instrument för att på ett 
pedagogiskt sätt konkretisera och motivera varför 
särskilda krav och rekommendationer ställts, vilket 
hjälpt fler att förstå planen och dess syfte (Tidäng 
& Westholm, 2008, s. 12).

De dokument som syftar till att precisera och 
konkretisera kommunens önskemål gällande 
gestaltning och miljö har även fått hård kritik. 
Syftet med de olika dokumenten och själva 
målet behöver vara tydligt utformade för att inte 
förvirra mer i en komplex planeringsprocess med 
flera olika aktörer. Det finns även exploatörer 
som upplever att deras handlingsfrihet begränsas 
kraftigt då handlingsutrymmet blir allt mindre 
genom ett sådant konkretiserat dokument. 
Då dokument likt dessa visat sig ha stor 
påverkan i bygglovshandläggning, lyfter flera 
bygglovshandläggare den potentiella faran som 
ett dokument kan innebära då det tenderar att allt 
mer ersätta de juridiskt bindande detaljplanerna. 
Särskild fara är det om dokumentet har ett otydligt 
förhållande till de styrande planbestämmelserna, 
vilket inte allt för sällan är fallet. Trots att sådana 
dokument är en del av detaljplaneprocessen 
är det enbart plankartan som är juridiskt 
bindande och därmed kan plankartans betydelse 
ifrågasättas när bygglov handläggs utifrån 
dokument istället för plankartan. För att säkra 
detta krävs att målen i dokumenten också på 
något sätt säkerställs i detaljplanebestämmelser 
i plankartan (Tidäng & Westholm, 2008, s. 
12). Dokumenten för gestaltning och miljö 
verkar sedan för att förtydliga innebörden av 
planbestämmelserna som ofta går att tolka 
på flera olika sätt. Kommunens huvudsakliga 
roll blir att balansera mellan noggrant utvalda 
planbestämmelser, så att vissa krav säkerställs utan 
att detaljplanen låser resultatet på ett oönskat 
sätt. Detta kan ett välarbetat dokument för 
gestaltning och miljö säkerställa för att betona de 
rumsliga sammanhangen (Tidäng & Westholm, 
2008, s. 14). Begränsningen av dokumenten och 
dess genomslagskraft är i högsta grad viktigt att 
ifrågasätta för att inte slösa resurser i form av 
arbetskraft och ekonomiska aspekter. 

Planering och offentliga rum
Inom arkitektur och planering tolkas ofta 
“rummets produktion” genom att använda 
detaljplanen för att skapa stadsrum. Det är 
materiella ting som kan designas från skrivbordet, 
så som byggnaders höjd och gators bredd. Ordet 

“rum” skiljer sig starkt från ordet “plats” då rum 
först blir verkligt i sociala processer. Det betyder 
i så fall att “rummets produktion” inte kan bli 
möjlig förrän människor har ianspråktagit en 
viss plats och kan interagera med den. Tesen om 
att “rummets produktion” enbart är beroende 
av materiella förändringar så som detaljplanen 
är skapad, förfaller därmed. Om det är i dagliga 
aktiviteter när människor lär känna en plats, bor 
in sig och börjar tala om platsen som rummet blir 
till, är det svårt att säkerställa rumsskapande med 
enbart detaljplanens medel.. På detta sätt är alltså 
att gestalta rum egentligen inte mer avancerat 
än att erbjuda plats för människor (Wikström 
& Olsson, 2012, s. 18-19). Att erbjuda plats för 
människor är en förutsättning för att människor 
ska kunna mötas och att själva mötesplatsen i sig 
ska kunna existera. (Wikström & Olsson, 2012, s. 
22). 

Med detta sagt betyder det inte att fysisk planering 
med sina verktyg inte kan påverka de offentliga 
rummen överhuvudtaget. Tvärtom är det rimligt 
att anta att planering har en direkt påverkan på 
de rum som senare skapas. Avsaknad av någon 
slags bakomliggande idé om vad ett offentligt 
rum kan användas till borde alltså skapa än mer 
oanvändbara offentliga rum utan helhetstanke. 
Fysisk planering ger ramar för den fysiska miljön 
och genom planering påverkas användningen 
och vilka som använder det offentliga rummet. 
Vad som behöver beaktas är att varje utformning 
som fastslås med planbestämmelser, begränsar 
rummets slutgiltiga användning och vilka som 
kommer använda rummet (Franzén m.fl., 2016, 
s. 53). Städernas rum behöver ordnas för att det 
ska kunna vara tillgängligt för alla, dock krävs 
flexibilitet för att nå en balans utan en allt för 
reglerad miljö. Utformningen av ett offentligt rum 
har alltså en direkt påverkan på dess reglering, 
genom utformning bjuder planeringen in till viss 
användning och avstyr annan (Franzén m.fl., 2016, 
s. 54). Att inte kunna styra rummets produktion 
från skrivbordet kan ses som en alltför slumpartad 
och svårreglerad styrform, vilket det självklart 
skulle vara. Planerare försöker reglera rummets 
produktion trots erkännandet för att våra offentliga 
rum kräver en övergripande ordning. Detta ställer 
således krav på planeraren att skapa detaljplaner 
som möjliggör för att användningen däri kan 
förändras över tid och att rummets produktion 
faktiskt kan bildas och formas av människorna 
däri. På så sätt säkerställs även detaljplanens 
kretslopp och livslängd då användningen kan 
förändras över tid. 
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3.2. Privat och offentligt
Åtskillnaden mellan de två sfärerna
Frågan om det offentliga rummet kommer förr 
eller senare alltid att handla om privatisering 
på något sätt. Detta då frågan om det offentliga 
rummet i grunden handlar om maktförhållandet 
i rummet, vem som bestämmer över det och vem 
som har rätt till det (Franzén m.fl., 2016, s. 59). 
För att förstå förhållandet mellan den privata 
sfären och den offentliga behöver vi inte gå längre 
än att se till det mest fundamentala vi känner till, 
förhållandet mellan vårt inre och världen utanför. 
Vårt mentala medvetande är det mest privata vi 
känner till eftersom ingen annan än vi själva vet 
vad som pågår där och har tillträde dit. För vissa 
människor blir detta en plats dit de kan vända sig 
när de behöver fly verkligheten, slappna av och 
vara för sig själv eftersom här har de som mest 
kontroll. Andra kanske känner sig fångade och är 
rädda för att tillträda platsen för att de känner att 
de inte har kontroll och vet inte vad som väntar 
därinne. Det mest privata kan alltså förknippas 
både med lugn och tillfredsställelse men också med 
turbulens, ensamhet och allmänt dåliga känslor. 
Skillnaden mellan det privata och offentliga i 
staden börjar just precis här, i förståelsen för 
relationen mellan människans psyke och den 
fysiska och sociala världen utanför. Hur vi åtskiljer 
dessa två världar får stora konsekvenser för hur 
vi väljer att se på institutionaliserade privata och 
offentliga skiljaktigheter (Madanipour, 2003, s. 6). 

Det vi upplever utanför vårt inre påverkar hur 
vi uppfattar vad som är privat och offentligt och 
därför hänger dessa två sfärer hela tiden ihop och 
påverkar varandra ömsesidigt. Samma sak händer 
i det offentliga rummet och vad vi upplever där 
påverkar huruvida vi upplever ett rum offentligt 
eller privat. I staden kan fysiska attribut avgöra 
om en plats använts för att skapa ett personligt 
utrymme, det kan till exempel vara olika former 
av tecken eller symboler som avgränsar en 
plats territoriellt. Historiskt är det den privata 
egendomen som är en fullt etablerad och socialt 
institutionaliserad personlig sfär i våra städer. I 
en privat egendom får endast exklusiva tillgång 
till det som finns innanför, där någon besitter 
makten över vem som har rätt att tillträda. Precis 
som i ditt mentala inre kan det privata utrymmet 
förknippas med rätten av att få vara för sig själv 
likväl som turbulens och osäkerhet. Kontrollen 
som någon ensam besitter över ett utrymme är en 
maktutövning och skapar känslor (Madanipour, 
2003, s. 202–203). 

Privat och offentligt i staden
Dagens samhälle så som vi känner till det, där 
privata och offentliga sfärer är mer eller mindre 
åtskilda tog enligt Madanipour en tydlig riktning 
under efterkrigstiden. Det modernistiska sättet  
att planera städer, byggnader med offentliga 
ändamål och Le Corbusiers tanke om staden som 
en maskin, undergrävde det offentliga rummet och 
dess betydelse. Gränserna mellan det offentliga 
och privata försköts och gränserna tenderar 
att bli allt mer otydliga (Wikström & Olsson, 
2012, s. 84). Inte helt ovanligt förs diskussioner 
om halv-offentligt eller halv-privat. Det blir 
problematiskt för människan som normalt gör en 
tydlig åtskiljning mellan dessa sfärer, nu behöver 
ta ställning till en hel skala mellan olika grader 
av offentlighet. Efterkrigstidens zonindelning 
var också en stor faktor till att det offentliga 
rummets betydelse minskat. Genom att dela upp 
samhällsfunktioner på olika geografiska platser 
i staden minskade diversiteten i de offentliga 
rummen och mötet med “den andre” minskade 
kraftigt. Massproduktionen ledde även till att 
husen planerades inifrån och ut där formen 
naturligt följde funktionen. Det offentliga rummet 
blev därmed en rest av det privata rummets logik. 
Det offentliga blev det som blev kvar mellan 
byggnaderna och balansen mellan det privata och 
offentliga gick således förlorad (Madanipour, 2003, 
s. 176–177). 

Bilens framgång är en stor bidragande faktor till 
att masskonsumtionssamhället föddes och kunde 
frodas snabbt. Samhället började planeras efter 
bilen och en aggressiv marknadsföring likställde 
bilen med frihet, vilket skapade ett behov som 
fortsatte att matas (Wikström & Olsson, 2012, 
s. 89). Sverige rankades under 1950-talet till det 
mest biltäta landet i Europa (Bergman, 2003, s. 
163). En allt rikare befolkning med mer fritid fick 
helt plötsligt både råd och vilja att konsumera 
och köra bil, vilket ledde till att staden påverkades 
från flera faktorer som angrep från olika håll. Allt 
mer plats i staden lämnades åt bilismen likväl 
som konsumtionsvänliga verksamheter, vilket 
ofta tenderade att samspela väl. Varuhus blev 
en större del av människors offentliga miljöer 
och började få en social och kulturell betydelse. 
Samtidigt som stadskärnan och det offentliga livet 
“uppgraderades” skapades tydliga status- och 
tillhörighetssignaler. Socialt konstruerade regler 
talade om hur du skulle bete dig, så som att vänta 
på sin tur, lämna plats för andra och inte störa 
någon. Det rådde övergripande krav på ordning 
och respekt. Stadskärnan fylldes med normer och 
särskilda former för umgänge, hur skulle du se ut 
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och bete dig för att passa in? Klädsel, attribut och 
rörelsemönster skapade nya konsumtionsvanor 
och regler för vem som hör hemma var. 
(Bergman, 2003, s. 172-173). Extra tydligt blev 
statussignalerna i de inglasade varuhusen som 
med tiden blev massiva gallerior och nya gaturum 
inomhus. Det skapade en reglerad gatuoffentlighet 
som ofta kom tillsammans med vakter och 
övervakningssystem som övervakar vilka besökarna 
är och hur de beter sig. Galleriorna öppnade 
upp för en ny tanke om staden, en tanke om att 
maximera den totala ytan av butiker (Bergman, 
2003, s. 193). De massiva shoppingcentrena var 
också ett sätt att kontrollera stadens rum och 
därmed skapa en slags ordning. Genom kontroll 
kan ej önskvärda besökare lätt avhysas och 
hänvisas till en annan plats (Bergman, 2003, s. 
195). Även om gallerisering av våra stadskärnor 
inte var ett nytt fenomen, utan snarare ett arv från 
efterkrigstiden och dess planering, har den framför 
allt satt stora spår på hur vi ser på våra offentliga 
rum och upplever dem.

Det krävs dock inte ett inglasat inomhuscentrum 
för att kunna styra ordning och kontrollera 
vilka som får lov att röra sig i ett särskilt rum. 
Madanipour diskuterar Camillo Sittes beskrivning 
av det offentliga rummet. Det viktigaste för ett 
offentligt rum är dess bifogade karaktär och 
förhållandet mellan rummet och byggnaderna/
användningarna runt omkring skapar därför 
en viktig relation som påverkar varandra aktivt 
(2003, s. 176). Användningen av ett offentligt rum 
regleras därmed genom verksamheter som finns i 
direkt anslutning till rummet. Rummet påverkas 
av verksamheterna då de kan avgöra vilka som 
befinner sig i det offentliga rummet och vad de vill 
göra där (Franzén m.fl., 2016, s. 52–53). Offentliga 
rum som i sig har en öppen karaktär och är 
till för alla att tillträda, kan alltså få en motsatt 
karaktär beroende på om det ligger anslutande 
verksamheter som talar för något annat. 

Kommunens roll kopplat till privatisering
Privatisering av våra städer sker ofta i små steg, 
där initiativ för storskaliga omvandlingsprojekt 
först blivit synliga på sikt. För att kunna hantera 
det behöver kommunerna arbeta med proaktiva 
lösningar. En sådan proaktiv lösning är inte helt 
enkel då den syftar till att hitta en helhetslösning 
för samtliga användningar och användare av 
det offentliga rummet. Det offentliga rummet 
karaktäriseras av dess mångfald, vilket innebär 
att det utgör en rad spänningar mellan olika 
privata intressen. Regleringen av det offentliga 
rummet blir således rollen att balansera alla 

intressen och dess spänningar emellan samtidigt 
som det offentliga rummet bör verka för att 
öppna upp för nya användningar och användare. 
En proaktiv lösning måste stödjas av alla sociala 
kategorier med alla typer av användningar 
som det offentliga rummet innefattar. En enkel 
utväg är alltid att se till enskilda intressen för att 
slippa samarbetsproblematiken. Så hur ska en 
sådan proaktiv lösning se ut? Går det att hitta 
en lösning för alla intressen? Det enda vi vet är 
att om regleringen misslyckas med att se till allas 
enskilda intressen kommer kortsiktiga lösningar 
att upprättas, ofta med andra bakomliggande 
faktorer så som konsumtionsvänliga verksamheter 
som bidrar till ökade intäkter. Detta äventyrar 
och utmanar det offentliga rummets balans och 
öppenhet och kommer på sikt enbart utgöras av en 
viss grupp i samhället. En proaktiv lösning krävs 
för att privatiseringen inte ska fortsätta underbygga 
det offentliga rummet och dess betydelse 
(Franzén m.fl., 2016, s. 404–405). I frågan om 
privatisering blir kommunens roll i slutändan 
alltså att säkerställa den demokratiska staden med 
kvalitativa offentliga rum som kan användas av 
alla. Detta ställer stora krav på kommunen för 
att kunna se till allmänhetens bästa, vilket ofta 
kräver betydligt mer långsiktiga mål och strategier 
än vad de intressen som ligger till grund för 
kommersialisering kräver (Wikström & Olsson, 
2012, s. 166). 
 
3.3. Gestaltning av offentliga rum
Gestaltningens utveckling
Olika författare och designers som Jane Jacobs, 
Kevin lynch, Aldo Rossi och Jan Gehls teorier och 
praktiker har haft stort inflytande när begreppet 
och fenomenet urban design tog form. Urban 
design kom att ersätta begreppet civic design 
vilket kan översättas till design för medborgaren. 
Civic design var mer inriktad kring utformningen 
av museum, kommunhus eller teatrar och deras 
relation till öppna ytor. Det handlade om den 
estetiska relationen mellan byggnader. Urban 
design riktar istället in sig mot att skapa och 
förändra offentliga rum som människor vill och 
kan använda. Platser att leva i, inte främst för att 
betrakta (Carmona, Tiesdell, Heath, & Oc, 2010, 
s. 3). Urban design är processen att skapa bättre 
platser för människor att använda än vad som 
annars hade producerats (Carmona m.fl., 2010, s. 
74). Alltså att gestalta platser som människor väljer 
att använda.
 
Under lång tid har planeringen inte haft tillräckligt 
stort fokus på hur fysiska strukturer påverkar 
människors beteenden (Gehl, 2010, s. X). Gehl 
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(2010, s. 3) pekar ut modernismen som den 
huvudsakliga faktorn när vikten av offentliga rum 
fick allt mindre betydelse. Istället stod bilen och 
dess framkomlighet i fokus för stadens utveckling. 
De människor som fortfarande valde att använda 
offentliga rum blev, istället för att uppmuntras med 
fler kvalitativa offentliga rum, bortprioriterade. 
De fick tillgång till få offentliga rum, platser 
som var utsatta för buller, föroreningar och 
osäkra förhållanden med risk för olyckor. Detta 
menar Gehl (2010, s. 3) har inte endast påverkat 
fotgängares framkomlighet i staden, utan 
även slagit undan benen för den traditionella 
användningen av offentliga rum som sociala 
mötesplatser. Denna problematik präglar våra 
städer än idag. Dock har förståelsen för hur viktigt 
det är med kvalitativa offentliga rum, människor 
väljer att vistas i, ökat de senaste decennierna 
(Gehl, 2010, s. X). 
 
Jane Jacobs var en av de första som synliggjorde 
det skifte som pågick inom planering på 1960-talet. 
Där platsen för bilen prioriterades före människans 
utrymme i stadsrummet. Hon menade att detta 
sätt att planera skulle bli slutet för levande städer, 
fyllda av människor som använde dem (Gehl, 
2010, s. 3). Medan det alltid kommer behövas 
vägar för att transportera sig och saker genom 
staden, kan gator många gånger omvärderas till 
sociala och sammankopplande rum istället för 
bilvägar som skär genom städer och stadsdelar 
och delar upp och skapar barriärer. När gatan 
istället planeras för att inkludera alla transportsätt, 
som cyklister, fotgängare och kollektivtrafik, samt 
tar hänsyn till olika åldrar och förmågor, kan 
gaturum med liv och rörelse skapas (Carmona 
m.fl., 2010, s. 102). Det handlar kanske främst om 
att inte sätta bilen och dess snabba framkomlighet 
i första rummet, i alla fall inte om det finns en 
intention att skapa liv och rörelse genomgående 
i staden. Gatans sociala roll bör återupptas likaså 
dess förmåga att sy ihop olika delar av en stad 
istället för att stycka upp geografiskt segregerade 
stadsdelar från varandra (Carmona m.fl., 2010, s. 
102). Det explosivartade bilanvändandet har dock 
istället pressat bort det stadsliv som funnits ut ur 
städerna (Gehl, 2010, s. 3).
 
För att hantera det ökade bilanvändandet under 
2000-talet, togs mer eller mindre alla lediga 
offentliga rum i anspråk, de fylldes upp med 
parkeringsplatser och vägar. När dessa ytor direkt 
blev fyllda, försökte man tillfredsställa behovet 
ytterligare genom att bredda vägarna för bilarna 
och skapa ännu mer yta för parkeringsplatser. 
Vid mer eller mindre alla försök att lätta på 

trafiktrycket, ledde det främst till att människor 
använde bilar i ännu större utsträckning, då 
tillfället gavs (Gehl, 2010, s. 9). Gehl (2010, s. 9) 
frågar sig därför, om fler vägar betyder fler bilar? 
Vad händer när vi slutar skapa bilvänliga miljöer i 
staden, när vi faktiskt slutar bjuda in bilar in i våra 
stadskärnor. Ett tydligt exempel kring detta är när 
en av San Franciscos viktigaste transportleder in 
till staden var tvungen att stänga en längre period 
för renovering. Bilanvändandet i staden anpassade 
sig snabbt till den nya trafiksituationen, istället för 
att öppna leden som den tidigare varit, skapades 
en lugn esplanad, vänlig för samtliga trafikanter. 
San Francisco har fortsatt omvandla större leder 
till lugna stadsgator efter detta första exempel 
(Gehl, 2010, s. 9). Bilen har tagit allt mer plats i 
våra städer och desto mer plats vi tillåter bilen att 
ta, desto fler bilar intar staden (Gehl, 2010, s. 5). 
Det har skapats en ständig dragkamp om platsen i 
staden och vem som har rätt till den. En kamp där 
bilens ytor i staden ständigt är på bekostnad av de 
offentliga rummen (Gehl, 2010, s. 6).
 
Varför gestalta offentliga rum?
Många essentiella aktiviteter och utbyten för 
människor i staden är ekonomiska, så som att 
handla förnödenheter, äta, göra ärenden och köpa 
olika tjänster. Mitt i alla dessa transaktioner är det 
ur ett demokratiskt perspektiv viktigt att det finns 
platser i staden för kulturellt och socialt utbyte 
(Carmona m.fl., 2010, s. 206). Offentliga rum 
behövs för att ge människor möjlighet att utbyta 
sociala, kulturella och politiska budskap. Rätten att 
använda sin yttrandefrihet och att organisera sig 
och samlas som medborgare finns i det offentliga 
rummet och förkastas när dessa rum raderas från 
staden (Gehl, 2010, s. 29). Despotović och Thörn 
(2015, s. 247) menar att när innerstaden kostar att 
vistas i, då mötesplatserna är utformade utifrån 
konsumtion blir också stadskärnorna exklusiva. 
Där rör sig en vit medelklass självsäkert samtidigt 
som andra grupper i samhället utesluts av rent 
ekonomiska skäl. En ond spiral tar form där 
stadskärnorna sakteliga blir mer homogena med 
en förstärkt segregation, vilket i sin tur leder till att 
de som redan har lite, ytterligare förlorar makt att 
påverka sin framtid.

Carmona med flera (2010, s. 133) menar att 
design är viktig och har påverkan på människors 
beteende i ett offentligt rum. Men inte uteslutande, 
de fysiska komponenterna av en offentlig plats 
kan influera och möjliggöra för olika aktiviteter, 
men människorna i miljön kommer alltid ha egna 
mål och göra egna val som inte nödvändigtvis är 
sammanflätade med platsens tänkta användning 
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utifrån sin gestaltning. Ett exempel är hur 
utemöbler placeras i relation till varandra, om de 
ställs i ett –L eller en halvcirkel kan samtal främjas, 
alla i gruppen kan till exempel få ögonkontakt. 
Om istället samtliga sittplatser i ett offentligt rum 
gör att människor sitter på rad blir det svårt för 
en större grupp att samtala med varandra och 
samtidigt nyttja sittplatserna (Gehl, 2010, s. 155). 
Men det är fortfarande inte så mycket designern 
eller planeraren som förändrar en plats i staden 
till ett offentligt rum, utan det är människorna 
som väljer att befolka och använda dessa platser 
med deras aktiviteter, deras sätt att använda 
en plats gör att den blir något mer, något av 
betydelse och vikt, något som skapar mening för 
människor (Carmona m.fl., 2010, s. 359). En 
plats kan gestaltas och designas hur mycket som 
helst, men om människor inte väljer att använda 
platsen skapas inte heller något offentligt rum. 
Då människan som sådan inte är passiv när hen 
rör sig i en urban miljö. Människan influeras och 
påverkas av sin omgivning precis som omgivningen 
påverkas och förändras av människans närvaro och 
sätt att uppträda i rummet (Carmona m.fl., 2010, 
s. 133).

Sociala processer pågår dock inte i ett vacuum 
eller med en neutral miljö som scenografi. 
Offentliga miljöer kan snare vara skillnaden 
mellan socialt liv på en plats eller anledningen till 
att en annan ständigt står tom (Carmona m.fl., 
2010, s. 133; Gehl, 2010, s. 6). Genom att gestalta 
fysiska miljöer kan planeraren influera olika typer 
av mänsklig aktivitet lika väl som planeraren 
kan stjälpa samma aktivitet genom sina val av 
utformning (Carmona m.fl., 2010, s. 133; Gehl, 
2010, s. 33). Även om den fysiska miljön som 
omger människor inte är den enda, eller till och 
med den viktigaste anledningen till olika typer av 
användning av platser. Byggda strukturer och en 
plats utformning förändrar vad vi kan göra på en 
plats eller vad människor känner sig bekväma att 
göra på en plats (Carmona m.fl., 2010, s. 133). 
Finns det bänkar eller gräs att sitta på, finns det 
yta för fysisk aktivitet, går det att obehindrat röra 
sig etc på platsen. Beroende på hur ett offentligt 
rum gestaltas kan människor faktiskt använda det 
för olika aktiviteter.

Att gestalta offentliga rum 
Ett välanvänt offentligt rum karakteriseras av 
närvarandet av människor. Rum där människor 
spontant och informellt uppehåller sig. Många 
platser lyckas inte med detta och många av dessa 
syftar heller inte mot att uppnå det. Platser kan 
ha helt andra syften, som att demonstrera statens 

makt eller som en stor yta som fungerar som en 
förlängning av en viktig byggnad (Carmona m.fl., 
2010, s. 205). Ett kvalitativt offentligt rum väljer 
människor att gå till, använda och stanna i, för att 
uppnå detta måste rummet erbjuda vad människor 
vill ha och vad de vill göra. Rummet bör ha en 
utformning som både är attraktiv och säker att 
vistas i, vilket ledare till att människor känner sig 
bekväma att vistas i det offentliga rummet för att 
stanna och aktivera sig (Carmona m.fl., 2010, s. 
206).
 
Gehl (Gehl, 2010, s. 238–239) har arbetat 
fram 12 kvalitetskriterier för vad ett attraktivt 
offentligt rum måste uppfylla, där skydd, komfort 
och välbehag är övergripande begrepp. Inom 
begreppet välbehag är ett kvalitetskriterium 
den mänskliga skalan. Människans sinnen, 
hastighet och kropp sätter ramarna för hur vi 
uppfattar staden när vi till fots upptäcker den. 
Att arbeta med den mänskliga skalan är att skapa 
stadsmiljöer som fungerar väl med människan 
och människokroppens förutsättningar och 
begränsningar (Gehl, 2010, s. 33). De som 
planerar och designar städer bör vara medveten 
om den skalan de arbetar i och kring. De måste ha 
förståelse för delen i relation till det hela och det 
hela i relation till delen (Carmona m.fl., 2010, s. 
6). Hur påverkas människan av en stor öppen yta 
eller en snäv bakgata, hur rör människor sig där 
och vad undviker människor att göra på sådana 
platser? Människan har svårt att uppfatta och 
tolka det som är över 100 meter ifrån oss, vårt 
sociala-synfält har alltså en radie på 100 meter. 
Ett offentligt rum som är definierat inom 100x100 
meter, blir därför optimalt för en människa att 
både få överblick över, men även se detaljer som 
människors ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det är 
då offentliga rum blir intressant för människor att 
vistas i, när platsen är anpassad efter människans 
fysiska villkor, efter den mänskliga skalan (Gehl, 
2010, s. 38).
 
För att en stad ska ha potential till att bli fylld med 
liv och rörelse, måste människor bjudas in till att 
gå, cykla och stanna i stadens offentliga rum (Gehl, 
2010, s. 6). Precis som ovan nämnt, om vi bjuder 
in bilen ökar sannolikheten för att människor 
använder bilen och om vi bjuder in människor till 
stadens offentliga rum ökar sannolikheten för att 
de gör det. Detta även om de använder platsen på 
ett annat sätt än som planeraren hade tänkte sig 
(Gehl, 2010, s. 17).
 
Ett attraktivt offentligt rum människor väljer att 
stanna i bör möjliggöra för flera olika sorters 
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aktiviteter. Till att börja med är det viktigt om de 
som passerar platsen även kan välja att stå eller 
sätta sig, att de kan lyssna, prata ostört samt ha 
något att titta på. Men det offentliga rummet bör 
även bjuda in till aktiviteter som lek och sport. 
Spektrat av saker att göra på platsen bör vara brett 
för att så många som möjligt ska känna sig  både 
bekväma och lustfyllda att upprätthålla sig där 
(Gehl, 2001, s. 133). Planeringen har möjlighet 
att influera olika rörelsemönster och aktiviteter i 
en stad. Planeringen kan på så vis möjliggöra för 
livliga eller tomma städer utifrån vad som bestäms 
vid ritbordet (Gehl, 2001, s. 33). Det blir väldigt 
tydligt att det går att främja kvalitativa offentliga 
rum när till exempel en trafikerad gata görs om 
till en gågata. På så sätt kan platsen förändras och 
antal fotgängare som rör sig på platsen tenderar 
att öka. Detta är bara ett av många exempel när 
fysiska förutsättningar förändras i staden och det 
på så vis möjliggör för liv och rörelse (Gehl, 2001, 
s. 35). 
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I detta kapitel presenteras allt det datamaterial 
som erhållits genom de metoder som presenterats 
i uppsatsen. Kapitlet kommer först att beröra de 
forskningsresultat som metoderna gett, för att 
sedan sätta dessa i perspektiv och ställa mot den 
fakta som presenteras i kunskapsöversikten. Detta 
mynnar ut i en analys, där varje fall analyseras 
utifrån sina förutsättningar. Detta gör det möjligt 
att fundera över betydelsen datan kan ha för 
uppsatsens övergripande syfte. Genom analysen 
diskuteras och analyseras forskningsfynden mot 
bakgrund av teorier, begrepp, frågor och problem 
som tidigare presenterats i uppsatsen. Utifrån 
analysen presenteras ett gestaltningsförslag som 
baseras på uppsatsens tidigare delar. De fyra olika 
fallen presenteras enligt följande struktur; tolkning 
av detaljplan, platsen i sin kontext, observation, 
analys och gestaltning. En plats går inte att förstå 
utan att ställa den mot sin kontext och därför 
synliggörs varje plats koppling till sin omgivning. 
Författarna har under observationen interagerat 
så lite som möjligt med platsen. I västra Hoglands 
park och Arklimästaregatan har författarna stått 
utanför rummet och observerat, medan i västra 
Amiralitetsparken och Skomakaregatan har 
författarna befunnit sig mitt i rummet, vilket kan 
ha påverkat forskningsfynden något. Med tanke 
på den korta tid som författarna tillbringat i 
rummet samt i samråd med handledare beräknas 
dock den möjliga påverkan vara så pass liten att 
den inte räknas med i arbetet. Vädret har i stort 
varit densamma vid samtliga observationstillfällen 
med mycket växlande molnighet och relativt kallt. 

Molnigheten har dock varierat något och under 
båda observationsdagarna mellan 12-13 kom 
det enstaka regnstänk. Redogörelse för vädret 
sammanställs i diagrammet nedan.

4.1. Västra Hoglands park - Linnéa
Tolkning av detaljplan
Rådande detaljplan för området är upprättad av 
Karlskrona kommun och är antagen år 1987 av 
stadsarkitektkontoret. Platsen befinner sig i västra 
nederkanten av Hoglands park som i rådande 
detaljplan utgörs av användningen för allmän 
platsmark “PARK”. Användningen regleras i 
plan- och bygglagen 4 kap 5 § p.2 alternativt 
4 kap 8 § p.2 (SFS 2010:900). Användningen 
omfattas av alla typer av park och grönområden 
som är anlagda på något sätt, oavsett omfattning. 
De platser som i detaljplanen utpekas med 
användningen “PARK” får inte innefatta någon 
bebyggelse förutom sådan komplementbebyggelse 
som kan tillhöra en park och dess skötsel. Exempel 
på detta kan vara gång-/cykelvägar, möblering, 
mindre anläggningar kopplade till service, lekplats, 
mindre idrottsanläggningar, scen, kiosk, toalett 
med mera (Boverket, 2018). 

Den omgestaltning och utformning av västra 
Hoglands park som inte strider mot tolkningen 
av användningen “PARK” kan därför tillämpas 
på platsen. Utformningen begränsas således med 
att inte belägga bilvägar, bebyggelse eller annat 
som enligt plan- och bygglagen kräver att en ny 
detaljplan upprättas. Därmed görs bedömningen 

Redgörelse för vädret under observationstillfällena
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Rådande detaljplan för kvarteret Holmdahl och busstorget mm. Upprättat år 1987.

Observation
• Rörelsemönster
Då platsen befinner sig strategiskt mellan olika 
målpunkter i staden innebär det att många 
passerar och korsar platsen från olika håll. Det är 
ett högt tempo på de som passerar platsen, oavsett 
vilket tid eller dag det är. Rörelsemönstret varierar 
inte särskilt stort mellan observationstillfällena, 
människorna som rör sig här rör sig likadant 
oavsett tid eller dag. Platsen har samma underlag 
överallt (förutom gräset i väst) och därmed finns 
det inga tydligt utstakade stigar och människor 
korsar i alla möjliga riktningar. Den genaste vägen 
tvärs genom platsen är den med högst flöde, vilket 
illustreras på observationskartan. 

• Användning
Sammanlagt var det 31 stycken som stannade 
någonstans på platsen, vilket vi kan se markerat 
med X på kartan. Oavsett tid och dag var de som 
valde att stanna relativt centrerade och valde 
återkommande samma platser, vilka är lokaliserade 
intill busshållsplatserna som ligger längs med 
bussgatan. Den totala tiden människor stannade 
var vid nästan alla tillfällen mindre än 2 minuter. 
Utöver de som stannade på platsen var det 10 
stycken som stannade och pratade, även detta 
skedde dock under en kortare tid och inte något 

att omgestaltning kommer att kunna utföras i linje 
med uppsatsens syfte, utan att strida mot rådande 
detaljplan. 

Platsen i sin kontext
Platsens kontext påverkar platsen på alla tänkbara 
sätt. Det påverkar vilka som rör sig där, hur de rör 
sig och hur de använder rummet. Västra Hoglands 
park ligger beläget precis intill en bussgata som 
innebär att många människor rör sig i högt tempo 
för att nå just denna nod. Norr om platsen finns 
Karlskrona centralstation och söder om platsen 
går Ronnebygatan i väst-östlig riktning, där de 
flesta butiker och centrumverksamheter finns 
lokaliserade. I öst, precis i angränsning till platsen, 
ligger ett café med servering som vätter mot 
platsen. Den genaste vägen mellan stora centrala 
noder är genom platsen, vilket gör att många rör 
sig här. Platsen ligger mitt i Hoglands park, vilket 
är en gammal park karaktäristisk för Karlskrona 
och dess centrum. Parken är en designad plats och 
saknar den spontanitet som bjuder in vänner att 
slå sig ner på en filt eller spela kubb. Trots detta 
är det en viktig nod i staden och rent estetiskt en 
otroligt behaglig park att vistas i. Däremot omges 
den av bilvägar i alla riktningar vilket påverkar 
parken och dess upplevelse. 
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Diagram över antal människor som rörde sig på platsen vid 
observationstillfällena.

långvarigt. Inte under någon dag eller tid satte sig 
någon, vilket kan bero på att det inte finns några 
sittplatser på platsen och inte heller någon annan 
möblering som möjliggör för människor att sätta 
sig ner. Enstaka cyklar korsade platsen och ett fåtal 
cyklar var parkerade på befintliga cykelställ, även 
om cykelställen mestadels stod tomma. Totalt var 
det 350 stycken som passerade platsen den 3 maj 
och 360 stycken den 7 maj.

• Väder
Platsen är belägen i hörnet av en park, men 
längs med gatorna som omger platsen finns det 
byggnader på 3-4 våningar som omsluter hela 
parken. Detta gör att det inte är särskilt blåsigt på 
platsen, de som befinner sig där är något skyddade 
från vind i en så pass blåsig stad som Karlskrona. 
Platsens rörelsemönster och användning 
förändrades dock ingenting beroende på väder och 
vind. Rörelsemönster och användning var vid alla 
observationstillfällen liknande.

• Platsen idag
Platsen utgör idag endast en stor grusplan med 
några cykelställ, en gräsplätt i väst, enstaka träd 
och en flaggstång i norra högra hörnet.

1007550250 Meter

Platsen västra Hoglands park i sin kontext med närliggande noder.

Service Lekpark AvgränsningHotell ButikerGymSkola O�entlig byggnad Restaurang, café eller barGalleria Bussgata

Hoglands park



Observationskarta västra Hoglands park
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Upplevelsen av platsen är att det är en pusselbit 
i den stora parken som “blivit över”. Platsen kan 
uppfattas som en bortglömd del av den stora 
väldesignade Hoglands park, vilket är en park som 

historiskt haft stort syfte i staden. Belysingen finns 
längs med kanterna och platsen är därmed inte 
särskilt välbelyst under dygnets mörka timmar. 

Platsens entré från söder. Café till öst. Från motsatt håll. 

Vy mot bussgatan, med angränsande caféet.Vy från norr, mot bussgatan.

Analys
Utefter Gehls tolv kvalitetskriterier har 
observationerna analyserats. De olika kriterierna 
värderas utifrån en tregradig skala. Där 1 är att 
kriteriet inte uppfylls, 2 är att det delvis uppfylls 
och 3 är att det uppfylls. 

Enligt Gehls 12 kvalitetskriterier finns det generellt 
ett antal kriterier att arbeta med för att platsen 
västra Hoglands park ska uppfattas som ett 
kvalitativt offentligt rum. Inom avgränsningen 
för västra Hoglands park finns det inga vägar för 
motordriven trafik och därmed borde rädslan för 
trafik vara eliminerad. Däremot omges platsen av 
en relativt trafikerad gata och en bussgata med 
hög turtäthet, vilket gör att rädslan för trafik ändå 
är ständigt närvarande. Det skydd mot trafik och 
olyckor som krävs för att uppnå kvalitetskriterierna 
innebär alltså det upplevda hot som ständigt är 
närvarande på platsen. Då det är en relativt öppen 
plats, utan väderskydd och möbler, utgör platsen 
i sig inget direkt skydd mot otrevliga sensoriska 
upplevelser samt att möjligheten till att uppleva 
de positiva aspekterna av klimat begränsas stort. 
Platsens utformning, en grusplan utan möblering, 
leder även till att möjligheter till att vilja stå, sitta, 

se och prata och lyssna är begränsad. Belysningen 
är undermålig, avstånden är stora och målpunkter 
finnes först långt utanför platsens avgränsning. 
Den mänskliga skalan behöver appliceras på 
rummet för att det ska kännas hanterbart i sin 
omfattning. Platsen är en del av Hoglands park 
som bjuder på god parkmiljö med fina utsikter (på 
håll), men platsens materialval är undermåliga och 
det finns en stor avsaknad av design på platsen.

Platsen gestaltningsförslag kommer utgå från en 
ambition om att uppnå högre betyg på flertal 
av kvalitetskriterierna. Det kvalitetskriterier som 
enligt analysen erhållit betyg tre (skydd mot 
brott och våld) har därför inte legat i fokus när 
gestaltningsförslaget framarbetats. Förslaget för 
västra Hoglands park fokuserar på att skapa ”mål 
på vägen” och på så sätt föra in element som 
bryter av rummet och skapar förutsättningar 
för rumsligheter på platsen. Kunskapsöversikten 
diskuterar den mänskliga skalan och behovet av att 
rummet ska vara hanterbart i sin omfattning för de 
som vistas i det, gestaltningsförslaget syftar till att 
uppnå detta kriterium genom att möblera rummet. 
Att avgränsa rummet från motordriven trafik är 
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• Skydd för fotgängare
• Eliminera rädslan för trafik

• Utrymme för att kunna gå
• Inga hinder
• Bra underlag
• Tillgängligt för alla
• Intresanta fasader

• Rimliga avstånd
• Ohindrade siktlinjer
• Intresanta utsikter
• Belysning (vid mörker)

• Byggnader och platser anpassade efter 
den männskliga skalan

• Mycket människor i rörelse
• ”ögon” på gatan
• Överlappande funktion dag & kväll
• Bra belysning

• Attraktiva platser för att stå
• Stöd för att stå

• Låga ljudnivåer
• Möbler som möjligör för konversation

• Sol/skugga
• Värme/svalka
• Fläkt

• Vind
• Regn/snö
• Kallt/varmt
• Föroreningar
• Damm, oljud, skarp ljus

• Zoner för att sitta i 
• Uttnytjande av fördelar: utsikt, sol, folk
• Bra platser för att sitta
• Platser för att sitta och vila

• Inbjudan till kreativitet, fysisk aktivitet, 
träning och lek
• På dagen och kvällen
• På sommaren och vintern

• God design
• Goda material
• Fina utsikter
• Träd, plantor och vatten
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PLATSANALYS - HOGLANDS GRUS

Skydd mot trafik och olyckor

Möjligheter att gå

Möjligheter att se

Skala Möjligheten att uppleva de 
positiva aspekterna av klimat

Positiva sensoriska upplevelser

Möjligheter att prata & lyssna Möjligheter att leka & motionera

Möjligheter att stå Möjligheter att sitta

Skydd mot brott och våld Skydd mot otrevliga 
sensoriska upplevelser

Västra Hoglands park utifrån Gehls 12 kvaliteteskriterier.

också hög prioritet för att minska den ständiga 
upplevelsen av närvarandet trafik på platsen. 
Detta kommer göras genom att föreslå plexiglas-
väggar som är roterbara och kan vinklas av de som 
använder rummet. På så sätt kommer känslan av 
trafiken kunna minska utan att rummet helt stängs 
av från gatan. Då den angränsande bussgatan och 
de människor som väntar på bussen är en stor 
anledning till det stora flödet på platsen kommer 
därför element som erbjuder möjlighet att sitta 
och stå lokaliseras så att de som väntar på bussen 
kan sätta sig och samtidigt hålla koll på när bussen 
kommer. Belysningen kommer enligt förslaget att 
verka för att skapa rumsligheter på platsen och 
ge god sikt även kvällstid. Mellan träden i väst 
kommer små ljusslingor att placeras för att stärka 

känslan av ett offentligt vardagsrum och sudda 
ut gränserna mellan ute och inne. Ljusslingorna 
kommer vara placerade så att de inte skymmer 
någon sikt, varken på mark eller i himlen. 

Gestaltningsförslaget verkar även till att ifrågasätta 
det offentliga rummet och dess betydelse. Genom 
att bryta av de rörelsemönster som idag finns på 
platsen finns det en förhoppning om att bryta 
mönster på platsen och ”tvinga” människor till 
att tänka på platsen på ett annorlunda sätt och 
därmed även att använda platsen på ett annat sätt. 
Kopplat till arbetets demokratiteoretiska ramverk 
deltagardemokrati värdesätts alla medborgares 
möjlighet till att medverka och påverka stadens 
rum, kommer gestaltningsförslaget möjliggöra 

PLATSANALYS - VÄSTRA HOGLANDS PARK



32.

för en utformning som erbjuder flexibilitet. 
Grunden är att rubba den befintliga struktur 
som finns på platsen för att människorna som 
använder platsen ska kunna tillskriva den nytt 
värde och omarbeta platsen i tanken vilket 
förhoppningsvis kommer ge platsen en annan 
betydelse i staden. Stora delar av den möblering 
som föreslås kommer att vara multifunktionell, 
utan given funktion, vilket ger en större möjlighet 
för människorna att använda platsen så som 
de själva vill. Möbleringen kommer även utgå 
från en vision om att skapa miljöer som främjar 
samtal och möte med ”den andre” vilket tidigare 
synliggjorts i kunskapsöversikten. Detta kommer 
till exempel att göras genom att skapa möbler 
som vätter mot varandra och gör det möjligt 
för människor att sitta och prata och titta på 
varandra i grupp. Möbleringen syftar till att stärka 
det offentliga rummets strävan om att främja 
demokrati och tolerans. Gestaltningsförslaget 
syftar till att ifrågasätta intilliggande kommersiella 
verksamheter och erbjuda ett rum för alla. 
Istället för att påverkas av rådande strukturer och 
normer som verksamheterna bjuder platsen in till 
aktiviteter som är gratis, utan öppettider och utan 
särskilda regler och normer. Förslaget blir en slags 
motreaktion på det som finns runt omkring och 
verkar för att skapa en mer inkluderande offentlig 
miljö. 

Samtidigt krävs en diskussion kring faktumet 
att när platsen förändras så pass radikalt som 
gestaltningsförslaget föreslår kommer det 
direkt påverka människors rörelsemönster och 
relationerna däri. Platsen kommer med största 
sannolikhet få en helt annan betydelse i staden, 
vilket självklart kan betyda både positiva och 
negativa utkomster. Den kunskapsöversikt som 
arbetet tidigare synliggjort talar dock för att 
förslaget kommer innebära att platsen framöver 
kommer tillskrivas ett annat värde då människor 
kommer få möjlighet att använda rummet och 
interagera med dess miljö och möblering. På 
så sätt får alla möjlighet att delta i rummet och 
visionen är att delaktigheten hela tiden ska vara 
närvarande. I nära anslutning till platsen finns 
det verksamheter som har ett kommersiellt utbud, 
vilket kan prägla platsen i stort. Det innebär att 
gestaltningen i sig inte nödvändigtvis behöver 
få den önskvärda förändring som gestaltningen 
syftar till. I kunskapsöversikten tas faktumet upp 
att rummets angränsande verksamheter präglar 
rummet lika mycket som de verksamheter som 
finns inne i rummet. Detta talar för att platsens 
absoluta förändring till ett rum för alla inte 
bör tas som en självklarhet. Även om visionen 

om att alla ska kunna använda rummet och 
känna sig välkomna där kan de angränsande 
verksamheterna alltså avskräcka vissa målgrupper 
från att vistas och använda platsen. 

Genom att förändra platsen så pass drastiskt 
som förslaget föreslår kan innebära att platsen 
blir för designad och därmed kan människor 
bli avskräckta från att interagera med platsen. 
Det krävs en slags spontanitet för att motverka 
en för designad plats som människor inte vågar 
eller känner sig välkomna att påverka. Platsen 
innebär i nuläget en hel del genomfartstrafik för 
fotgängare. Genom att möblera rummet och 
bryta mönster riskerar människor att välja att 
ta en annan väg som går snabbare och därmed 
kanske inte ens äntra rummet efter att förslaget 
realiserats. Dock innebär gestaltningsförslaget att 
platsen ska aktiveras och användas, vilket talar 
för att människor istället kommer interagera 
med rummet och inte bara använda det som 
genomfart. Samtidigt erbjuds relativt gena vägar, 
vilket inte exkluderar människor från att använda 
rummet på ett liknande sätt som de gör idag. Med 
relativt gena vägar menas att även om syftet är 
att bryta befintliga strukturer på platsen, kommer 
möbleringen inte placeras så att människor inte 
längre kan använda platsen på liknande sätt som 
de gjort tidigare.

Följande bilder illustrerar den gestaltning som 
gjorts baserat på de förutsättningar och analys 
som erhållits på platsen västra Hoglands park. I 
illustrationerna finns det inga människor för att 
styrka människornas roll i processen för rummets 
produktion. För att inte riskera att möblering 
och ordning i rummet får en specifik användning 
har därför ställningstagandet tagits om att inga 
människor finns i illustrationsbilderna.
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Entré till Hoglands park från söder, eftermiddagstid.

Entré till Hoglands park från söder, gallerian Kronan direkt till höger i bild. Kvällstid.
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Vy från väst. Roterbara plexiglas för att stänga ute känslan av trafiken och skapa rumsligheter. 

Illustration på platsens möblering.
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Entré till platsen från norr. Eftermiddagstid.

Entré till platsen från norr. Kvällstid.
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4.2. Västra Amiralitetsparken - Linnéa
Tolkning av detaljplan
Rådande detaljplan för platsen är den 
“byggnadsplan och regleringsplan för staden 
Carlskrona” upprättad 1897-1902 och därmed 
något svår att avläsa. Det som går att utläsa är 
att platsen inte ingår i någon av de områden 
som i planen pekas ut för bebyggelseutveckling. 
I diskussion mellan författarna och tillsammans 
med handledare har slutsatsen dragits av att 
det för platsen idag enligt plan- och bygglagen 
utgörs av användningen för allmän platsmark 
“PARK”. Användningen regleras i plan- och 
bygglagen 4 kap 5 § p.2 alternativt 4 kap 8 § p.2 
(SFS 2010:900). Platsen ligger i nordvästra delen 
av Amiralitetsparken. Användningen omfattas av 
alla typer av park och grönområden som på något 
sätt är anlagda. De platser som i detaljplanen 

utpekas med användningen “PARK” får endast 
innefatta komplementbebyggelse som kan tillhöra 
en park och dess skötsel. Exempel på detta 
kan vara gång-/cykelvägar, möblering, mindre 
anläggningar kopplade till service, lekplats, mindre 
idrottsanläggningar, scen, kiosk, toalett med mera 
(Boverket, 2018). 

Den omgestaltning och utformning av västra 
Amiralitetsparken som inte strider mot tolkningen 
av användningen “PARK” kan därför tillämpas 
på platsen. Utformningen begränsas således 
med att inte belägga bilvägar, bebyggelse eller 
annat som enligt plan- och bygglagen kräver 
att en ny detaljplan upprättas. I linje med 
uppsatsens syfte kommer en omgestaltning att 
kunna utföras på platsen utan att strida mot 
användningsbestämmelserna i rådande detaljplan. 

Rådande detaljplan över platsen, upprättad 1897-1902.
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Platsen i sin kontext
Amiralitetsparken ligger söder om Stortorget, 
som utgör en viktig nod i Karlskrona. Söder 
om Amiralitetsparken ligger ett militärt aktivt 
område och präglar därför platsen i stort. Platsen 
avgränsas i norr, söder och väst av bilvägar. I 
öst avgränsas det av ett mindre stup ner till ett 
gammalt tågspår som går rakt in i berget. Nere 
vid det gamla spåret är det mörkt och då det är 
avgränsat med staket och buskage ger det känslan 
av att människor inte bör gå allt för nära. Kvällstid 
kan det dessutom uppfattas ganska läskigt att 
vistas nära stupet då det är ganska mörkt och 
det går inte att se bakom gallret som hindrar 
människor från att gå in i berget och följa det 
gamla tågspåret. Andra sidan stupet och tågspåret 
finns det en lekplats som är väldigt välanvänd. Här 
rör sig människor i alla åldrar som antingen vill ta 
med sitt barn till lekplatsen, umgås med kompisar 

eller bara passera allt liv och rörelse på väg upp 
mot stortorget. Tågspåret och stupet utgör en 
slags barriär mellan dessa två delar av parken som 
gör att de upplevs som två helt olika platser med 
olika karaktär. Följer du den gata som avgränsar 
platsen i väst, Borgmästaregatan, så kommer du 
snart också till stora delar av stadens handel och 
centrumverksamheter vilket påverkar platsen i 
stort. För att ta sig mellan stadens olika noder 
behöver du nödvändigtvis inte korsa platsen. 

Observation
• Rörelsemönster
Tempot på platsen är ganska långsamt och den 
stress som upplevs i västra Hoglands park finns 
inte alls närvarande här. Många av de som rör 
sig på platsen har hund med sig och befinner 
sig på platsen för att rasta dem. Det finns tydligt 
utformade gångstigar vilka de flesta rättar sig efter, 

1007550250 Meter

Stortorget

Platsen västra Amiralitetsparken i sin kontext med närliggande noder.

Service Lekpark AvgränsningKyrka ButikerGymSkola O�entlig byggnad Restaurang, café eller bar



Observationskarta västra Amiralitetsparken



40.

det finns dock några undantag med rörelse utanför 
gångvägarna. Alla som gjort ett i det avseendet 
avstickande rörelsemönster har haft en hund som 
styrt vart de gått. 

• Användning
Totalt var det 25 stycken som valde att stanna 
på platsen. Ingen stannade dock längre än två 
minuter på ett och samma ställe. Då många på 
platsen har hund med sig innebär det att nästan 
alla som stannar på platsen stannar på grund av 
att deras hund stannar. Endast fyra stycken valde 
att stanna och prata på platsen, vilket inte någon 
gång innebar längre än någon minut. Det finns 
gott om sittplatser på platsen, men trots detta 
valde ingen att sätta sig ner. Detta kan bero på att 
platsen har fixerade bänkar som befinner sig längs 
med platsens västra sida. De står i linje och var 
under alla observationstillfällen i skugga. En bänk 
är placerad med ryggen mot stupet och den gamla 
järnvägen, varpå ingen heller valde att sätta sig på. 
Totalt var det 95 stycken som passerade platsen 
den 3 maj och 98 stycken den 7 maj.

• Väder
Platsens rörelsemönster och användning 
förändrades ingenting beroende på väder och 
vind. Under alla observationstillfällen blåste 
det dock ganska mycket på platsen, betydligt 
mer än på andra observationsplatser. De stora 
trädkronorna gör att det är mycket skugga över 
platsen. Bara den korsande gångvägen var i solljus 
under de tillfällen solen låg på. 

• Platsen idag
Platsen utgör en del av Amiralitetsparken som 
precis som Hoglands park historiskt utgjort en 
central nod i staden. Platsen är mestadels i gräs 
och grönska, med undantag för de utstakade 
gångvägar i grus som korsar platsen. Gamla träd 
med stora trädkronor är utplacerade över hela 
platsen. Platsen kan ses som en grön lunga mitt i 
staden som erbjuder lummig grönska och strosiga 
gångvägar för lugn och rekreation. Det är tydligt 
på människorna som rör sig här, hur de rör sig och 
hur de väljer att ta rummet i anspråk. Belysning är 
placerad längs med gångvägarna.

Diagram över antal människor som rörde sig på 
platsen vid observationstillfällena.

Förutom alla hundar som är kopplade i handen 
på sina ägare så är det mycket fåglar på platsen. 
Platsen är fylld med fågelkvitter och under alla 
observationstillfällen var det ett flertal fåglar som 
befann sig både på marken och i luften. 

Analys
Utefter Gehls tolv kvalitetskriterier har 
observationerna analyserats. De olika kriterierna 
värderas utifrån en tregradig skala. Där 1 är att 
kriteriet inte uppfylls, 2 är att det delvis uppfylls 
och 3 är att det uppfylls. 

Enligt Gehls 12 kvalitetskriterier är platsen för 
västra amiralitetsparken inte särskilt undermålig. 
Det finns goda kvaliteter som erbjuder goda 
möjligheter att både gå, stå, sitta och se. 

Vy från norr, den korsande stora gångvägen. Vy från söder, den korsande stora gångvägen.
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Platsen är också väl anpassad för den mänskliga 
skalan och upplevelsen om positiva sensoriska 
upplevelser är god. Tidigt i uppsatsens arbete 
identifierades platsen som ett offentligt rum vilket 
behövde förändras utifrån de diskussioner vi 
hade tillsammans med varandra, tjänstemän på 
kommunen och handledare. Efter att ha observerat 
platsen och satt forskningsfynden i relation till 
Gehls 12 kvalitetskriterier får vi ett resultat som 
visar en plats som inte är i särskilt stort behov av 
förändring. De kriterier som behövs förbättras är 
skydd mot trafik och olyckor, skydd mot brott och 
våld, skydd mot otrevliga sensoriska upplevelser, 
möjligheter att prata och lyssna samt möjligheter 
att leka och motionera. Ingen av desa kräver dock 
väsentlig förändring då samtliga erhållit en tvåa i 
analysmodellen. 

Forskningsfynden som erhållits i samband 
med observationen gjorde att fallet för västra 
Amiralitetsparken visade sig vara mer kvalitativ än 
författarna initialt ansåg. Platsen visade sig erhålla 
positiva aspekter och utgör en slags grön lunga 
i staden som är viktig ur rekreationssynpunkt. 
Trots att det finns goda möjligheter att sitta 
och stå, valde ingen att sätta sig eller att stanna 
utan hund under observationstilfällena. Detta 
gör det intressant att ändå fundera över vad 
som kan förändras för att påverka känslan och 
upplevelsen på platsen. Det gestaltningsförslag 
som presenteras för platsen är därför baserad på 
att förändra flödet på platsen och bryta en av de 
barriärer som omger platsen. På andra sidan det 
gamla järnvägsspåret, till öst, ligger en välanvänd 
lekpark. Det skapar en frågeställning om vad som 
skulle ske om en kanal öppnas upp och möjliggör 

Många fåglar på platsen.

Vy från öst, mot alla parkbänkar. ”Stupet” och det gamla järnvägsspåret. Stortorget rakt fram.

Lummig grönska, vy mot militären och klockstapeln.
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• Skydd för fotgängare
• Eliminera rädslan för trafik

• Utrymme för att kunna gå
• Inga hinder
• Bra underlag
• Tillgängligt för alla
• Intresanta fasader

• Rimliga avstånd
• Ohindrade siktlinjer
• Intresanta utsikter
• Belysning (vid mörker)

• Byggnader och platser anpassade efter 
den männskliga skalan

• Mycket människor i rörelse
• ”ögon” på gatan
• Överlappande funktion dag & kväll
• Bra belysning

• Attraktiva platser för att stå
• Stöd för att stå

• Låga ljudnivåer
• Möbler som möjligör för konversation

• Sol/skugga
• Värme/svalka
• Fläkt

• Vind
• Regn/snö
• Kallt/varmt
• Föroreningar
• Damm, oljud, skarp ljus

• Zoner för att sitta i 
• Uttnytjande av fördelar: utsikt, sol, folk
• Bra platser för att sitta
• Platser för att sitta och vila

• Inbjudan till kreativitet, fysisk aktivitet, 
träning och lek
• På dagen och kvällen
• På sommaren och vintern

• God design
• Goda material
• Fina utsikter
• Träd, plantor och vatten
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Skydd mot trafik och olyckor

Möjligheter att gå

Möjligheter att se

Skala Möjligheten att uppleva de 
positiva aspekterna av klimat

Positiva sensoriska upplevelser

Möjligheter att prata & lyssna Möjligheter att leka & motionera

Möjligheter att stå Möjligheter att sitta

Skydd mot brott och våld Skydd mot otrevliga 
sensoriska upplevelser

Västra Amiralitetsparken utifrån Gehls 12 kvaliteteskriterier.

för rörelse mellan dessa två platser? Sannolikt 
skulle västra Amiralitetsparken förändras, men på 
ett sådant sätt att dess grundläggande kvaliteter 
att agera ”grön lunga” inte utmanas i hög grad. 
Istället skulle fler människor kunna röra sig på 
platsen och röra sig mellan lekparken och västra 
amiralitetsparken för att få uppleva båda sidor av 
parken. 

Från början avgränsades platsen med 
järnvägsspåret i öst och den observation som 
genomförts har därför skett på detta område. 
Men då platsen inte visade sig ha särskilt 
bristfälliga kvaliteter har beslut tagits om att 
gestaltningsförslaget inte kommer fokusera på 
detta område. Istället kommer gestaltningsförslaget 
enbart föreslå en förbindelse/koppling mellan 

östra och västra sidan av amiralitetsparken för att 
påverka flödet däremellan. Förbindelsen kommer 
ske genom en hängbro som kommer gå mellan 
de två platserna över det gamla järnvägsspåret. 
Hängbron syftar till att dels komma ner en bit och 
få bättre kontakt med det som ”sker där nere”, 
samt att skapa en plats som möjliggör för lek och 
kreativitet. För den som inte vill gå på hängbron 
kommer det söder om den att finnas en fast bro 
mellan de två delarna av parken, där det finns 
möjlighet att sitta och bevaka både lekparken, 
men också det djurliv som västra amiralitetsparken 
erbjuder. Genom att föreslå en förbindelse mellan 
dessa två delar av parken skapas förutsättningar 
för att kvalitetskriterierna skydd mot trafik och 
olyckor, skydd mot brott och våld, möjligheter 
att prata och lyssna och möjligheter att leka och 
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motionera förbättras. Detta då människor kan 
röra sig mellan de två delarna i parken istället för 
längs med bilvägarna runt om, fler människor 
kommer vara i rörelse, flyttbara multifunktionella 
möbler i trä kommer att befinna sig på den fasta 
gångbron och belysning nere på järnvägsspåret 
kommer förbättras och därmed förändra känslan 
över platsen. Kunskapsöversikten diskuterar att 
planeraren endast har verktyg att erbjuda plats 
åt människor, där människorna själva är de 
enda som kan bidra till rummets produktion. 
Förutsättningar för rummets produktion kommer 
därför ske genom att skapa möjligheter för 
människor att interagera och tala med/om 
platsen. Förhoppningen är att skapa en nyfikenhet 
och kreativitet kring platsen och Karlskronas arv 
som örlogsstad. Vad har skett där nere egentligen? 
Och vad sker om vi tar människorna närmre det 
tidigare ”förbjudna området”? Belysningen nere 
längs med järnvägsspåret kommer även att skapa 
en annan förståelse och känsla över platsen.

Gestaltningsförslaget ligger i linje med vad 
de teoretiska ramverk tillsammans med 
kunskapsöversikten talar för. Det skapar en plats 
som människor själva kan ta i anspråk och arbeta 
fram till just det de själva vill. Samtidigt förändras 
inte platsen i sig radikalt, vilket kan tyda på att 
det kan vara svårt att tillskriva rummet nytt värde. 
Det finns en sannolikheten att människor kommer 
använda platsen på samma sätt som tidigare. 
Dock bedöms den tillagda förbindelsen mellan 
lekparken och västra Amiralitetsparken att ha en 
så pass stor påverkan att röreslemönstret kommer 
förändras och det blir möjligt för människor att 
tillskriva platsen nytt värde. Gestaltningsförslaget 
ses som en slags akupunktur på platsen, genom 
att göra ett relativt litet ingrepp på en specifik del 
av platsen förväntas hela platsen att förändras på 
ett eller annat sätt. Förslaget verkar som ett inlägg 
i debatten om hur simpelt det skulle kunna vara 
att göra ett ingrepp på samma sätt som dagens 
planeringsideal lika gärna skulle kunna föreslå att 
lägga till ett café på platsen. 

Mot bakgrund av kunskapsöversikten som talar 
om det offentliga rummets vikt för ett demokratiskt 
samhälle verkar gestaltningsförslaget för att 
vara inkluderande för alla och inte exkludera 
särskilda grupper från platsen. Det ligger inga 
verksamheter med kommersiellt utbud i närheten 
och därmed riskerar inte heller några intilliggande 
verksamheter att avskräcka människor från platsen. 
Snarare syftar förslaget till att välkomna alla då 
miljön inte är krävande i form av design eller 
särskilda arkitektoniska värden. Det är en plats 

som syftar till att alla ska kunna stanna upp och 
andas mitt i centrum. De möblerna som planeras 
på gångbron syftar också till att främja samtal och 
dialog, vilket ligger i linje med kunskapsöversiktens 
demokratiska åtaganden. 

Följande bilder illustrerar den gestaltning som 
gjorts baserat på de förutsättningar och analys 
som erhållits på platsen västra Amiralitetsparken. 
I illustrationerna finns det inga människor för att 
styrka människornas roll i processen för rummets 
produktion. För att inte riskera att möblering 
och ordning i rummet får en specifik användning 
har därför ställningstagandet tagits om att inga 
människor finns i illustrationsbilderna.
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Entré till platsen från sydväst. Eftermiddagstid.

Entré till platsen från sydväst. Kvällstid.
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Entré till platsen från norr. Hängbron till vänster i bild.

Hängbron, vy från väst. Den fasta bron till höger i bild. 
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Vy från hängbron upp mot stortorget i norr. 

Flygbild från söder över båda delar av Amiralitetsparken.
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4.3. Skomakaregatan - Nellie
Tolkning av detaljplan
Platsen för avgränsningen har främst användning 
”Allmän plats – GATA”. ”Byggnad av trä” finns 
som användning i detaljplanen, där det idag inte 
är någonting mer än asfalterad trottoar. Troligen 
är det träbyggnader som har rivits eller aldrig 
uppkommit.
 
Inom användning GATA inrymmer de vanliga 
arrangemangen av trafikanordningar, trottoarer, 

planteringar, gräsytor, hållplatsskydd, kiosker 
med mera. Anläggningar och byggnader som 
behövs för gatans skötsel och bruk ingår också i 
användningen. Detta ingår i användningen oavsett 
om det redovisas som egenskapsbestämmelser 
eller inte. Lagstödet för gator med kommunalt 
huvudmannaskap är PBL 4 kap 5 § p. 2 (Boverket, 
2016a). Detta innebär att inom den valda 
avgränsningen går det att gestalta om platsen, i 
den mån uppsatsen syftar till, utan att upprätta en 
ny detaljplan.

Rådande detaljplan över Skomakaregatan, upprättad 1949.
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Platsen i sin kontext
Platsen som avgränsats ligger på Skomakargatan, 
där gaturummet öppnar upp sig och det bildar en 
ficka. Runt platsen ligger det flerbostadshus på 4 
våningar, samt en villa på 3 våningar. Det finns 
inga verksamheter i direkt anslutning till platsen, 
men i närheten ligger Wachtmeistergallerian som 
är en viktig nod för handel i Karlskrona.
 
Observation
• Rörelsemönster 
Platsen har ett tydligt flöde längs med 
Skomakargatans norra trottoar. Flödet bryts ibland 
av att någon korsar Skomakaregatan, eller att 
någon väljer att gå mitt i gatan.
 
• Användning 
Under samtliga observationstillfällen var det 
endast fyra personer upprätthöll sig på platsen. 

Två personer som stannade och två personer som 
hade ett samtal. De som stannade gjorde det inte 
längre än två minuter. De som samtalade gjorde 
det i över 15 minuter. Det finns inga sittplatser på 
platsen och ingen fotgängare valde att använda 
något annat på platsen för att sätta sig. Totalt var 
det 65 stycken den 3 maj och 59 stycken den 7 maj 
som rörde sig på platsen.

• Väder
Användningen av platsen och dess rörelsemönster 
förändrades ingenting om det var strålande 
sol, växlande molnighet, regn, kallt eller varmt. 
Fotgängarna fortsatte röra sig på samma vis i och 
förbi platsen.
 
• Platsen idag
Platsen har arkitektoniska kvalitéer av äldre 
tegelbebyggelse som blandas upp med ett gammalt 

1007550250 Meter

Platsen Skomakaregatan i sin kontext med närliggande noder.

Service Kyrka AvgränsningHotell
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putshus och en vit villa i trä. Den grönstruktur 
som finns på platsen är främst en stor ek och lite 
rabatter och häckar vid villan och putshuset. Det 
finns vissa utsikter, ner för backen väster ut på 
Skomakargatan. Samt åt sydväst öppnar sig en 
glugg mellan husen där man ser ut över varvet. 
Idag är platsen överfylld av parkerade bilar som 
står som ett tetris över hela platsen och gör att 
platsen upplevs belamrad och stökig. Belysningen 
är undermålig på platsen. Det finns få ljuskällor 
och de flesta är i anslutning till entréerna. Mitt på 

platsen står en mindre byggnad som används som 
elanläggning. 

 • Övriga reflektioner
Platsen är ganska skyddad och lugn från både 
vind och oljud och det är inte heller en gata 
för genomfartstrafik. Under vissa delar av 
observationerna hördes fågelkvitter och ibland 
buller från varvet. Nästan hela platsen står i sol 
under hela dagen då de flesta husen är relativt 
låga.

Diagram över antal människor som rörde sig på 
platsen vid observationstillfällena.

Vy från öst, elanläggningen i mitten. Vy från sydväst.

Entré till platsen från öst.

Entré till platsen från väst. 

Mycket parkeringar på platsen.
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Analys
Utefter Gehls tolv kvalitetskriterier har 
observationerna analyserats. De olika kriterierna 
värderas utifrån en tregradig skala. Där 1 är att 
kriteriet inte uppfylls, 2 är att det delvis uppfylls 
och 3 är att det uppfylls.
 
Platsen på skomakaregatan uppfyller ett av 
kvalitetskriterierna, skala, då bygnaderna är lägre 
och deras relation till platsens är anpassad efter 
en männsklig skala. Sju av kvalitetskriterierna 
uppfylls delvis, medan fyra av dem inte uppfylls 
alls. Det finns till exempel inga möjligheter att sitta 
på platsen, inte ens de staket som finns på platsen 
är det möjligt att luta sig mot eller sitta på. De 
platser som finns att stå på är inte kvalitativa och 
är egentligen endast på trottoaren eller på gatan 

där man lätt blir i vägen för andra fotgängare eller 
bilar. Det finns inga möjligheter överhuvudtaget 
att leka eller utför någon aktivitet på platsen då 
den största delen av platsen är avsedd för biltrafik. 
Att uppleva de positiva aspekterna av klimatet på 
platsen är inte möjligt då det varken går att sitta 
eller stå på platsen. 

För att kunna uppnå högre betyg i flera av 
kvalitetskriterierna, främst då de som idag inte 
uppfylls alls och samtidigt skapa möjligheter 
för människor att själva appropriera och 
skapa en identitet för platsen kommer följande 
åtgärder utföras. Elanläggningen och samtliga 
parkeringsplatser kommer tas bort. Endast behörig 
trafik kommer få möjlighet att vistas på platsen, 
vilket kommer regleras med skyltar. Platsen 

• Skydd för fotgängare
• Eliminera rädslan för trafik

• Utrymme för att kunna gå
• Inga hinder
• Bra underlag
• Tillgängligt för alla
• Intresanta fasader

• Rimliga avstånd
• Ohindrade siktlinjer
• Intresanta utsikter
• Belysning (vid mörker)

• Byggnader och platser anpassade efter 
den männskliga skalan

• Mycket människor i rörelse
• ”ögon” på gatan
• Överlappande funktion dag & kväll
• Bra belysning

• Attraktiva platser för att stå
• Stöd för att stå

• Låga ljudnivåer
• Möbler som möjligör för konversation

• Sol/skugga
• Värme/svalka
• Fläkt

• Vind
• Regn/snö
• Kallt/varmt
• Föroreningar
• Damm, oljud, skarp ljus

• Zoner för att sitta i 
• Uttnytjande av fördelar: utsikt, sol, folk
• Bra platser för att sitta
• Platser för att sitta och vila

• Inbjudan till kreativitet, fysisk aktivitet, 
träning och lek
• På dagen och kvällen
• På sommaren och vintern

• God design
• Goda material
• Fina utsikter
• Träd, plantor och vatten
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Skydd mot trafik och olyckor

Möjligheter att gå

Möjligheter att se

Skala Möjligheten att uppleva de 
positiva aspekterna av klimat

Positiva sensoriska upplevelser

Möjligheter att prata & lyssna Möjligheter att leka & motionera

Möjligheter att stå Möjligheter att sitta

Skydd mot brott och våld Skydd mot otrevliga 
sensoriska upplevelser

Skomakaregatan utifrån Gehls 12 kvaliteteskriterier.



53.

kommer få en och samma markbeläggning av 
större plattor som kommer skapa ett specifikt 
mönster. All grönstruktur på platsen kommer 
sparas. Belysningen kompletteras för att skapa 
rumsligheter på platsen. För att ge verktyg till att 
använda platsen på många olika vis, designas en 
möbel som är multifunktionell där människorna 
som använder den sätter gränserna för vad den 
kan bli och inte.
 
Kunskapsöversikten belyser ett flertal tillfällen 
vikten av att människor själva ska kunna påverka 
en plats, att de då kan integreras med den och 
att det är först då som ”rummets produktion” 
möjliggörs. Men det synliggörs även att människor 
får svårt att använda platser om verktygen inte 
finns där, samtidigt som det finns ett värde i att 
platser inte blir för ordnade och strukturerade 
för att alla ska känna sig välkomna. Men om 
det inte finns sittplatser, ytor för olika aktiviteter 
eller någonstans att stå blir det svårt att använda 
platsen till dessa ändamål. Vilket är grunden 
till idén av den multifunktionella möbeln som 
kommer kunna fungera som olika saker beroende 
på vad människor vill använda platsen till. Den 
multifunktionella möbeln kan kopplas till arbetets 
två teoretiska ramverk. Det demokratiteoretiska 
ramverket, deltagardemokrati där människor 
genom möbeln får möjlighet att påverka platsen 
som de vill och genom det medverka i platsens 
förändring, men även det urbanteoretiska 
ramverket, Socio-spatialt perspektiv, då 
människorna på platsen kommer skapa rummet 
och sätta sin prägel på det genom hur de väljer att 
använda möbeln.

Flera av de multifunktionella möblerna kan 
tillsammans bli en scen, de kan vändas upp och 
ner och planteras i eller bli stolar och bord för en 
middag. Samtliga möbler kan flyttas undan för 
att göra plats åt en landhockymatch eller kanske 
för en samling av människor som demonstrerar. 
Människorna väljer själva vad Skomakaregatan ska 
användas till i samma stund som de äntrar platsen. 
Genom denna möbel kan Skomakaregatan 
som plats användas till en mängd olika sorters 
aktiviteter vilket kunskapsöversikten belyser som 
viktigt för att en plats ska uppfattas som attraktiv 
och användbar för människor. På så vis kan platsen 
bjuda in till att användas av alla istället för en 
viss grupp eller till ett specifikt ändamål. Syftet 
med den avvikande plattsättningen ligger precis 
som ovan nämnt i att möjliggöra för ”rummets 
produktion”, att det är människan som skapar 
rummet genom att använda det och prata om det. 
För att ge platsen en tydlig identitet, ett sätt att 

benämna platsen och minnas den, gestaltas också 
platsen med något unikt.

Det finns en risk att gestaltningen av 
Skomakaregatan blir “för gestaltad”. Vilket 
kunskapsöversikten pekar ut som en problematik 
då det kan leda till att vissa grupper känner sig 
avskräckta att använda platsen, när den blir för 
tillrättalagd. Förhoppningen med gestaltningens 
multifunktionalitet är dock att förslaget ska främja 
spontanitet och öppenhet för att alla människor 
ska känna att de har rätt till platsen. Med tanke 
på planeringens begränsningar går det endast att 
möjliggöra för detta och inte att säkerställa.
 
Kunskapsöversikten tar upp att bilens utrymme i 
staden har sedan modernismens planeringsideal 
prioriterats framför människans. Vilket blir 
tydligt på Skomakaregatan där parkeringar är 
platsens främsta användning. Istället för att bjuda 
in bilen, och låta den ta upp all yta på platsen, 
syftar gestaltningen till att ge tillbaka plats till 
stadens invånare. Med hänvisning till uppsatsens 
avgränsning kommer de parkeringsplatser som 
gestaltas bort inte ges en alternativ lokalisering i 
detta arbete.
 
Kunskapsöversikten betonar vikten av att det finns 
platser i staden alla är välkomna att använda, 
något som kommersialisering av offentliga rum 
direkt motverkar då det plötsligt krävs ekonomiskt 
kapital för att använda platserna. Behovet av 
platser i staden för sociala-, kulturella- och 
politiskt utbyte är dock viktigt för att främja 
demokrati och tolerans. Skomakargatan är idag 
inte en plats som påverkas av kommersialisering. 
Därför har platsen vid en omgestaltning goda 
möjligheter för sociala och kulturella utbyten 
som just skulle kunna främja demokrati utan 
en risk för påverkan av omkringliggande 
verksamheter. Kunskapsöversikten talar för att 
efter omgestaltningen av Skomakaregatan kommer 
människor kunna och våga samlas och organisera 
sig i ett ostört rum i staden där alla känner sig 
välkomna. 

Följande bilder illustrerar den gestaltning som 
gjorts baserat på de förutsättningar och analys 
som erhållits på platsen Skomakaregatan. I 
illustrationerna finns det inga människor för att 
styrka människornas roll i processen för rummets 
produktion. För att inte riskera att möblering 
och ordning i rummet får en specifik användning 
har därför ställningstagandet tagits om att inga 
människor finns i illustrationsbilderna.
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Nedan följer enkla illustrationer över den multifunktionella möbeln och möjliga användningar. Tanken är 
att människorna själva ska kunna använda möbeln så de helst vill, vilket innebär att nedan endast är fyra 
utdrag av hur möbeln kan användas. Till vänster i plan och till höger i sektion. 

Scenario 1: Använd en möbel som sittplats för dig och dina 
vänner. Möjliggör för människor att sitta och konversera men 
också att sitta själv och t.ex. arbeta. 

Scenario 2: Använd en möbel som blomsterlåda eller för att 
plantera mat och kryddor i. Möjliggör för grannar att träffas och 
tillskriva platsen eget värde.

Scenario 3: Använd en möbel för att sitta eller stå på. 

Scenario 4: Använd flera delar och bygg ihop dem till ett litet 
stånd för att sälja saker eller servera mat till grannarna. På 
samma sätt går det att bygga ihop till precis vad människorna 
själva vill, varför inte bygga ihop till en scen?
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Flygbild ovanifrån. Dagtid. 

Flygbild ovanifrån. Kvällstid.
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Entré till platsen från öst. Dagtid.

Entré till platsen från öst. Kvällstid.
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Entré till platsen från väst. Dagtid.

Entré till platsen från väst. Kvällstid.



59.

4.4. Arklimästaregatan - Nellie
Tolkning av detaljplan
Platsen för avgränsningen har användning Allmän 
plats-GATA. Och inom avgränsningen finns 
inga andra egenskapsbestämmelser som styr 
användningen på något vis.
 
Inom användning GATA inrymmer de vanliga 
arrangemangen av trafikanordningar, trottoarer, 

planteringar, gräsytor, hållplatsskydd, kiosker 
med mera. Anläggningar och byggnader som 
behövs för gatans skötsel och bruk ingår också 
i användningen. Lagstödet för gator med 
kommunalt huvudmannaskap är PBL 4 kap 5 § 
p. 2 (Boverket, 2016a). Detta innebär att inom 
den valda avgränsningen går det att gestalta om 
platsen, i den mån uppsatsen syftar till, utan att 
upprätta en ny detaljplan.

Rådande detaljplan över Arklimästaregatan, upprättad 1986.

Platsen i sin kontext
Platsen ligger i direkt anslutning till 
Wachtmeistergallerians sydvästra ingång. 
Wachtmeistergallerian rymmer viktiga noder 
för området som dagligvaruhandel och 
systembolaget samt 28 andra butiker/caféer.  
Wachtmeistergallerian är även en genomfart 
för att komma vidare ut på Borgmästaregatan 
som är ett viktigt handelsstråk i Karlskrona. På 
Hantverkaregatan som går längs med platsen 
finns en del olika verksamheter. Förutom ingången 
till Wachtmeistergallerians finns det tre stycken 
verksamhet på själva platsen som avgränsats. En 
färgbutik, en vaporbutik och en optiker. Platsen 
omgärdas främst av flerbostadshus på ca fem till 
sex våningar.
 

Observation
• Rörelsemönster
Platsen har fem tydliga flöden, som samtliga går 
igenom Wachtmeistergallerian. Det första flödet 
går mellan gallerians ingång och väst vidare ner 
på Arklimästaregatan, det andra flödet rör sig 
längs med platsens östra vägg och fortsätter öst 
längs med Hantverkaregatan. Det tredje flödet 
rör sig mellan Wachtmeistergallerian, över gatan 
och längs med platsens västra vägg, vidare väst på 
Hantverkaregatan. Det fjärde- och femte går som 
ett flöde från Wachtmeistergallerian över gatan, 
där de sedan delar upp sig på grund av trädet som 
finns på platsen.
 
Tre av de fem mest framträdande flödena går på 
något vis över den ”ö” som finns på platsen, det 
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1007550250 Meter

Platsen Arklimästaregatan i sin kontext med närliggande noder.

Service Hotell AvgränsningGalleria Butiker Restaurang, café eller bar

är en kullerstens beklädd yta, med ett träd, rabatt 
och cykelställ. Det är en liten del av platsen, men 
den enda som i första hand är till för fotgängare. 
Gatan är ofta fylld med bilar och lastbilar som 
är parkerade utanför gallerians ingång eller mot 
ingången till dagligvaruhandelns lastkaj. Många 
bilar använder även gatan då det är en genväg ner 
till den hårt trafikerade vägen Skeppsgossegatan/
Borgmästarekajen.
 
Under några tillfällen under observationerna blev 
det lugnt på gatan, inga bilar använde platsen. 
Vilket ledde till att det tydliga rörelsemönster 
som platsen annars hade, luckrades upp. 
Fotgängarna valde istället att ta den mest gena 
vägen, de korsade platsen helt utifrån vart 
de skulle och behövde inte anpassa sig efter 
bilarnas framkomlighet. Ett mönster mer som ett 
ostrukturerat spindelnät växte fram, då bilarna 
inte var närvarande på platsen kunde fotgängare 

röra sig på helt nya sätt.

• Användning 
Under samtliga observationstillfällen var det 
endast 55 personer som stannade, stannade och 
pratade eller satte sig på platsen. Ingen av dessa 
55 personer stannade längre än fem minuter. 
Antingen väntade de på någon eller utbytte några 
snabba ord med någon de träffade. Tre äldre 
personer satte sig vid olika tillfällen på rabattens 
mur för att vila, då det inte finns någon annan 
sittplats. Dock stannade inte ens dem en längre 
stund. De flesta uppehöll sig antigen på ”ön” vid 
trädet eller precis utanför Wachtmeistergallerians 
ingång, vilka båda befinner sig mitt i de största 
flödena på platserna. Totalt var det 702 stycken 
den 3 maj och 751 stycken den 7 maj som rörde 
sig på platsen. 
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• Väder 
Användningen av platsen och dess rörelsemönster 
förändrades ingenting om det var strålande 
sol, växlande molnighet, regn, kallt eller varmt. 
Fotgängarna fortsatte röra sig på samma vis i och 
förbi platsen.
 
• Platsen idag
Platsen har arkitektoniska kvalitéer, med blandad 
äldre bebyggelse i tegel eller puts från olika 
årtionden. Den grönstruktur som finns på platsen 

är främst ett mindre träd och en rabatt uppe 
på en stenstruktur. Den utsikt som finns vätter 
ner för backen mot vattnet väster ut längs med 
Arklimästaregatan. Det står cykelställ vid rabatten, 
men annars är det inte speciellt mycket mer 
möblemang som finns på platsen. Belysningen är 
främst riktad till de kommersiella verksamheterna, 
då det finns punktbelysning vid skyltfönstrena och 
utöver detta endast en ljuskälla som hänger över 
platsen.

Diagram över antal människor som rörde sig på 
platsen vid observationstillfällena.

Bild på dagligvaruhandelns varuintag. 

Entré till platsen från sydöst. 

Bild från sydväst kvällstid. 

Vy från sydväst, entré till gallerian rakt fram i bild.

Vy från norr och gallerians entré. 



63.

 • Övriga reflektioner
Platsen är relativt skyddad från vind och när 
det inte är några bilar på platsen uppfattas 
den lugnt och tyst. Bilarna bidrar dock till 
att platsen kan uppfattas som bullrig, stökig 
och otrygg. Arklimästaregatan vidare ner till 
Skeppsgossegatan/Borgmästarekajen blir en 
genomfartsled vilken många bilar väljer att 
använda. Dock på grund av att lastbilar lastar av 
in till dagligvaruhandeln på platsen blir det snävt 
för bilar att ta sig fram och det bildas ofta en bilkö. 
Under stor del av dagen befinner sig hela eller 
delar av platsen i sol.

Analys
Utefter Gehls tolv kvalitetskriterier har 

observationerna analyserats. De olika kriterierna 
värderas utifrån en tregradig skala. Där 1 är att 
kriteriet inte uppfylls, 2 är att det delvis uppfylls 
och 3 är att det uppfylls.
 
Platsen på Arklimästaregatan uppfyller ett av 
kvalitetskriterierna, skala, då byggnaderna är 
lägre och deras relation till platsens är anpassad 
efter en mänsklig skala. Sex av kvalitetskriterierna 
uppfylls delvis, medan fem av dem inte uppfylls 
alls. Det finns till exempel inga möjligheter att sitta 
på platsen förutom den stenbelagda rabatten som 
inte är speciellt sittvänlig. De få platser som finns 
att stå på är inte kvalitativa och de ligger mitt i 
platsens stora flöden av rörelse. Skyddet på platsen 
för trafik är undermålig, då bilarna kan komma 

• Skydd för fotgängare
• Eliminera rädslan för trafik

• Utrymme för att kunna gå
• Inga hinder
• Bra underlag
• Tillgängligt för alla
• Intresanta fasader

• Rimliga avstånd
• Ohindrade siktlinjer
• Intresanta utsikter
• Belysning (vid mörker)

• Byggnader och platser anpassade efter 
den männskliga skalan

• Mycket människor i rörelse
• ”ögon” på gatan
• Överlappande funktion dag & kväll
• Bra belysning

• Attraktiva platser för att stå
• Stöd för att stå

• Låga ljudnivåer
• Möbler som möjligör för konversation

• Sol/skugga
• Värme/svalka
• Fläkt

• Vind
• Regn/snö
• Kallt/varmt
• Föroreningar
• Damm, oljud, skarp ljus

• Zoner för att sitta i 
• Uttnytjande av fördelar: utsikt, sol, folk
• Bra platser för att sitta
• Platser för att sitta och vila

• Inbjudan till kreativitet, fysisk aktivitet, 
träning och lek
• På dagen och kvällen
• På sommaren och vintern

• God design
• Goda material
• Fina utsikter
• Träd, plantor och vatten
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PLATSANALYS - ARKLIMÄSTAREGATAN

Skydd mot trafik och olyckor

Möjligheter att gå

Möjligheter att se

Skala Möjligheten att uppleva de 
positiva aspekterna av klimat

Positiva sensoriska upplevelser

Möjligheter att prata & lyssna Möjligheter att leka & motionera

Möjligheter att stå Möjligheter att sitta

Skydd mot brott och våld Skydd mot otrevliga 
sensoriska upplevelser

Arklimästaregatan utifrån Gehls 12 kvaliteteskriterier.
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snabbt runt de tre krön som finns på platsen, 
samtidigt som de som rör sig på platsen behöver 
korsa gatan för att nå sina målpunkter. Det finns 
inga möjligheter överhuvudtaget att leka eller 
utföra någon aktivitet på platsen då den största 
delen av platsen är avsedd för biltrafik. Att uppleva 
de positiva aspekterna av platsen är inte möjligt då 
det varken går att sitta eller stå på platsen. 
 
För att kunna uppnå kvalitetskriterierna, främst 
de som idag inte uppfylls alls och samtidigt göra 
så lite påverkan på platsen som möjligt föreslås 
följande åtgärder. Platsen stängs av från söder 
och genomfartstrafiken stoppas, genom att 
cykelställ placeras framför passagen. Från den 
västra delen av Arklimästaregatan kan behörig 
trafik som levererar till dagligvaruhandeln komma 
in mellan 05:00 – 12:00, efter det är fordon ej 
tillåtet på platsen. Detta regleras med en skylt. 
Trädet och muren med rabatten bevaras och ett 
mindre trädäck för sittplatser placeras längs med 
muren. Lösa stolar och fåtöljer för utomhusbruk 
finns tillgängligt på platsen som kan placeras och 
flyttas utefter platsens olika aktiviteter, under olika 
tider på dygnet. För att skapa aktivitet på platsen 
vid olika tider på dygnet utan att störa platsens 
andra användningar placeras en basketkorg 
mitt på platsen. En basketkorg är ett litet fysiskt 
ingrepp, det är ett smalt icke skrymmande objekt 
som inte behöver påverka plasten när den inte 
används, men när den används får platsen en helt 
ny användning. Den belysning som finns intill de 
kommersiella verksamheterna kompletteras med 
ljussättning på platsen. 
 
Kunskapsöversikten visar på hur varuhus har blivit 
en större del av stadens offentliga mötesplatser, 
vilket har lett till att de även fått en social och 
kulturell betydelse. I processen av att stadens 
offentliga miljöer har privatiserats har det skapats 
tydliga status- och tillhörighetsignaler. Människor 
bör bete sig på ett visst sätt inom gallerians väggar, 
annars riskerar de att bli avvisade från platsen. 
Stadens mötesplatser blir på så vis tilldelade 
allt snävare normer för vad som är accepterat. 
Kunskapsöversikten talar för att omgestaltningen 
av Arklimästaregatan på så vis skulle kunna 
utmana gallerians strukturer och normer. Genom 
att inte ha fasta möbler, öppettider och bjuda in 
till aktiviteter som är gratis. Platsen kommer stå 
i motsatt relation till gallerian, då den istället är 
ostrukturerad, oreglerad där människor själva 
väljer hur det ska användas eller inte användas 
olika tider på dygnet. Att försöka skapa en motpol 
mot den privata gallerian kan kopplas till arbetets 
demokratiteoretiska ramverk, deltagardemokrati. 

Det är medborgarna som väljer hur platsen nyttjas 
och vilka normer som styr platsen, inte en privat 
institution.

Det som finns runt platsen påverkar den, även om 
den inte är inglasad med öppettider som gallerian, 
så påverkar byggnaderna och verksamheter 
runt platsen den aktivt. Det finns mycket 
kommersialisering runt och omkring platsen på 
Arklimästaregatan. Trots omgestaltningen av 
platsen för en mer öppen karaktär som ska tilltala 
fler i staden, pekar kunskapsöversikten ut en risk av 
att de som väljer att använda platsen fortfarande 
kommer vara styrda av den kommersialisering 
som finns där. Förhoppningen är dock att 
omgestaltningen kommer leda till att fler vill och 
känner sig välkomnade att använda platsen då 
den öppnar upp för olika aktiviteter som inte är 
kopplade till verksamheterna på platsen. Den 
enkla gestaltningen med få tillägg syftar till att inte 
gestalta platsen ”för mycket”, då platsen redan 
kommer påverkas mycket av sin omgivning. Därför 
syftar en gestaltning med få tillägg att bjuda in 
istället för att avskräcka människor till att integrera 
med platsen. Tanken är att främja en spontanitet 
och att människor själva ska våga påverka platsen 
när den inte är allt för tillrättalagd. Många rör 
sig redan på platsen, men ambition är att genom 
gestaltningen kommer människor även välja att 
stanna och använda den.
 
Kunskapsöversikten visar vikten av att prioritera 
fotgängare för att skapa välanvända platser, därför 
tas biltrafiken bort helt vissa delar av dygnet. Detta 
minskar den osäkerhet som finns idag kring att 
fotgängarna rör sig på bilarnas villkor och platsen 
blir säker att använda för fotgängare. Detta leder 
även till att den barriär som bilvägen tidigare varit 
nu tas bort. Kunskapsöversikten visar exempel på 
att bilen har lätt för att anpassa sig och därmed 
kan välja andra vägar. Därför kommer bilen inte 
få samma framkomlighet på platsen, då det finns 
alternativa likvärdiga vägar utan särskilt stor 
förändring i tid.
 
Följande bilder illustrerar den gestaltning som 
gjorts baserat på de förutsättningar och analys 
som erhållits på platsen Arklimästaregatan. I 
illustrationerna finns det inga människor för att 
styrka människornas roll i processen för rummets 
produktion. För att inte riskera att möblering 
och ordning i rummet får en specifik användning 
har därför ställningstagandet tagits om att inga 
människor finns i illustrationsbilderna.
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Flygbild ovanifrån. Dagtid.

Flygbild ovanifrån. Kvällstid.
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Entré till platsen från söder. Dagtid.

Entré till platsen från söder. Kvällstid.
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Entré till platsen från nordväst. Dagtid.

Entré till platsen från nordväst. Kvällstid.
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Uppsatsen avslutas genom en slutdiskussion där 
allmänna slutsatser presenteras. Slutdiskussionen 
presenterar en gemensam diskussion utifrån de 
individuella analyser som genomförts. Kapitlet 
syftar till att “knyta ihop säcken” och presentera de 
förslag som ges till framtida forskning. 

Genom att undersöka hur ett fysiskt rum kan 
utformas för att påverka användningen, utan att 
gestalta utifrån ett kommersiellt utbud, går det 
att fastställa att det finns en rad olika exempel 
på hur en sådan utformning skulle kunna se ut. 
De fyra olika fallen presenterar helt olika förslag 
på det fysiska rummets utformning då varje 
plats haft olika förutsättningar. Det går därmed 
att konstatera att det inte nödvändigtvis skulle 
gå att applicera samma gestaltning på två olika 
fysiska platser. Det skapar en komplexitet som 
innebär att det inte finns något rätt eller fel när 
det kommer till de fysiska rummens utformning. 
Istället har författarna lutat sig åt den kunskap 
som presenterats i kunskapsöversikten för att skapa 
platsspecifika förslag på utformning i de fyra olika 
fallen. Gestaltningsförslagen verkar därmed endast 
som vägledning för framtida gestaltning av fysiska 
rum. Att de fyra olika fallen gestaltats på fyra olika 
sätt stärker även komplexiteten och visar på ett 
behov av platsspecifika lösningar för att kunna 
föreslå olika förändringar i olika rum. 

Frågan hur ett fysiskt rum kan utformas för att 
påverka användningen, utan att gestalta utifrån 
ett kommersiellt utbud kvarstår. Slutsatserna 
som går att dra är att det inte finns något direkt 
facit på uppsatsens frågeställning. Författarna 
har genom uppsatsens gång fått större förståelse 
för komplexiteten kring offentliga rum och hur 
experter så som planerare inte har möjlighet 
att direkt styra över rummets produktion, de 
kan endast möjliggöra för det. Uppsatsen har 
presenterat en rad forskare och metoder som anser 
att ett specifikt sätt att gestalta rum möjliggör 
för användning och interaktion. Sammantaget 
gäller det att erbjuda plats för människor, 
att erbjuda en möblering som möjliggör för 
människor att kunna interagera med platsen och 
att ett fokus på den mänskliga skalan krävs. Ett 
offentligt rum bör även möjliggöra för flera olika 
sorters aktiviteter. Planerarens roll och medel är 
begränsade och utöver kommunala dokument så 
som gestaltningsprogram finns det inte särskilt stor 
rådighet för planerare att detaljstyra i så hög grad. 
Genom uppsatsen har dock en diskussion väckts 
om vad ett offentligt rum är och vem som har rätt 
till det. Gestaltningsförslagen ifrågasätter normer 
och bryter befintliga strukturer. 

De fyra gestaltningsförslagen har genom att 
utmana sanningen om det fysiska planeringens allt 
vanligare quick fix om att kommersialiseringen 
är nyckeln till liv och rörelse, påvisat att det är 
möjligt att förändra fysiska platser. Detta utan 
att planera för verksamheter med kommersiellt 
utbud. Uppsatsen har inte haft möjlighet att 
pröva sanningen i verkligheten, då den fysiska 
utformningen inte realiserats. Däremot har en 
fråga väckts där det går att föreslå förändring 
i  stadens fysiska rum på annat sätt än genom 
café, butiker och handel. Något som krävs för att 
kunna ifrågasätta sanningar som experter anser 
besitta. Lika enkelt som det är att detaljplanera för 
kommersiella verksamheter, är det att ifrågasätta 
idealet och gestalta för att förändra platsen med 
andra medel. Dock krävs det ett tydliggörande, 
vi kan inte utesluta att planeringens quick fix inte 
fungerar. För att kunna utesluta det hade förslagen 
behövts realiseras och ställas i perspektiv mot rum 
som planerats utifrån ett kommersiellt utbud. 
Därmed går det inte heller att säkerställa att den 
fysiska utformning som vi föreslår faktiskt påverkar 
användningen. Faktumet att verksamheter med 
kommersiellt utbud ofta ses som nyckeln till 
stadens liv och rörelse kvarstår och har inte helt 
kunnat motbevisas. Däremot har idealet genom 
denna uppsats ifrågasatts och väckt frågan 
om det verkligen är verksamheter som är den 
enda lösningen? Vidare forskning skulle kunna 
undersöka behovet av butikslokaler i förhållandet 
till det planeringsideal som finns. Detta för att 
ifrågasätta planeringens “massproduktion” av 
lokaler för verksamheter med kommersiellt syfte 
och undersöka frågan ur ett ekonomiskt perspektiv 
med fokus på efterfrågan och utbud.

Genom att undersöka om och hur ett offentligt 
rum kan förändras med rådande detaljplan, 
utan att en ny detaljplan behöver upprättas, har 
uppsatsen fastställt att det är möjligt. Med hänsyn 
till att de detaljplaner som råder för uppsatsens fall 
har haft så pass flexibla detaljplaner att förändring 
av det fysiska rummet varit möjlig. I uppsatsens 
tidiga skede sattes ett antal kriterier upp som styrt 
vilka val av fall som uppsatsen utgått ifrån. För 
att verklighetsförankra samt koppla uppsatsen till 
professionen fysisk planering var ett av kriterierna 
att “det offentliga rummet ska vara en plats 
som i rådande detaljplan utpekats som allmän 
platsmark”. På så sätt verkar gestaltningsförslagen 
som något kommunen i verkligheten faktiskt 
hade kunnat förändra utan att inskränka på 
kvartersmark. Detta gjorde att en rad av de platser 
som först var aktuella att välja som fall valdes 
bort på grund av att platserna var angivna som 
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kvartersmark i detaljplanen. Redan i detta skedet 
uppmärksammades vikten av flexibla detaljplaner 
för att kunna påverka de offentliga rummen 
och allas rätt till dem. Kunskapsöversikten i 
samband med forskningsfynden och analysen 
har styrkt vikten av flexibla detaljplaner för att 
kunna förändra offentliga rum över tid, så som 
gestaltningsförslagen föreslår. Gestaltningsförslagen 
syftar till att förändra platsen för att skapa 
förutsättningar för att rummets produktion ska 
kunna ske. 

En ytterligare diskussion har under arbetets 
gång uppkommit. Det krävs en diskussion kring 
vem som har makten att bestämma över ett 
offentligt rums utformning som gestaltas utifrån 
flexibla detaljplaner? En detaljplan antas av 
kommunfullmäktige och är juridiskt bindande. 
Om gestaltningsförslag som presenteras i 
uppsatsen skulle realiseras och byggas, vad skulle 
det ha för lagligt stöd? Det uppstår ett problem 
över vem som ska besluta över den gestaltning som 
sker på ett sätt som uppsatsen menar. Behovet av 
flexibilitet i en detaljplan är fastslaget, men vad ska 
ske sen? Vidare forskning hade till exempel kunnat 
undersöka hur sådana gestaltningsförslag skulle 
kunna arbetas fram med ett lagligt stöd och på ett 
sätt där alla medborgare får komma till tals. En 
sådan process har författarna inte haft möjlighet 
att undersöka i denna uppsats. 

Uppsatsen har undersökt hur ett fysiskt rum 
kan utformas för att påverka användningen, 
utan att gestalta utifrån ett kommersiellt utbud. 
Uppsatsen har varit begränsad på så sätt att 
gestaltningsförslagen framarbetats i samråd 
mellan författarna och handledare. Det krävs 
att ifrågasätta metoden då människorna som 
faktiskt kommer använda rummet (medborgarna) 
inte haft möjlighet att påverka. Enligt det 
demokratiteoretiska ramverket värdesätts alla 
medborgares rätt till att påverka och medverka 
i beslut. Till viss del har detta tagits hänsyn till, 
då gestaltningsförslagen presenterar lösningar 
som gör det möjligt för människor att skapa och 
påverka rummets produktion. Multifunktionella 
och flyttbara möbler är bara exempel på hur 
människorna kan ta platsen i anspråk och påverka 
rummet. Däremot har medborgarna inte själva 
fått möjlighet att påverka besluten som tagits 
och hur utformningen i sin slutform faktiskt tagit 
skepnad. Detta kan bli ett problem, då människor 
inte säkert kommer vilja ta platsen i anspråk 
eftersom de inte själva medverkat i besluten om 
platsen. Om människorna själva får påverka 
rummets slutgitliga gestaltning ökar sannolikt 

chansen för att de kommer vilja använda rummet 
och tycka om det i sin slutgiltiga form. För att 
möjliggöra detta hade författarna behövt föra 
dialog med medborgarna för att låta dem påverka 
de beslut som tagits. Således har denna uppsats 
endast presenterat förslag på utformning av fysiska 
platser för att utmana kommersiella verksamheter 
som nyckeln till stadens liv och rörelse. 



Författarna vill slutligen poängtera att det finns fler aspekter att undersöka när det kommer till alla 
medborgares rätt till offentliga rum. Ett offentligt rum, tillgängligheten och användningen av detta 
kräver samarbete och ständig dialog mellan olika professioner. Således finns det begränsningar för vad 
professionen fysisk planering kan och inte kan påverka i olika processer. Rum för alla skapas genom 
samarbete mellan olika parter och aktörer och är processer som alla bör involveras i för att kunna skapas. 
Rum för alla är komplext men samtidigt något av det mest grundläggande demokratiska värdet i våra 
städer.
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