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Förord
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Sammanfattning
Torg är inte längre platser som besöks för trivseln eller i sociala syften. De torg som tidigare varit plats för socialt 
umgänge, folkliv och handel har idag snarare utvecklats i transportsyfte då dessa trafikeras av bilar eller används 
som väntplats för kollektivtrafiken (Olsson 1998: 48-49).

Det är främst på grund av bristande fysiska egenskaper som platserna inte används längre. Platserna används 
inte framförallt på grund av bristande fysiska egenskaper. Det är framförallt 3 kriterier som utgör ett dåligt torg; 
bristfällig design där konstnärlig form prioriteras över funktion och behov, tung trafik som gör platsen otrygg och 
otillgänglig samt en plats som endast används sporadiskt under vissa tillställningar eller event. 

Ett bra torg är ett sådant med bland annat tydlig identitet, många olika attraktioner, goda bekvämligheter, flexibel 
design, en god säsongsstrategi samt god tillgänglighet med säkra övergångar, tydliga stråk in mot torget och en 
enkel orienterbarhet som förtydligas med torgets tydliga identitet. 

Syftet med detta arbete är att studera hur funktionen av den offentliga platsen påverkar på vilket sätt och 
i vilken utsträckning som platsen används och att applicera denna kunskapen på ett existerande torg, i ett 
gestaltande förslag. Metoderna för arbetet är kvalitativ textanalys, fallstudier och platsanalys vilka skall besvara 
arbetets frågeställningar samt uppfylla arbetets syfte. De texter som analyserats är bland annat vetenskapliga 
texter om offentliga platser och människors relation till dessa, från bland annat Jan Gehl och Sören Olsson. 
Fallstudierna innebär en platsanalys av tre offentliga platser i Halmstad. Resultatet av studierna presenteras i ett 
gestaltningsförslag för Stortorget i Karlskrona.
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Inledning
Det finns många offentliga platser i världen dit människor flockas; Times Square på Manhattan, Röda torget i 
Moskva, Plaza Mayor i Madrid, Piazza del Duomo i Milano och Spanska trappan (Piazza di Spagna) i Rom för att 
nämna ett fåtal. Dessa torg beskrivs som ”fantastiska”, ”mästerverk”, ”imponerande”, ”underbara” och som ”stadens 
hjärta”. Dessa är städernas viktigaste centrum dit de lokalt boende och tusentals turister flockas varje år. Platserna 
är kända på grund av ett härligt folkliv, monumentala statyer och skulpturer, underhållning, livemusik, fontäner, 
konstnärer, gatuteater, vacker arkitektur som omsluter det offentliga rummet och kända affärer, kyrkor och 
katedraler, restauranger, caféer och barer i eller i anslutning till platserna (Skyscanner, 2017). 

Samtidigt så finns det mindre kända torg, som kanske en gång varit stadens centrala mötespunkt dit massvis med 
människor flockades, men som idag är folktomma och fungerande som parkeringsplats eller samlingsplats för 
kollektivtrafik (Olsson 1998: 48-49). Målet med detta arbete är att med fallstudier och kvalitativa textanalyser ta 
reda på vad det är som kännetecknar en bra offentlig plats och att applicera denna informationen på en mindre 
nyttjad plats som åter igen kan bli en plats dit människor flockas året om. 

Problemformulering
Torg är inte längre platser som besöks för trivseln eller i sociala syften. De torg som tidigare varit plats för 
sociala umgängen, folkliv och handel är idag snarare övertagna i transportsyfte då dessa trafikeras av bilar eller 
används som väntplats för kollektivtrafiken (Olsson 1998: 48-49). Ett torg omgivet av körfält med snabb trafik är 
otillgängligt för fotgängare och förlorar således sin viktigaste komponent; människor (Project for public spaces, 
2005a). Väl inne i torget begränsas människan av torgets brist på form och funktion. En offentlig plats, beroende 
på vad den innehar för funktion och karaktär, bestämmer vem som vistas på platsen och vilka aktiviteter som 
sker där. Ett tomt torg utan funktionell design skapar därför ett torg utan människor. Detta har lett till att dagens 
offentliga liv utspelar sig i det slutna rummet snarare än på öppna torg (Sitte 1982: 14).

” …Torg och platser (har) förlorat mycket av sin attraktivitet och att i 
stället ett begränsat antal stråk framträder i dess ställe

(Olsson 1998: 48).
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Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka vad en god offentlig plats är, utifrån ett socio-spatialt perspektiv. Syftet är 
således att studera hur funktionen av den offentliga platsen påverkar på vilket sätt och i vilken utsträckning platsen 
används. Vidare är syftet att applicera denna kunskapen på ett existerande torg, i ett gestaltande förslag. 

 

Frågeställning

Hur planerar man för en god offentlig plats utifrån ett socio-spatialt 
perspektiv?

Vad är en offentlig plats?

Hur påverkas människor av offentliga platser?

Vad kännetecknar en god offentlig plats?
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Teoretisk utgångspunkt
Efter att forskningen definierats med ett syfte och en eller flera forskningsfrågor, avgränsas även forskningen 
till en teori som studien utgår ifrån, eftersom samma företeelse kan studeras utifrån olika perspektiv. Utan en 
teoretisk utgångspunkt kan fenomenet studeras utifrån oändliga vinklar, och således blir studien odefinierad och 
svårförstådd. För att forskningen ska vara tydlig är det viktigt att de teoretiska utgångspunkterna beskrivs tydligt 
före forskningen eller analysens start.

En teori har syftet att förklara ett problemområde eller fenomen på ett visst sätt. En teori är de glasögon som 
hjälper forskaren att analysera den insamlade empirin och förstå, tolka, förklara och värdera det som framkommit i 
undersökningen.

The socio-spatial approach
Det socio spatiala perspektivet menar att det finns två sidor till den offentliga miljön, antingen en miljö som formar 
människan eller en miljö som formas av människan. Med detta menas att en plats, beroende på vad den innehar 
för funktion och karaktär, bestämmer vem som vistas på platsen och vilka aktiviteter som sker där. Exempelvis 
så kan en bollplan attrahera yngre människor som vill utföra fysisk aktivitet, och en park kan attrahera äldre 
människor som vill njuta av miljön. Ändrar man en plats så ändras även folket som använder platsen (Gottdiener, 
Hutchison & Ryan 2014:19-20).

Den andra sidan till den offentliga miljön innebär enligt det socio spatiala perspektivet att människor skapar en 
alternativ miljö som passar den människans behov och önskemål, snarare än att låta platsen påverka människan. 
Finns exempelvis behovet av en bollplan kan en öppen tom asfalterad eller gruslagd parkering användas som 
bollplan, eller så kan exempelvis en tät skog trampas upp så att stigar formas, och således har platsen en liknande 
funktion som en arrangerad park (Gottdiener, Hutchison & Ryan 2014: 19-20). Arkitekter och planerare kan till en 
början bestämma funktionen av en plats, men kan inte styra över hur platsen i slutändan används eller förändras.

I och med detta teoretiska perspektiv fokuserar således arbetet på funktion och interaktion, det vill säga hur den 
fysiska miljön (funktionen) påverkar hur människor använder platsen och i vilken utsträckning (interaktion).

Social hållbarhet
Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” (our common future) publicerades år 1987 av 
WCED, ”World Commission on Environment and Development”. Brundtlandsrapporten introducerade begreppet 
hållbar utveckling, ett begrepp för hur världens resurs- och miljöproblem ska lösas (Nationalencyklopedin u.å. a). I 
”Vår Gemensamma Framtid” definierades hållbar utveckling som:

” En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov
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Begreppet hållbar utveckling innebär tre kategorier; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Social hållbarhet 
innebär ett jämlikt, jämställt och demokratiskt samhälle där människor är av lika värde oavsett kön, utbildnings- 
och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder eller funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten 2018). 
Detta arbete fokuserar på den sociala hållbarheten snarare än de andra två aspekterna av hållbar utveckling. Detta 
innebär att arbetet och det gestaltande förslaget i första hand gynnar människan, där ekonomiska eller ekologiska 
faktorer inte aktivt påverkas.

Motivering
De två teoretiska perspektiven är valda på grund av dess inriktning på människan. Syftet med detta arbete är att 
studera hur funktionen av den offentliga platsen påverkar på vilket sätt och i vilken utsträckning platsen används, 
det vill säga hur den fysiska miljön påverkar människan, vilket är varför dessa teorier är lämpliga. Social hållbarhet 
innebär ett jämlikt, jämställt och demokratiskt samhälle där människor är av lika värde, vilket inom detta arbete 
innebär att alla människor oavsett kön, utbildnings och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder eller 
funktionsnedsättning ska ha tillgång till den offentliga miljön. Det socio-spatiala perspektivet används för att förstå 
att den fysiska miljön påverkar människor och hur det därför är viktigt att den fysiska miljön utformas med just 
människan i åtanke enligt det sociala hållbarhetsperspektivet.
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Avgränsning
Precis som val av teori är viktigt för att göra forskningen tydlig, så är avgränsningen av arbetet nödvändigt för 
att rätt fenomen studeras för att uppnå arbetets syfte. För att forskningen ska vara tydligt för forskaren såväl som 
läsaren så är det viktigt att presentera avgränsningen; vad som ingår och vad som exkluderas från arbetet. 

Tematisk avgränsning
Teorin är de glasögon som forskaren använder för att genomföra arbetet, men det är också användbart för att 
avgränsa arbetet och vad som studeras. Arbetet är alltså avgränsat till att endast fokusera på de sociala aspekterna 
och den socio-spatiala teorin, vilket innebär att de övriga hållbarhetsaspekter som ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet är inte en del av detta arbete, samt att arbetet fokuserar på hur funktion och interaktion korrelerar. 

Arbetet fokuserar inte på aspekter som trygghet eller säkerhet, även om dessa är aspekter inom social hållbarhet 
och något som indirekt påverkar användningen av platsen. Att inkludera dessa aspekter i arbetet gör det för brett 
och tidskrävande. Fokus ligger alltså på nyttjande av platsen; att platsen har en funktion och karaktär som bjuder 
in till den offentliga platsen. Det vill säga att plasten används för mer än exempelvis endast transport med bil, buss, 
cykel eller gång, eller då platsen inte används alls. Fokus ligger på att i gestaltningsförslaget skapa en plats där man 
kan sitta, titta, prata, umgås, leka, motionera eller njuta av underhållning av olika former. Arbetet avgränsas inte 
för att gynna en viss typ av människor; målet är att alla ska inkluderas i den offentliga miljön, oavsett bland annat 
social status, kön, inkomstnivå, etnisk tillhörighet, religion, ålder eller funktionsnedsättning.

Arbetet avgränsas till att endast analysera utomhusmiljöer, det vill säga inte offentliga eller halvoffentliga miljöer 
inom en byggnad, som exempelvis rådhus, sjukhus, biografer, teatrar, restauranger, kaféer, nattklubbar eller pubar. 
Arbetet analyserar heller inte offentliga transportmedel såsom flyg, tåg eller bussar. Arbetet innebär en studie 
av offentliga platser utomhus, det vill säga exempelvis torg, parker och gator. Av dessa typer av offentliga platser 
prioriteras torg, då det är denna typen av plats där arbetets resultat appliceras på i gestaltningsförslaget.
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Geografisk avgränsning
Arbetet är geografisk avgränsat till tre olika offentliga miljöer för fallstudie samt ett projektområde där kunskapen 
från fallstudierna och den kvalitativa textanalysen appliceras i ett gestaltningsförslag. Fallstudierna sker på tre olika 
offentliga platser i Halmstad; Stora torg, Lilla torg och Folkets rum Österskans. Dessa platser är valda på grund av 
personlig erfarenhet av att ha bott i centrala Halmstad i flera år. Jag visste innan arbetets start att Halmstad hade tre 
centrala torg inom geografisk närhet till varandra som alla tre har olika funktioner och karaktärer. Detta kunde ge 
ett varierat resultat och således en bra grund för gestaltningsförslaget.
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2. Stortorget, Karlskrona

Gestaltningsförslaget är av Stortorget i Karlskrona. Denna plats valdes som plats för gestaltningsförslaget på grund 
av dess likhet till Stora torg i Halmstad; det fall som generade bäst resultat inom fallstudierna. Likheterna är att 
båda torgen är stora, lokaliserade precis söder om stadens mest centrala stråk och omslutas av stadens främsta 
landmärken, kyrkor och rådhus. De båda torgen har även en central struktur; fontänen ”Europa och tjuren” på 
Stora torg och Karl XI statyn på Stortorget. Skillnaderna hos de två torgen är att det i Halmstad alltid är fullt av 
människor medan Stortorget av personlig erfarenhet oftast är folktomt.
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Metod

Kvalitativ textanalys
Den första metoden som används inom detta arbete är kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen används 
initialt för att ta reda på en lämplig problemformulering, frågeställning, teoretisk utgångspunkt, avgränsning och 
även metod. Senare under studiens gång används metoden i kapitlet ”Kunskapsöversikt”, för att söka information 
som ska besvara arbetets frågeställningar. Metoden används även för att förtydliga vissa begrepp för läsaren, och 
som bakgrundsinformation och stöd till fallstudierna.

Kvalitativ textanalys lämpar sig vid analys eller undersökning av skriftliga dokument eller texter såsom exempelvis 
tidningar, böcker eller samhälleliga texter (Widén 2014: 176). Pär Widén presenterar tre dimensioner vilka man 
kan utgå från vid kvalitativ textanalys. Den första dimensionen är då man fokuserar på författarens uppfattningar, 
intentioner, föreställningar och innebörder. Den andra dimensionen fokuserar på textens språk, det vill säga 
textens genrer, uttryck, kvalitéer och beskrivningar. Den tredje dimensionen fokuserar på det samhälle eller den 
kultur där texten producerats. Detta kan vara exempelvis hur ett samhälle är organiserat politiskt, ekonomisk eller 
socialt. Den dimension som detta arbete kommer utgå från är den andra dimensionen, då författarens språk och 
uttryck är av stor vikt (Widén 2014: 179-180). Denna metod lämpar sig för detta arbete då arbetet handlar om 
ämnet som författaren skriver om, inte om författaren själv eller det samhälle som texten skrevs i.

En nackdel med metoden är att arbetet kan formas efter författarna som skrivit texterna. Av denna anledningen är 
det viktigt att vara källkritisk och att använda sig av ett flertal olika källor genom hela arbetet så att inte endast ett 
perspektiv ingår i analysen. Vidare är en nackdel med metoden att forskaren riskerar att lyfta texten ur sin kontext 
så att den i sin tur förlorar dess sammanhang och att texten således uppfattas på ett annat sätt än enligt författarens 
intentioner. En ytterligare nackdel med kvalitativ textanalys är att det är arbetskrävande, då det finns oändligt 
med källor att hämta information från, vilket gör att forskaren konstant behöver praktisera källkritik och snabbt 
kunna hitta den information som är relevant för forskningen, under en begränsad tid. Detta gör det alltså väldigt 
viktigt att arbetet är tydligt avgränsat, så att forskaren kan hitta relevanta källor. Kvalitativ textanalys utförs därför 
bäst med följande fyra steg. Det första steget är att identifiera ett problem och en övergripande fråga, vilket i detta 
fallet utgörs av problemformuleringen och frågeställningen för arbetet. Andra steget är att söka lämpligt empiriskt 
textmaterial för att besvara problemformuleringen och frågeställningen. För detta arbetet hittas läsmaterial främst 
genom elektroniska databaser och biblioteksregister. Det tredje steget, vilket går hand i hand med det andra steget, 
innebär att göra en tematisk sökning i register. För detta arbetet användes sökord såsom offentlighet, offentliga 
rum, offentliga platser och torg, men sökningar gjordes även på kända författare inom ämnet, som Camillo 
Sitte och Jan Gehl, eftersom dessa författare är kända för publikationer och arbeten med offentliga miljöer och 
människans relation till offentliga platser. Det sista steget är att göra en analys av dessa texter, vilket är vad som 
presenteras i kapitlet “Kunskapsöversikt”, där det presenteras information, som ett resultat av den kvalitativa 
textanalysen, om vad som kännetecknar en god offentlig plats, vad som kännetecknar en dålig offentlig plats och 
hur människan påverkas av dessa (Widén 2014: 185-189).
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Fallstudie
Fallstudier används i kombination med kvalitativ textanalys för att besvara arbetets frågeställningar och således 
ta reda på vad som kännetecknar en god offentlig plats. Fallstudier syftar till att djupgående studera företeelser, 
relationer, erfarenheter eller processer som förekommer i ett eller flera fall. Fallstudier används ofta inom 
småskaliga sociala studier. Fallstudier särskiljer sig från andra metoder på det sätt att forskaren antar idéer och 
preferenser, som tillsammans bildar en bred inriktning på social forskning (Denscombe 2010: 52).

Det som gör metoden unik är hur den fokuserar på ett eller ett fåtal specifika fall snarare än en bredare och större 
fördelning av fall. Anledningen till att fokusera på endast ett fåtal fall, är att forskaren hoppas på att det enskilda 
fallet kan leda till en bredare förståelse, att få svar på det allmänna genom att fokusera på det specifika. 

Metoden appliceras på 3 offentliga platser i Halmstad. Resultatet av studien ska ge svar på varför vissa offentliga 
platser används mer än andra. Vad som gör platsen bra eller dåligt ur ett socio-spatialt perspektiv appliceras sedan 
i gestaltningsförslaget för Stortorget i Karlskrona.

Vad är ett fall?

Ett fall kan innebära en stor variation av sociala fenomen, som exempelvis en individ, organisation, bransch, 
arbetsplats, utbildning eller plats. Fallet behöver vara en fristående enhet med tydlig avgränsning och bör ha en 
tydlig identitet som gör det möjligt för fallet att studeras utöver dess sammanhang. Studeras exempelvis offentliga 
platser så kan fallet vara ett torg, en gata eller en park (Denscombe 2010: 55-56). 

Fördelar 

Fallstudier ger svar på det allmänna, genom att fokusera på det specifika. Fördelen med denna metod är således att 
forskaren detaljerat kan studera fallet och upptäcka något som en ytlig forskning hade förbisett (Denscombe 2010: 
53).

Metoden lämpar sig även framförallt för att studera sociala processer och relationer inom en bestämd miljö, vilket 
är varför metoden är passande för detta arbete med ett socialt perspektiv och att fallstudien appliceras på tre 
bestämda offentliga platser.

En av styrkorna hos fallstudier är att dem tillåter för, och uppmanar forskaren till att använda en mängd olika 
källor och en rad olika forskningsmetoder som en del av undersökningen, som exempelvis observationer, 
intervjuer eller frågeformulär (Descombie 2010:54). Metoden kombineras framförallt med kvalitativa 
forskningsmetoder snarare än kvantitativa. Av denna anledningen är det lämpligt att använda fallstudier i 
kombination med metoden kvalitativ textanalys (Denscombe 2010: 55). 

Nackdelar

För att fallstudierna ska ha ett positivt resultat bör dess nackdelar kännas till, så att dessa kan elimineras innan eller 
under tiden av studien. Fallstudier används för att få svar på det allmänna, genom att fokusera på det specifika. 
Detta gör det särskilt viktigt att det specifika studeras väldigt noggrant, då en felaktig studie leder till felaktiga 
slutsatser. Detta innebär för detta arbetet, att platsanalyserna, som är en del av fallstudien, bör ske under flera 
olika dagar, under olika väder och under olika tid på dygnet, för att få en så verkligt resultat som möjligt. Detta gör 
arbetet väldigt tidskrävande och känsligt.
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Fallstudiens resultat är även väldigt beroende av den forskare som utför studien, då det är forskaren som samlar 
uppgifterna och informationen. Forskaren är begränsad till att vara just människa och att begå misstag, förbise 
viktiga detaljer eller att låta personliga värderingar påverka undersökningen. Arbetet beror därför stort på 
forskarens förmåga att förstå vad som är ”rätt eller fel” i studiens syfte. Om forskaren inte är väl utbildad inom vad 
som ska studeras hos fallet så kan resultatet bli bristande. Därför är det viktigt att man utgår från tydliga metoder 
för hur fallstudierna ska gå till. För detta arbetet används platsanalys som en metod inom fallstudien. 

Platsanalys
Platsanalysen delas upp i två kategorier; funktion och interaktion. Detta för att studera hur funktionen av den 
offentliga platsen påverkar på vilket sätt och i vilken utsträckning människor interagerar med platsen i enlighet 
med arbetets syfte och teoretiska utgångspunkt. Platsens funktion analyseras enligt Gehls 12 steg till en god 
offentlig plats och platsens interaktion analyseras enligt Gehls 8 verktyg.

Funktion

Gehl har 12 steg till en god offentlig plats. Tre av Gehls 12 steg kommer inte att inkluderas i arbetet; steg nummer 
1, ”skydd från trafik”, steg nummer 2, ”skydd mot brott och våld” och steg nummer 10, ”mänsklig skala”. Detta 
eftersom arbetet inte behandlar säkerhet och trygghet och heller inte skalan hos arkitekturen runt omkring den 
offentliga platsen. Således frångår de tre stegen arbetets syfte att endast studera hur funktionen av den offentliga 
platsen påverkar på vilket sätt och i vilken utsträckning platsen används. Dessa hade kunnat inkluderats i arbetet, 
men hade varit för tidskrävande, och gjort arbetet för brett. De 9 övriga punkterna är följande:

01 Platsen görs gångvänligt och tillgängliggörs genom minskade hinder samt goda ytor och underlag.

02 Platsen har tydliga, definierade platser där man kan stanna, sitta, luta sig mot objekt eller stå bredvid 
objekt, för att vänta eller vila.

03 Platsen erbjuder en god blandning av offentliga och halvoffentliga sittplatser. 

04 Platsen har ohindrade, intressanta utsikter och vyer med möjlighet att se andra människor. Platsen har 
även god belysning och enkel orienterbarhet.

05 Platsen erbjuder sittplatser som möjliggör för konversation

06 Platsen möjliggör för fysisk aktivitet, motion, lek och underhållning.

07 Platsen möjliggör för temporära aktiviteter som marknader, festivaler, utställningar m.fl.

08 Platsen erbjuder skydd från samtliga väderlekar under årets alla dagar. 

09 Platsen har en god design och goda detaljer med en hög sensorisk upplevelse av träd, växter och vatten.
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Ju fler av dessa punkter platsen har, desto bättre är platsen utifrån de teoretiska perspektiven. Metoden kommer att 
appliceras på tre offentliga platser i Halmstad, som en del av fallstudien, med kommer även att appliceras vid analys 
av Stortorget i Karlskrona, där gestaltningsförslaget appliceras. Metoden lämpar sig väl till detta arbete då den är 
fokuserad på just sociala aspekter av den offentliga miljön. De 9 stegen fokuserar framförallt på den fysiska miljön 
och platsens egenskaper, men för att studera hur människan använder (eller inte använder) dessa miljöer används 
även Gehls 8 verktyg för platsanalys (Gehl 2013: 107).

Interaktion

Gehls 8 verktyg för platsanalys är följande; att räkna, kartlägga, spåra, skugga, leta efter spår, fotografera, föra 
dagbok och att utföra testpromenader. För detta arbetet kommer 6 av 8 verktyg att användas som en del av 
fallstudierna, i kombination med Gehls 9 steg. Verktygen ”skugga” och ”leta efter spår” kommer inte att användas 
då dessa är tidskrävande och inte förväntas generera ett lika effektivt resultat som de övriga 6 verktygen. Att skugga 
innebär att följa en människa med eller utan dess vetskap under en viss tid och att leta efter spår innebär att leta 
efter exempelvis stigar eller skräp, för att i sin tur tyda hur platsen används (Gehl 2013: 24). 

123
Räkna

Att räkna kan appliceras på nästan allt; att räkna bland annat antalet män eller kvinnor, äldre 
och yngre, hur många som pratar eller hur många som utför någon typ av aktivitet. Den 
vanligaste anledningen till att räkna, och hur räkning kommer att användas i platsanalysen 
för detta arbetet, är att räkna hur många som står, går och sitter och cyklar. Detta utförs i 
kombination av verktygen kartläggning, spårning och testpromenader (Gehl 2013: 25).

Kartlägga
Kartläggning är precis vad det låter som. Forskaren kartlägger beteenden och händelser som 
sker på den avgränsade platsen. Detta verktyg kan visa vart folk stannar och sitter. Detta 
verktyg ska användas under flera olika timmar på dygnet för att få en korrekt bild av platsens 
rörelsemönster. Forskaren kan markera ut var människor stannar och sitter med olika 
symboler för att särskilja dessa åt. Att registrera dessa mönster ger svar på flera olika frågor, 
som ”vad” och ”vart”, och gör således verktyget både kvalitativt som kvantitativt (Gehl 2013: 
26).
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Spåra
Detta verktyg liknar det tidigare benämnda verktyget ”kartläggning”, men istället för att 
notera vart människor stannar eller sitter, så noterar detta verktyget rörelse, det vill säga i 
vilka sträckor människor färdas. Detta verktyget kan notera exempelvis riktning, flöde eller 
entréer. Dessa mönster noteras med linjer eller pilar, till skillnad från i verktyget kartläggning 
där symboler som exempelvis kryss eller cirklar används. Rörelsemönstret noteras under en 
bestämd tid, exempelvis under 10 minuter. Hur mönster noteras behöver inte vara exakt, men 
det kan vara nödvändigt att dela upp platsen i mindre områden om platsen är stor, för att få ett 
så korrekt resultat som möjligt (Gehl 2013: 28).

Testpromenader
Om området som studeras är stort, kan verktyget kartläggning och spårning kombineras med 
ett ytterligare verktyg; ”testpromenader”, där forskaren går igenom området och observerar 
det som sker runt om kring, samt eventuella hinder som dyker upp på vägen, såsom trafik, 
möblemang eller människor som stör eller bryter flödet. Testpromenader möjliggör för 
forskaren att analysera platsen enligt den väg som forskaren går, och således delas området upp 
i mindre komponenter. Verktyget innebär att forskaren går i en bestämd riktning med sikten 
framåt. Forskaren ska inte stanna upp eller titta bakom sig, för att således fånga en jämn bild 
snarare än flera olika bilder (Gehl 2013: 26, 34).

Fotografering
Att fotografera platsen kan illustrera exempelvis hur möten sker, eller effekten före och efter ett 
arbete har utförts på platsen. Fotografier kan beskriva platsens karaktär eller brist på karaktär. 
Fotografierna kan även användas för att notera företeelser som inte uppmärksammades under 
platsbesöket, och kan således fungera som ett verktyg för forskaren att minnas hur platsen såg 
ut eller brukades (Gehl 2013: 31).
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I detta arbete kommer ordet torg användas för att beskriva en till stor del hårdgjord yta som är öppen och 
tillgänglig för alla. Torgen kan variera i sin utformning, då vissa torg är permanent möblerade med bland annat 
bänkar, kiosker, fontäner, träd eller prydnader, medan vissa torg inte är möblerade alls eller endast har tillfällig 
möblering, vid exempelvis uteserveringar. Den viktigaste aspekten av ett torg är alltså att den är tillgänglig för alla 
och till stor del hårdgjord. Har platsen mycket gräs, träd och buskar anses den likna en park i större grad snarare 
än ett torg. 

Begreppsförklaring

Rum
Ett rum är, enligt svenska ordboken, en avdelning i hus eller lägenhet, som är avgränsad av 
väggar, tak och golv och avsedd för viss verksamhet i exempelvis bostad, offentlig lokal eller 
arbetsplats (Nationalencyklopedin u.å. b). Ett rum kan vara exempelvis badrum, kapprum, 
klassrum, lekrum, lunchrum, sovrum, vardagsrum eller väntrum (Nationalencyklopedin u.å. b).

Ordet rum kan även beskriva möjlighet till utsträckning, det vill säga i vilken mån en människa 
fysiskt kan röra sig inom rummet, som exempelvis armbågsrum, livsrum, mellanrum, svängrum 
eller tomrum. Ordet kan även beskriva en andlig, mental eller psykisk dimension av möjlighet 
till utsträckning som exempelvis andrum eller spelrum (Nationalencyklopedin u.å. b).

Rummet har tre utsträckningar eller dimensioner; framåt–bakåt, uppåt–nedåt och höger–
vänster. Dessa dimensioner beskriver vart ett objekt befinner sig i rummet. Enligt Albert 
Einsteins relativitetsteori finns det även en fjärde dimension; tid (Nationalencyklopedin u.å. b).

Detta arbete kommer främst använda ordet rum för att beskriva en miljö avgränsad av fysiska 
eller sociala fenomen. Rummen som beskrivs är de offentliga rummen eller offentliga platserna. 
Ett stort offentligt rum, som exempelvis ett torg, kan i sin tur delas upp i mindre rum beroende 
på hur platsen möbleras eller används.

Stråk
Ett stråk är en väg där personer ofta går eller färdas, som exempelvis ett gångstråk, huvudstråk, 
promenadstråk, trafikstråk eller turiststråk. Ett stråk binder samman distrikt, noder eller 
samlingsplatser. Stråk leder ofta trafik från en mötespunkt till en annan, som exempelvis en 
attraktion eller ett landmärke. Städernas stråk går ofta genom områden eller gator med stor 
andel kommersiell handel och service, restauranger eller kaféer.

Torg
Torg är en av de vanligaste typerna av offentliga platser; en öppning inom ett mönster av gator 
och hus (Olsson 1998: 43). Till en början var dessa platser vanligtvis handelstorg, en plats för 
sociala möten, folkliv och handel vilka upplevs som stadens centralaste punkt, ”stadens hjärta” 
(Olsson 1998: 44,48). Torg är även ofta fysiskt anknutna till kyrkor eller rådhus, vilket utgör 
torget till en plats för politiska, ekonomiska, sociala och kulturella aktiviteter. Kjell Åström 
beskrev år 1988 torg som ”en rumslig bestämd, men mot himlen öppen platsbildning, som 
uppfattas som offentlig, det vill säga avsedd och tillgänglig för alla” (Olsson 1998: 44).
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Diskriminering
Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella 
trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering. Diskriminering är 
när någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet eller kränkningen har samband med 
någon av de sju diskrimineringsgrunderna (diskrimineringsombudsmannen 2018):

• Könsöverskridande identitet eller uttryck

• Etnisk tillhörighet

• Kön

• Religion eller annan trosuppfattning

• Funktionsnedsättning

• Sexuell läggning

• Ålder

Yttrandefrihet
Yttrandefrihet är friheten att upplysa, uttrycka tankar, åsikter och känslor i tal, skrift eller 
bild. Yttrandefriheten regleras i två av Sveriges grundlagar; yttrandefrihetsgrundlagen och 
tryckfrihetsförordningen. Yttrandefriheten innebär dock inte att man får uttrycka sig hur 
som helst. Uttrycker man sig rasistiskt eller diskriminerande kan man exempelvis i efterhand 
anklagas för hets mot folkgrupp. Yttrande kan begränsas, avseende exempelvis rikets säkerhet, 
allmän ordning och säkerhet eller förebyggande av brott (Nationalencyklopedin u.å. c).

En rumslig bestämd, men mot himlen öppen 
platsbildning, som uppfattas som offentlig, det vill säga 

avsedd och tillgänglig för alla.

Bottenvåningarna i omslutande byggnader präglas av 
kommersiella, kulturella, sociala verksamheter.

En till övervägande del hårdgjord yta som medger 
varierad användning.

(Olsson 1998: 44)

En offentlig plats kan missgynna eller kränka någon genom att den exempelvis inte är fysiskt 
eller socialt tillgänglig för alla, vilket är varför begreppet är viktigt i detta arbetet. För en 
offentlig plats är det framförallt viktigt att se till att alla oavsett fysisk funktion kan nyttja 
platsen.

”
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Kunskapsöversikt
Detta kapitel ska besvara arbetets frågeställningar om vad en offentlig plats är, hur människor påverkas av dessa 
samt vad som kännetecknar en god offentlig plats, som i sin tur ska ge underlag för gestaltningsförslaget, som 
presenteras i kapitlet ”Resultat”. Först i detta kapitlet presenteras resultatet av den kvalitativa textanalysen, och 
därefter presenteras fallstudierna och platsanalyserna. Både den kvalitativa textanalysen samt fallstudierna och 
platsanalyserna delas kontinuerligt upp i kategorierna funktion och interaktion, där kategorin funktion beskriver 
den fysiska miljöns utformning, och interaktion beskriver människans relation till denna.

Funktion

Offentliga platser

Enligt 1 kap 2 § i ordningslagen (SFS 1993:1617) är en offentlig plats:

• Allmänna vägar.

• Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän 
plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

• Områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om 
marken har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten.

• Andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän 
trafik. Med trafik menas i detta sammanhang gång-, cykel-, moped- och biltrafik.

Ordet offentlighet kommer från tyskan och beskriver både en plats som är till för alla, samt en plats som är 
öppen. En offentlig plats är alltså en tydligt definierad eller avgränsad plats som allmänheten har fri tillgång till. 
En offentlig plats har dock inte alltid tydliga avgränsningar, då platsen kan avgränsas av fysiskt materia som 
fasader, staket eller vegetation, samt av sociala rörelsemönster eller sociala regler (Olsson 1998: 5). En offentlig 
plats kan vara exempelvis anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, 
begravningsplatser, ett torg, en gata, passager eller en park. För detta arbete används begreppet offentlig plats 
framförallt för att beskriva platser i stadsmiljöer, som exempelvis torg. 

Ordet offentlighet används ofta som motsats till det privata. Det privata är exempelvis något som ägs av en person, 
familj eller ett företag, som i sin tur bestämmer hur platsen används och vem som tillåts besöka den. Det finns 
en skarp kontrast mellan det offentliga och privata, men även olika skalor mellan dessa två, som halvprivat och 
halvoffentligt. En halvoffentlig plats är en plats där en viss nivå av deltagande krävs i form av exempelvis en avgift, 
som vid ett café, en restaurang, butiker eller platser för underhållning, som biografer eller teatrar (Olsson 1998: 
5-6).

En halvprivat plats är den fysiska gråzonen mellan det offentliga och privata, som exempelvis ett trapphus, en hiss 
eller innegård. Denna plats besöks av människor som har ett ärende i det privata rummet, dem som bor i eller 
besöker bostaden, som exempelvis en bekant eller tjänsteman (Olsson 1998: 6). 



21

Dåliga exempel

Project for public spaces (2005b) har publicerat flera listor på väldens bästa men även sämsta 
offentliga gator, torg och parker. Läser man listorna hittar man snabbt gemensamma problem 
hos alla dessa platser. Det främsta problemet hos torgen är att dem är omslutna av otrygga 
trafiklösningar som hindrar fotgängare att korsa den hårt trafikerade gatan mot torget (Project 
for public spaces, 2005b). Torg som ligger intill tyngre trafikerade vägar uppleva som otrevliga, 
otrygga och osäkra då besökarna måste korsa de tunga vägarna för att komma fram till torget, 
och väl på plats så störs dem av buller och avgaser från fordonen, såväl som parkerade bilar på 
torget som hindrar att platsen utnyttjas till dess fulla potential (Olsson 1998: 50). Ingenstans 
kan du hitta en så stor utbredning av fordonsdominerat utrymme som är mindre nödvändigt 
än Place de la Concorde i Paris; här skulle fordonsutrymmet kunna minskas med 80% och det 
skulle fortfarande vara ett smidigt trafikflöde. Istället för ett enormt tomrum som endast beträds 
av fordon så skulle denna plats kunna vara den mest centrala punkten i hela Paris, ett historiskt 
resmål och ett bra evenemangscentrum, framförallt med de fantastiska vyerna av Frankrikes 
främsta monument som kan skådas från platsen. Tillgängliggör platsen för fotgängare genom 
att begränsa korsningar och minska antalet körfält för att sänka trafiken. När människor är 
bekväma med att gå genom området kan andra förbättringar följa (Project for public spaces, 
2005b).

En gemensam nämnare hos de dåliga torgen, enligt Project for public spaces (2005b), är att platsen endast används 
sporadiskt under tider då event arrangerats på platsen. En plats fungerar bäst om det attraherar en kundkrets som 
stannar även när ingenting anlagts. Först efter torget har en stabil grund av vardagligt användande kan platsen 
hålla i event som marknader, kulturella evenemang och föreställningar (Project for public spaces, 2005b).

En annan gemensam nämnare hos de dåliga torgen, enligt Project for public spaces (2005b), är dålig design. 
Exempelvis så bidrar dåligt designade och placerade bänkar i Tate modern public places i London till ett utrymme 
som erbjuder få alternativ som kontrollerar och begränsar människor och deras handlingar. Ytterligare ett exempel 
på dålig placering är fontänen i FN plaza i San Francisco, en nedsänkt grop med vatten som (när den är på) har 
blivit en badplats för San Franciscos hemlösa (Project for public spaces, 2005b).

Många av dessa platser har endast fokuserat på konstnärlig form och design snarare än att främja interaktion 
och aktiviteter som skapar framgångsrika offentliga utrymmen. Ett rent visuellt utrymme inbjuder endast 
till endimensionell användning. Exempelvis erbjuder Museu Dárt contemporani de Barcelona endast en 
plats för skateboardåkare. Skateparker är bra, men det finns inget för någon annan här, i vad som ska vara en 
fantastisk offentlig plats. Även Exchange Square i Manchester har stor konstnärlig design, fina beläggningar och 
vattenfunktioner som klär upp torget, men lämnar användaren ingen plats att gå. Platsen är överdesignad, oflexibel 
och dominerad av rader av besvärliga hinder som begränsar flödet av fotgängare. Platser som dessa behöver stödja 
en mångsidig och dynamisk mänsklig aktivitet och behöver därför en lämplig och känslig design (Project for 
public spaces, 2005b).
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Goda exempel

Enligt Project for public spaces (2005a) är ett bra torg en plats som har följande; en tydlig 
identitet, ett flertal olika attraktioner, många olika faciliteter, flexibel design, en god 
säsongsstrategi, god tillgänglighet, samspel mellan det inre och yttre torget och stor inflytande 
från torget in mot gatorna.

Identitet
Historiskt sett utgjorde torgen samhällets centrum, och de hjälpte att forma hela städernas identitet. Ibland 
användes en fontän för att ge torget en stark bild, som exempelvis Trevifontänen i Rom. Många torg är nära 
anknutna till de offentliga byggnaderna i närheten, såsom katedraler, stadshus eller bibliotek. Idag är det en stor 
utmaning att skapa ett torg som blir den viktigaste platsen i staden - som ger identitet till hela samhället. Men det 
är absolut nödvändigt att möta denna utmaning om stora centrala torg ska återvända (Project for public spaces, 
2005a).

Attraktioner & destinationer
Varje stort torg kan ha en mängd mindre platser inom torget för att locka till sig olika människor. Dessa är 
exempelvis uteserveringar, fontäner, skulpturer eller platser för underhållning. Attraktionerna behöver inte vara 
stora för att göra torget till en framgång; några av de bästa torgen har många små attraktioner. En bra princip för 
att uppnå detta är förse torget med tio mindre attraktioner, var och en med tio olika aktiviteter (”the power of ten”) 
(Project for public spaces, 2005a). En stor blandning av olika funktioner skapar ett större stadsliv och en rikare, 
mer varierad karaktär av miljön (Tibbalds 2001: 28).

Faciliteter
Ett torg bör ha faciliteter som gör det behagligt för människor att använda platsen. En bänk eller avfallsbehållare 
på precis rätt plats kan göra stor skillnad i hur människor väljer att använda en plats (Project for public spaces, 
2005a). Flera sittplatser påverkar även mängden människor på platsen, både dem som sitter och dem som inte gör 
det (Olsson 1998: 50). Belysning kan stärka ett torgs identitet samtidigt som man markerar specifika aktiviteter, 
ingångar eller vägar. Offentlig konst kan vara en stor mötespunkt för barn i alla åldrar. Oavsett om det är tillfälligt 
eller permanent, kommer bra faciliteter att bidra till att skapa en trivsam miljö för social interaktion (Project for 
public spaces, 2005a). 

Flexibel design
Användningen av ett torg kan ändras under dag, vecka och år. För att svara på dessa naturliga förändringar måste 
flexibilitet byggas in i torget genom att ersätta permanenta funktioner med flexibla sådana, som exempelvis 
flyttbara uteserveringar, scener, stolar, bänkar och bord (Project for public spaces, 2005a). En flexibel design 
förändrar människan från konsument till producent genom att låta människan skapa sin egna miljö snarare än att 
passa in människan i en redan konstruerad miljö. Sådana här miljöer, som människan själv skapar kan exempelvis 
vara skateparker eller gerillaodlingar. De visar vad människan själv önskar av den offentliga miljön, och kan kallas 
för rumsligt medborgarskap (Haas, Nilsson och Olsson 2016: 93).
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Säsongsstrategi
Ett lyckat torg kan inte blomstra med endast god design. Populära torg som Bryant Park och Rockefeller Center 
är sådana som förändras med årstiderna. Skridskoåkning, utomhusserveringar, marknader, trädgårdar, konst 
och skulpturer hjälper till att anpassa användningen av utrymmet från en säsong till en annan (Project for public 
spaces, 2005a).

Tillgänglighet
För att bli ett framgångsrikt torg så måste platsen vara lätt att färdas till. De bästa torgen är alltid lättillgängliga 
till fots: Omgivande gator är smala; övergångsställen är väl märkta; rödljus är anpassade efter fotgängare, inte 
fordon; trafiken rör sig långsamt; och kollektivtrafik stannar i närheten (Project for public spaces, 2005a). Ett torg 
avgränsat av tunga trafikflöden utsätter människan för ljud, föroreningar och risk till olyckor samtidigt det fysiskt 
avgränsar hindrar människans tillgång till platsen (Tibbalds 2001: 49). Ett torg omgivet av körfält med snabb trafik 
kommer att avskäras från fotgängare och förlora sin viktigaste komponent: människor (Project for public spaces, 
2005a).

God tillgänglighet innebär även att alla oavsett bland annat kön, social status, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, 
ålder eller funktionsnedsättning ska kunna tillträda området. Detta innebär bland annat att torget är tillgängligt för 
människor med funktionshinder, med plana markunderlag och minskade hinder (Tibbalds 2001: 57).

Det inre & yttre torget
Frederick Law Olmsteds idé om den ”inre parken” och ”yttre parken” är lika relevant idag som för över 100 år 
sedan. Gatorna och trottoarerna runt om ett torg påverkar dess tillgänglighet och användning, liksom byggnaderna 
som omger det. Ett torg bör inte stängas av helt utav slutna fasader, utan låt istället dörrarna öppna sig mot torget, 
förläng det inre rummets funktion till det yttre och låt folk sitta ute, med till exempel sittplatser eller uteserveringar 
(Project for public spaces, 2005a).

Torgets inflytande
Gator, trottoarer och bottenvåningar som leder in till torget är precis lika viktiga som kanten på torget. Inflytandet 
av torget ska börja minst ett kvarter bort. Fordon saktar ner och mängden fotgängare ökar. Torgets element är 
synliga på avstånd och byggnader i bottenvåningen lockar fotgängare att röra sig mot torget (Project for public 
spaces, 2005a).
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Interaktion

Lagar & regler
Hur får offentliga platser användas? Även då en offentlig plats definieras som en plats som allmänheten har 
tillgång till, så finns det vissa regler för hur man får bruka platsen. Först och främst så ska människan följa 
landets lagar. Bryter man mot en lag kan man få bland annat böter eller fängelsestraff. Detta kan vara brott som 
exempelvis stöld och rån, brott mot liv och hälsa, sexualbrott, skadegörelse eller brott mot allmän ordning. Brott 
mot allmän ordning innebär bland annat våld mot person eller egendom, hets mot folkgrupp, diskriminering och 
våldshandling eller oljud som stör eller hindrar bland annat gudstjänst, vigsel, begravning, domstols förhandling, 
statlig eller kommunal förrättning eller undervisning (SFS 1962:700).

Vissa offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster kräver tillstånd från polisen. Dessa är bland 
annat valborgsmässofirande, danstillställning, marknad, loppmarknad, motortävlingar, mässor, stadsfest, kalas, 
tivoli, karneval, demonstration, konsert, manifestation, opinionsyttring, sammankomst för religionsutövning, 
musikspelning, idrottsarrangemang eller avfyrning av fyrverkeri (Polisen, 2019).

Vid en offentlig tillställning på offentlig plats får alkohol bara förtäras om det sker vid en servering med tillstånd 
(Ordningslagen 2 kap 18 §). Utöver denna lagen så är det var kommun som bestämmer på vilka offentliga platser, 
och under vilka tider, som det är förbud mot alkoholförtäring.

I december bestämde även riksdagen att rökning ska förbjudas på uteserveringar med start den 1a juli, för att 
minska hälsorisker som beror på direkt eller indirekt användning av tobak. Detta påverkar användandet av 
traditionella cigaretter, men även cigarrer och elektroniska cigaretter (Sveriges riksdag, 2018).

Aktiviteter på den offentliga platsen
Det finns tre kategorier av utomhusaktiviteter; ”necessary activities”, ”optional activities” och ”social activities”, 
det vill säga nödvändiga, valfria och sociala aktiviteter. Den fysiska miljön påverkar olika beroende på 
aktivitetskategorin (Gehl, 2011: 9). 

Nödvändiga aktiviteter

Nödvändiga aktiviteter är sådana som att gå till skolan, gå till jobbet, handla, göra ärenden, och att vänta på 
kollektivtrafik eller bekantskap. Dessa aktiviteter är sådana som generellt är en del av var människas vardag. Till 
denna kategori tillhör de flesta aktiviteter som innebär någon form av gång. Eftersom att denna kategorin innebär 
nödvändig vardaglig aktivitet så påverkas denna minst av den fysiska miljön (Gehl, 2011: 9).

Valfria aktiviteter

Valfria aktiviteter är sådana som sker på deltagarens villkor och om tid och rum gör det möjligt för aktiviteten, som 
exempelvis utomhusaktiviteter; att ta promenader eller att sola. Denna kategori påverkas stort av väder och miljö 
och påverkas således mycket av hur staden är planerad (Gehl, 2011: 9-11).
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Sociala aktiviteter

Sociala aktiviteter är alla aktiviteter som är beroende av andra människor i den offentliga platsen. Sociala 
aktiviteter kan ske nästintill överallt där det finns människor; i privata och allmänna trädgårdar, bakgårdar, 
balkonger, på arbetsplatser och på allmänna platser. Aktiviteterna kan innebära direkt kontakt i form av exempelvis 
barnlek eller människor i konversation, men även passiv kontakt; att se och höra andra människor (Gehl, 2011: 
12). Sociala aktiviteter är ofta ett resultat av de övriga två kategorierna, då människor befinner sig på samma plats, 
ser, hör, korsar och möter varandra. Sociala aktiviteter kan ske spontant då människor råkar befinna sig på samma 
plats. Detta innebär att sociala aktiviteter stöds när nödvändiga och valfria aktiviteter (”necessary activities” och 
”optional activities”) ges bättre förutsättningar (Gehl, 2011: 12).

Tabellen nedan visar hur en god eller dålig kvalité på den offentliga platsen påverkar de tre olika 
aktivitetsklasserna. De nödvändiga aktiviteterna utförs oavsett om kvalitén på den offentliga platsen är bra eller 
dålig, men de sociala och framförallt valfria aktiviteterna minskar vid en dålig miljö. De valfria aktiviteterna blir 
vanligare vid en bra kvalité på miljön, då människan bjuds in till att stanna, sitta, äta, leka m.fl. (Gehl, 2011:12).

3. Platsens inflytande på aktiviteter (Gehl, 2011: 11)
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Nyttan av det offentliga livet
Olsson (1998: 106-109) beskriver fyra anledningar till varför människan bör ha ett rikt offentligt liv. Den första 
anledningen är att människor mår bra av att befinna sig med andra människor. Människor vill bli observerade och 
observera andra; hur dom ser ut, vad dom gör och vad dom säger. Samhällets offentliga miljöer kan beskrivas som 
”gatans teater”, där människan står i centrum och skapar en levande och spännande miljö (Olsson 1998: 106). 

Den andra anledningen till att människan trivs i det offentliga rummet, är för att vistelse i denna skapar tolerans 
mot andra människor. I det offentliga rummet får allmänheten tillgång till andra människor oavsett ålder, kön, 
samhällsklass eller kulturer. Detta gör att man i det offentliga rummet konstant bemöts av människor som är 
annorlunda gentemot sig själv, vilket skapar tolerans och förståelse för andra livssituationer, beteenden, kulturer 
och uttryck. Detta är framförallt viktigt då människan i det privata ofta umgås med människor med liknande 
livserfarenheter, ålder och kulturer (Olsson 1998: 106-108).

Den tredje anledningen innebär att människan vill känna sig delaktig i ett samhälle och uppleva en 
sammanhängande struktur. Människan behöver möten, diskussioner och syner av andra människor för att känna 
samhörighet. I och med detta behövs även platser som anses som stadens mittpunkt, stadens hjärta (Olsson 
1998:108).

Den fjärde anledningen är en politisk anledning. Offentliga platser spelar en stor roll för vårt demokratiska 
samhälle. På gator och torg utspelar sig den moderna demokratins diskussioner, debatter, demonstrationer och 
upplopp (Olsson 1998:109). 

” A city should --- breed a commitment to a larger whole, to tolerance, 
justice, law, and democracy. The structure of the city should invite 

and encourage public life, not only through its institutions, but directly 
and symbolically through its public spaces

(Olsson 1998: 109)

Det finns även positiva hälsoeffekter av att vistas utomhus, då bland annat människor som vistas i solen lever 
längre, upplever färre effekter av skadlig stress, är piggare, gladare och sover bättre på nätterna. Cirka 20 procent av 
Sveriges befolkning mår sämre under vintern, och vinterdepression blir allt vanligare. Att vara utomhus i minst 30 
minuter varje dag kan påtagligt minska detta (Suntarbetsliv, 2009).
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Fallstudie
Fallstudien innebär en platsanalys av tre offentliga platser i Halmstad; Stora torg, Lilla torg och Folkets rum 
Österskans. Dessa tre ligger samtliga i centrum, högst 300 meter ifrån varandra (Folkets rum Österskans och Lilla 
torg). Platsanalysen är uppdelad i två kategorier; funktion och interaktion. Kategorin funktion utgår ifrån Gehls 12 
steg och kategorin interaktion utgår ifrån Gehls 8 verktyg.

Platsanalyserna inleddes med att notera interaktion med hjälp av verktygen att räka, kartlägga, spåra, fotografera, 
föra dagbok och testpromenader. Testpromenaderna skedde i lugn takt i en riktning runt den offentliga platsens 
ytterkant. Under promenaden noterades det om folk satt ned, stod upp, cyklade eller gick, med kryss, cirklar 
och pilar. Testpromenaderna tog 5 minuter för var enskild plats. Efter varje testgång noterades bland annat 
möblemang, hinder, väderskydd eller anläggningar som fanns på platsen, och således började arbetet med Gehls 
12 steg, där platsens funktion är central. 

Bakgrund

Stora torg

Stora torg utgör Halmstads mest centrala punkt, och är cirka 7500 kvadratmeter stort. Torget har sitt ursprung 
i medeltiden, då torget användes för torghandel. Idag är platsen fortfarande en plats för handel, med istället 
för livsmedel så säljs idag främst glass, blommor, grönsaker och kläder. Torget har även en dold funktion som 
parkeringsgarage, som är nedgrävd under torget och tillgängliggörs genom nedgångar i torgets östra fasad, samt 
genom byggnaden i torgets nordvästra hörn. Torgets mitt dekoreras sedan november 1926 av Carl Milles fontän 
”Europa och tjuren” (Petersen, 2007: 46).  Runt fontänen finns ett flertal sittplatser placerade, med plats för cirka 
30 personer, men även fontänens kant används som sittplats. I torgets norra kant finns ett flertal busshållplatser då 
Brogatan är en bussgata. 

Runt torgets norra halva finns det ett flertal kommersiella verksamheter som caféer, butiker, systembolag, apotek 
och galleria. Runt torgets södra halva finns en medeltidskyrka, rådhuset och två banker. Intill S:t Nikolais kyrka 
ligger även det kända korsvirkeshuset från 1700-talet. Korsvirkeshuset hade ursprungligen funktionen som 
sjukhus, men blev i och med upphandel 1836 ett kontor och bryggeri. Idag kallas byggnaden för Wärdshuset Tre 
Hjärtan, med funktionen som café, bar, restaurang och klubb (Petersen, 2007: 38-43).

” Om Storgatan är Halmstads pulsåder, så är torget stadens egentliga 
hjärta

(Petersen, 2007: 38)
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Lilla torg

Lilla torg är beläget cirka 300 meter norr om centrum (Stora torg) och är cirka 3500 kvadratmeter stort. Mellan 
1400-talet och 1600-talet fanns det ett kloster mitt på Lilla torg som sedan 1600-talet användes som vapenförråd, 
spannmålsförvaring och brädgård. Efter att byggnaden revs på 1800-talet användes torget som en handelsplats 
(Petersen, 2007: 20). Idag är torget till hälften bilparkering och till hälften halvoffentlig plats eller offentlig plats 
beroende på årstid, då områdets södra halva förses med uteservering under våren och sommaren.

Torget avgränsas idag av byggnader från 1870-talet i öst och den gamla brandstationen från 1901, biografen röda 
kvarn och fattighuset, i söder. I torgets nordvästra hörn är Telegrafstationen beläget sedan 1924. Arkitekten som 
ritade huset var Aron Johansson, som även ritade riksdagshuset i Stockholm (Petersen, 2007: 21-25).

” Lilla torg har aldrig kunnat mäta sig med stora torg i frågan om 
status

(Petersen, 2007: 20)

Folkets rum Österskans

Folkets rum Österskans är beläget cirka 150 meter öster om centrum (Stora torg) och är cirka 2500 kvadratmeter 
stort. Österskans var tidigare en utgångspunkt för buss inom Halmstad. Idag är bussterminalen flyttad cirka 
400 meter sydost för ökad närhet till Halmstad tågstation, som tillsammans bildar Halmstad resecentrum. Idag, 
efter att bussterminalen har flyttats, kallas Österskans för Folkets rum Österskans, i väntan på en permanent 
omvandling till offentlig plats med bland annat ett hotell och en saluhall (Halmstad kommun, 2019).

Folkets rum Österskans är en offentlig plats med möjlighet till olika typer av aktiviteter, framförallt dem med 
kulturinriktning, som exempelvis konserter, teaterföreställningar och konstnärliga projekt. Platsen är möblerad 
med sittplatser, bord och ytor för fysisk aktivitet, sport och lek (Halmstad kommun, 2018).

” Folkets rum Österskans är en lekfull och färgstark plats präglad 
av nytänkande och återvinning. Ambitionen har varit att skapa ett 

offentligt rum utöver det vanliga där upplevelser av olika slag kan äga 
rum

(Halmstad kommun 2019)
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Kommunen har anordnat en markanvisningstävling för Österskans, som avslutades i november, 2017. Kommunen 
önskade ett förslag på hotellbyggnad med restaurang, konferens och en saluhall i anslutning till en ny offentlig 
inbjudande plats. Serneke, Fem Hjärtan, White och Winn Hotel Group vann tävlingen med bidraget ”nya 
sammanhang”, som innebär bland annat ett 16 våningar högt hotell. Österskans ska bli en ny kulturell knutpunkt 
i Halmstad, då bidraget innebär bland annat ett trädäck och en bastu vid Nissan och ett hotell med saluhall, 
restaurang och skybar. Kommunen ansvarar i ett senare skede för utformningen av den offentliga platsen 
(Halmstad kommun, 2018).

4. Nya sammanhang (Halmstad kommun, 2018) 
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Platsanalys 
Platsanalyserna av de tre torgen skedde en onsdag förmiddag, fredag eftermiddag och lördag förmiddag. Dessa 
tider och dagar valdes för att fånga upp skillnaden i interaktion under olika förutsättningar.

Onsdagsanalyserna skedde under förmiddagen för att fånga upp den grupp människor 
som inte arbetar; som exempelvis studenter eller pensionärer, för att se om det finns någon 
skillnad i hur dessa använder sig av de offentliga platserna. Vädret var under analysen 
varmt och soligt då det var 17-18 grader varmt, men med mycket starka vindar. Vädret var 
precis innan analysen mulet, vilket kan göra att första analysen, av Lilla torg, inte genererar 
lika mycket folk som de senare analyserna, som utfördes efter att det varit soligt under en 
längre tid. 

Vädret var under fredagsanalyserna mycket varmt och soligt då det var 25 grader varmt 
och vindstilla. Analyserna skedde mellan klockan 16.00-16.30, för att fånga tillfället då 
dem flesta går hem från jobbet, vilket var tidigare än vanligt (cirka 17.00-18.00) på grund 
av att det var fredag och vädret var väldigt fint. Detta genererade dock väldigt många 
människor på platsen vilket gjorde det väldigt svårt att anteckna samtliga. 

Lördagsanalyserna utfördes under butikernas öppettider för att fånga upp den rörelse 
människor som är i stan med syftet att göra ärenden, handla eller umgås. Under hela 
lördagen regnade det starkt och var cirka 10 grader varmt. Det dåliga vädret gjorde att 
färre människor befann sig på de offentliga platserna och att de använde sig av platsen på 
ett annorlunda sätt än de två första dagarna.
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5. Platsanalys av Stora torg

Fotgängare

Cyklister

Skateboardare

Stående

Sittande

Stora torg

Interaktion
Stora torg var den svåraste platsen att analysera då torget är väldigt stort, och det var väldigt många människor i 
området som gjorde flera olika saker; gick, satt, stod, cyklade, skateboardade, handlade och arbetade. De flesta som 
var i rörelse höll sig till torgets utkant, längst med gatorna. De flesta cyklister höll sig till brogatan eller var på torget 
i närhet till cykelparkeringarna. Det enda undantaget till detta rörelsemönster var på lördagen då det regnade, 
då folk använde genare vägar och korsade torget tvärs över. På grund av regnet var det generellt färre människor 
som noterades under testpromenaden. De enda som stod eller satt på torget var ett fåtal försäljare och människor 
som skyddade sig från regnet i gallerians entré, i busskurerna och vid nedgången till torggaraget. Under de två 
soligare dagarna var det många som satt runt omkring eller på fontänen. Det noterades ett fåtal människor som 
satt på okonventionella platser; på kanten till trädplanteringarna, på trappstegen som leder upp till rådhuset och på 
marken längst med fasader. De som noterades sitta direkt på marken längst med fasader var koncentrerade kring 
systembolaget, där det satt tiggare, hemlösa och alkoholister. Det fanns även några stående som stod lutandes mot 
fasader, längst med Brogatan. De flesta som stod eller satt längst Brogatan väntade troligtvis på kollektivtrafik, 
eftersom många av dessa var koncentrerade kring busshållplatser och busskurer.
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ONS FRE LÖR

Funktion
Torget har tydliga, definierade platser där man kan stå eller sitta för att vänta eller vila. Torget erbjuder ett flertal 
olika sittmöjligheter, både offentliga och halvoffentliga. De offentliga platserna är koncentrerade kring fontänen 
i mitten av torget, samt längst med Brogatan. De halvprivata platserna finns i samband med caféverksamheter 
i torgets nordöstra hörn, och vid glassförsäljning i torgets sydvästra hörn. Glassförsäljningen sker ur en lokal 
glassbil och de tillhörande sittplatserna placeras ut varje dag. Dessa halvoffentliga sittplatserna vid caféer och 
glassförsäljning är främst dem som bjuder in till konversation, då sittplatserna är riktade mot varandra och tillåter 
upp till 6 personer att delta i samma konversation, medan de offentliga bänkarna endast möjliggör för folk att prata 
med den som sitter bredvid på samma bänk.

Anledningen till att många väljer att nyttja torget kan bero på att den upplevs lugn och trygg i och med att den är 
separerade från snabb transport av fotgängare och cyklister, som generellt färdas genom torgets utkant. Utkanten 
hålls separerad från torgets mitt med planteringar och cykelparkeringar. Endast under dåliga väderförhållanden 
bryts dessa mönster då fler väljer att korsa torget för en genare väg. Torgets mitt kan även upplevas stillsamt på 
grund av utbudet av sensoriska upplevelser av träd, växter och vatten. Torget verkar även vara lättillgängligt med 
olika sorters hjälpmedel, då det under platsanalyserna noterades flera människor som gick med rullatorer över 
kullerstenarna och som satt i rullstol jämsides med sittplatserna runt fontänen.

Torget erbjuder många konventionella och okonventionella platser där man kan sitta, stå, vila eller vänta. Platser 
för att vänta finns bland annat längst med Brogatan där det finns ett flertal busshållplatser. Vid dessa finns det 
bänkar och busskurer, där man är skyddad från vind och regn. Ytterligare en plats för att vänta är vid gallerians 
öppning mot torget, som är en plats där många under platsanalys på lördagen skyddade sig från regnet. 

På torget finns det var dag olika aktiviteter eftersom det alltid pågår försäljning av glass, grönsaker, blommor 
och kläder. På sommaren pågår ett flertal olika event och marknader, och på vintern har det tidigare funnits 
skridskoåkning på torget, samt julmarknad. Under riksdagsvalet 2018 användes torget som en politisk scen där 
var politiskt parti hade ett bås där man kunde föra diskussioner. Torget har även arrangerat sportevent, som 
exempelvis volleybollturneringen Swedish beach tour, sommaren 2013. Under påskfirandet 2019 pågick det för 
fjärde året i rad en äggjakt som utgick från Stora torg, där det även erbjöds ansiktsmålning till barnen. Stora torg 
var även del av årets 1:a maj demonstration som gick genom Picassoparken, Lilla torg och Stora torg.

6. Interaktion på Stora torg
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Lilla torg

Interaktion
Lilla torg har generellt färre besökare än Stora torg. Människorna rör sig framförallt längst torgets södra kant, 
längst med Bankgatan och Köpmansgatan. I södra halvan av torget finns det även en uteservering, som var öppen 
under andra och tredje dagen för platsanalys. Under andra dagen, då uteserveringen invigdes för säsongen och 
vädret va varmt, soligt och vindstilla, så var det så många på uteserveringen så att det inte gick att räkna exakt hur 
många som satt där. Uteserveringen rymmer cirka 250 stycken människor, och i och med att det i stort sett var 
fullsatt kan man klart konstatera och det var minst 200 människor där. Under lördagen då vädret var sämre satt det 
endast 8 stycken vid uteserveringen, som var skyddade från regnet.

7. Platsanalys av Lilla torg
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Funktion
Lilla torg avgränsas av intressant arkitektur, som exempelvis den gamla brandstationen som uteserveringen utgår 
ifrån. Brandstationens fasad är upplyst kvällstid vilket exponerar byggnaden samt framhäver dess arkitektoniska 
detaljer och bidrar således till intressanta utsikter och vyer. Platsen avgränsas i sydväst av träd, och har runt om 
området ett fåtal planteringar vilka bidrar till en sensorisk upplevelse, dock saknar platsen upplevelsen av vatten. 
Platsen har precis som Stora torg ett markunderlag utav kullersten i mitten av torget och större stenplattor i torgets 
utkant, vid gångstråken och trottoarerna. Man tar sig enkelt runt torget genom torgets ytterkant, med undantag till 
det sydöstra hörnet, där man måste gå mellan två uteserveringar för att komma fram, vilket gör vägen ogen och 
kan upplevas stökig eller orolig om det är mycket folk vid uteserveringarna.

De halvoffentliga uteserveringarna bidrar till de enda tydliga sittplatserna på Lilla torg. Det finns inga andra tydliga 
offentliga platser för att sitta, vänta, vila eller föra konversationer som exempelvis bänkar, utan endast cementblock 
vid cykelparkeringarna där man eventuellt kan sitta. Dessa användes under platsanalysen som en väntplats, där tre 
människor satt i väntan på skjuts. Torgets halvoffentliga del, uteserveringarna, erbjuder skydd från sol, kyla och 
regn i och med att platsen har tak och värmelampor. 

De aktiviteter som sker på torget är framförallt arrangerade i samband med uteserveringar, där det visas sport 
och arrangeras mindre konserter. Platsen möjliggör inte för temporära aktiviteter som marknader, festivaler, 
utställningar, fysiska aktiviteter, sporter eller lek eftersom det inte finns någon öppen offentlig plats där detta skulle 
kunna arrangeras. Under vinterhalvåret, då uteserveringarna inte är aktuella, skulle platsen kunna användas för 
något liknande, men Stora torg, som är stadens främsta och största torg, används främst för dessa aktiviteter. 

ONS FRE LÖR
8. Interaktion på Lilla torg
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9. Platsanalys av Folkets rum Österskans

Folkets rum Österskans

Interaktion
Folkets rum Österskans var den plats där det var minst människor som faktiskt stannade och nyttjade platsen. Det 
var under de tre plananalyserna endast 9 människor som stannade i området, en pappa och två barn som lekte, en 
grupp av tre barn som lekte och 3 människor som väntade i en busskur. De barnen som lekte i området hoppade 
runt kring markeringarna som fanns i asfalten och lekte i en arrangerad sandstrand. Många cyklister passerade 
igenom området för att komma till eller från Österbro, framförallt genom torgets nordligaste kant, där den största 
andelen fotgängare och cyklister passerade. 
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ONS LÖRFRE

Funktion

Folkets rum Österskans är den främsta av de tre platserna som möjliggör för fysisk aktivitet, motion, lek och 
underhållning. Folkets rum Österskans har ett flertal tydliga möjligheter att sitta, stå, prata, leka och att utöva 
sporter. Platsen har framförallt heloffentliga platser, men under sommaren (2018) parkeras ett gatukök på platsen, 
vilket skapar en halvoffentlig miljö runt omkring den. Platsen är framförallt öppen utan skydd från regn, sol eller 
vind, med undantag till ett litet tak i samband med de offentliga sittplatserna. Trafiken av fotgängare och cyklister 
är koncentrerad till utkanten av Folkets rum Österskans. Inne i rummet är man alltså skyddad från tung trafik och 
cyklister.

Folkets rum Österskans är tänkt att vara en kulturell central punkt i Halmstad, med platser som bjuder in till 
festivaler, utställningar, turneringar, filmvisningar och andra evenemang. Platsen har väldigt vackra vyer, då man 
har utsikt mot stadens centrum, mot Nissan och mot Picassoparken. Detta bidrar till en hög sensorisk upplevelse 
då man bland annat har både grönska och vatten i närheten. På natten är statyn i Picassoparken även upplyst vilket 
skapar en intressant vy även under kvällstid. Möblemanget inom Folkets rum Österskans är alla färgglada i olika 
nyanser av grönt, gult och blått. Möblerna har alla olika intressanta texturer då stor del av området är byggt med 
återvunna material, som exempelvis träpallar som skapar sittplatser och bord.

10. Interaktion på Folkets rum Österskans
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Reflektion
Testpromenaderna i kombination med Gehls övriga verktyg var ett bra och effektivt sätt att notera hur människor 
rörde sig på de offentliga platserna. I och med att man konstant rörde sig i en riktning och endast noterade dem 
som var framför en eller i synfältet, utan att titta bak, var det enkelt att fokusera och minskade risken att man 
noterade samma människa flera gånger. Även om metoden är skapad för att kunna dela in platsen i mindre delar, 
så var det svårt att notera alla människor vid Stora torg, eftersom det är en stor plats med många människor 
i rörelse. Det hjälpte att man gick längst med platsens utkant, då området naturligt delades upp i 4 mindre 
komponenter. Om man däremot hade promenerat rakt igenom torget hade det blivit svårt att hinna notera 
samtliga på platsen. På de övriga två platserna, Lilla torg och Folkets rum Österskans, var det inget problem att 
hinna se och notera alla på platsen. En ytterligare brist i verktygen kartläggning och spårning är att dem enligt 
Gehl endast ska notera människor som går, står eller sitter, men i verkligheten var det ett väldigt stort antal 
cyklister på platserna, som verktyget anpassades efter. Det uppstod även ett dilemma huruvida dem med rullatorer, 
rullstolar eller barnvagnar skulle noteras på att annorlunda sätt än dem som gick. Hade arbetet utförts av två eller 
fler människor hade detta kunnat varit möjligt, men arbetets avgränsning i bland annat tid och storlek gör det inte 
möjligt.

Förutom verktygen testpromenad, kartläggning och spårning så fotograferades även platsen. Detta gör det lättare 
att i efterhand titta tillbaka på bilderna för att se hur platsen såg ut, men även hur människorna använde dem. 

Det var bra att ha tre olika tidpunkter för analyserna; en vardags förmiddag, en vardags eftermiddag och en 
helgdag på förmiddan. Det var även positivt att det var varierat väder under dessa tre dagar. Ett perfekt resultat 
hade genererats om alla tre tidpunkter hade olika väderlekar, om exempelvis alla platser hade besökts under vinter, 
höst, vår och sommar, samt med och utan nederbörd (snö och regn), men detta är alldeles för tidskrävande, och 
hade inte passat in i arbetets avgränsning i tid. På grund av personlig erfarenhet av att ha bott i Halmstad i flera år 
är det lättare att beskriva hur dessa nyttjas även under dessa årstider.

Folkets rum Österskans är det fallet som erbjöd den största mängden av attraktioner; möjlighet till fysisk aktivitet, 
motion, lek, underhållning, att sitta, stå och prata. Platsen var dock den som hade minst antal besökare, endast 
9 stycken under de tre platsbesöken. Detta kan tänkas bero på att Folkets rum Österskans är lokaliserat utanför 
centrum. För att ta sig till platsen från centrum måste man korsa Österbro över Nissan. Placeringen gör också 
att Folkets rum Österskans inte omsluts av fasader med butiker, restauranger, caféer eller andra kommersiella 
funktioner, vilket kan vara varför fler väljer att vara på Stora torg eller Lilla torg, platser som erbjuder fler 
funktioner utöver vad som finns direkt på torget. Är man exempelvis på stan för att handla och vill ta en paus i 
solen, går man inte hela vägen över Nissan, utan väljer hellre den plats som råkar vara närmst.
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Resultat
I detta kapitel kommer resultatet av studien presenteras, i form av ett gestaltningsförslag på Stortorget i Karlskrona. 
Gestaltningsförslaget innebär ett flertal illustrationer så som illustrationsplan och volymillustrationer, samt 
en beskrivande text om hur det gestaltande arbetet är kopplat till den information som presenterats i kapitlet 
”Kunskapsöversikt”. Först inleds detta kapitel med en beskrivning av Stortorgets bakgrund.

11. Fredrikskyrkan på Stortorget, cirka 1950-tal
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Stortorget
Stortorget är ett av norra Europas största torg. 
Torget är cirka 8500-18500 kvadratmeter 
stort, beroende på vad man räknar in i torget. 
Torget omsluts av tre monumentala byggnader; 
Fredrikskyrkan i öst, Trefaldighetskyrkan i söder 
och Rådhuset i väst. Torget har även två ytterligare 
offentliga byggnader i dess direkta närhet; 
stadsbiblioteket och konserthusteatern. I mitten av 
torget är Karl XI statyn utplacerad, i kombination 
med torgets enda sittmöjligheter på den struktur 
som statyn står på. Den enda sociala funktionen 
på torget, utöver säsongsevent, är torghandel. 
Utöver detta används torget till största del som 
parkeringsplats, då torget har 40 parkeringsplatser 
väster om Karl XI statyn. Dessa parkeringsplatser 
vill kommunen flytta österut, i anknytning till 
Fredrikskyrkan (Andersson 2010: 7). 

13. Stortorgets aktuella utformning

12. Fredrikskyrkan på Stortorget, 2018
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15. Lövmarknad på Stortorget, 1988

14. Parkerade bilar på Stortorgets under vänstertrafikens tid (före 1967-09-03)
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16. Stortorget aktuella utformning, inventering

Torget ligger i nära anslutning till Karlskronas främsta stråk, längst med Ronnebygatan och Borgmästaregatan. 
Längst med dessa två gator finns det även två viktiga mötespunkter, i anknytning till vattentrappan vid 
Borgmästaregatan och vid Klaipedaplatsen och den så kallade ”fiskfontänen” vid Ronnebygatan. Karl XI statyn 
i torgets mitt ses också som en viktig mötespunkt. Torgets främsta entréer är anknutna till Ronnebygatan och 
Borgmästaregatan samt dess mötespunkter, men även en entré i det nordöstra hörnet finns, i anslutning till de 
populära restaurangverksamheterna som finns där.
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Geografisk avgränsning
Gestaltningsförslaget ska appliceras på 
Stortorget i Karlskrona, men hur avgränsas 
torget egentligen? Torgets otydliga avgränsning 
är ett av torgets största problem. Torget är 
väldigt stort och saknar tydlig fysisk avgränsning 
av bland annat byggnader, möbleringar eller 
växter. Det är oklart vart torget börjar och slutar 
samt vad som är inom eller utanför torget.  Är 
Fredrikskyrkan i torget eller avgränsar kyrkan 
rummet? Är torget 8500 kvadratmeter stort eller 
18500 kvadratmeter stort? Detta blir ett viktigt 
problem att lösa i gestaltningsförslaget.

För att förslaget ska få en tydlig och effektiv 
avgränsning så avgränsas torget till den 
mindre avgränsningen av de tre alternativen. 
Utformningen av torgets ska stå i proportion 
till antalet invånare, så att det inte är för litet 
för att vara användbart och inte heller för stort 
(Moughtin, 2010: 87). Stortorget tar inspiration 
från Stora torg i Halmstad som var det fall som 
gav bäst resultat enligt fallstudien, ett torg som 
är cirka 7500 kvadratmeter stort. Halmstad och 
Karlskrona har ungefär lika många invånare, 
då Karlskrona endast har 551 fler invånare än 
Halmstad. Med den mindre avgränsningen får 
Stortorget en storlek på cirka 8500 kvadratmeter. 
Med utgångspunkt i det goda resultatet av 
Stortorget i Halmstad ska detta generera en mer 
gynnsam avgränsning och ett torg som inte är 
folktomt.

17. Möjliga avgränsningar av Stortorget
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Stortorget är en del av den så kallade Trossöaxeln, en axel som löper i nordsydlig riktning genom Hoglandsparken, 
Stortorget och Amiralitetsparken (Andersson 2010: 16)

18. Trossöaxeln och Stortorgets placering i Karlskrona
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Gestaltningsförslag
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Förslaget är inspirerat av Stora torg i Halmstad, det torget som enligt fallstudierna och platsanalyserna verkade 
attrahera flest människor. Torgets utformning tar även inspiration från resultatet av den kvalitativa textanalysen 
om vad ett gott exempel av ett torg är. Förslaget fokuserar framförallt på att förtydliga torgets avgränsning, och att 
införa flera olika attraktioner och faciliteter. 

Nedan illustreras tre olika områden som har gestaltats i volymillustrationer. Rutorna beskriver vilka volymer som 
visas i illustrationerna och pilarna illustrerar ifrån vilken position som volymillustrationerna projekteras ifrån. 
Volymillustrationerna ska ge en tydligare bild av vad som föreslås för platsen samt hur den kan tänkas användas.

19. Placering av volymillustrationer
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20. Gestaltningsförslag, illustrationsplan

Gestaltningsförslag, illustrationsplan
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Identitet, Attraktioner & Halvoffentliga faciliteter
Stortorget har redan en stark identitet i och med Fredrikskyrkan, Trefaldighetskyrkan, rådhuset samt Karl XI 
statyn i torgets mitt. Karl XI statyn är en av få attraktioner som redan finns på torget. Utöver denna så är det 
torgförsäljningen som lockar till sig människor och rörelse. Torget föreslås därför kompletteras med uteserveringar 
från de norra fasaderna, som i dagsläget öppnas in mot Klaipedaplatsen. De föreslagna uteserveringarna förväntas 
generera fler besökare än tidigare då de har sol hela dagen i och med söderläget längst med den så kallade 
”solgatan”. Uteserveringar mot torgets norra fasad flyttar även människorna in mot Stortorget snarare än mot 
Klaipedaplatsen. Inne i Stortorget ska det även finnas flyttbar uteservering i kombination med torgförsäljningen 
i torgets sydöstra hörn. I Stora Torg i Halmstad finns denna i kombination med glassförsäljning, något som även 
föreslås för Stortorget, då exempelvis Karlskrona glassbuss kan vara parkerad där. Den flyttbara uteserveringen 
i torgets sydöstra hörn, den permanenta uteserveringen längst torgets norra fasad och en stor mängd bänkar 
erbjuder en god blandning av offentliga och halvoffentliga sittplatser genom hela torget.

1

21. Gestaltningsförslag, volymillustration 1
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Offentliga faciliteter
Ett torg bör ha faciliteter som gör det behagligt för människor att använda platsen. Torget förses således med ett 
flertal öppna bänkar i flexibel design då man kan vända sig mot olika attraktioner från samma bänk. Vissa av 
bänkarna förses även med tak som ger skydd mot regn, snö och sol. Möbleringarna gör det möjligt för människor 
att stanna, sitta, luta sig, eller stå bredvid, för att vänta, vila och ta del av intressanta utsikter, sensoriska upplevelser 
av träd och vatten samt sociala aktiviteter. Platsen möjliggör för flera olika typer av sociala aktiviteter, som direkt 
kontakt i form av exempelvis barnlek eller människor i konversation, men även passiv kontakt; att se och höra 
andra människor (Gehl, 2011: 12)

Förslaget innebär även en fontän norr om Karl XI statyn. Fontänen ska göra platsen inbjudande från 
Klaipedaplatsen och speglar samtidigt den fontän som redan finns där. Detta bidrar till en ytterligare attraktion 
samt större sensoriska upplevelser av platsen. Även flera olika planteringar och träd kompletteras till platsen för 
att öka den sensoriska upplevelsen. Vegetationen ska även fungera som en inramning av torget, och ge känslan 
av ett mindre, och mer inneslutet torg. Inramningen förstärks även av cykelparkeringar i torgets östra och västra 
kanter. Att göra så att torget upplevs mindre är ett aktivt beslut, eftersom torget i dagsläget är väldigt stort, vilket 
kan upplevas tomt och ödsligt. Utformningen av torg ska alltid stå i proportion till antalet invånare, så att det inte 
är för litet för att vara användbart och inte heller för stort så att det upplevs ödsligt (Moughtin, 2010: 87). Den nya 
avgränsningen genererar ett torg på cirka 8500 kvadratmeter.

2

22. Gestaltningsförslag, volymillustration 2
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Säsongsstrategi & flexibel design
Det sker ett fåtal event på Stortorget var år, som vårmarknad, torgfest, påsk i City, lövmarknad, Karlskrona 
skärgårdsfest och Pride. Västra sidan av torget hålls därför öppen för att möjliggöra för event som dessa, men 
även för ytterligare temporära aktiviteter som exempelvis marknader, festivaler eller utställningar under samtliga 
årstider. Platsen kan exempelvis förses med julmarknad, konst, scen eller skridskoåkning under vintern. Denna 
öppna plats bidrar till större flexibilitet och underlättar för människor att skapa sin egna plats utifrån de behov 
som finns. Här kan det exempelvis anordnas sportevent, dansföreställningar, skatepark eller odling. Platsen bidrar 
således till fysisk aktivitet, motion, lek och underhållning. 

GOD JUL

GOD JUL

GOD JUL
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23. Gestaltningsförslag, volymillustration 3
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Tillgänglighet
Ett torg omgivet av körfält med snabb trafik kommer att avskäras från fotgängare och förlora sin viktigaste del: 
människor (Project for public spaces, 2005a). Stortorget är gynnsamt i och med att platsen inte omringas av tung 
trafik; endast gatan söder om torget får beträdas av bilar. Torget är även lättillgängligt till fots. Den största mängden 
fotgängare kommer norr ifrån, från Ronnebygatan, eller väster ifrån, från Borgmästaregatan. Borgmästaregatan 
och Ronnebygatan är Karlskronas främsta shoppinggator och utgör Karlskronas centrum.

Markbeläggningen på torget fortsätter vara kullersten, eftersom detta underlag visade sig vara tillgängligt med 
olika hjälpmedel enligt fallstudierna i Halmstad. Marken kompletteras med ett mönster som sträcker sig mellan 
olika entréer och attraktioner för att ge en intressant markbeläggning samt en tydligare uppdelning av rummet. De 
vita markeringarna av 40 stycken bilparkeringar väster om Karl XI statyn tas bort i förslaget för att exkludera bilen 
från torget, i enlighet med Karlskrona kommun som vill flytta dessa parkeringar österut på norra och södra sidan 
om Fredrikskyrkan, tillsammans med ytterligare 40 parkeringsplatser (Andersson, 2010).

24. Singelolycka vid Fredrikskyrkan, 1968
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Belysning
Belysning kan förutom att accentuera en 
spännande arkitektur även stärka ett torgs 
identitet samtidigt som man markerar specifika 
aktiviteter, ingångar eller vägar. Torgets identitet 
förstärks genom att belysa Fredrikskyrkan, 
Trefaldighetskyrkan, rådhuset, Karl XI statyn samt 
den förslagna fontänen. Även de nya träden som 
ramar in torget, samt de permanenta sittplatserna 
föreslås belysas. Belysningen skall förtydliga 
ingångarna till torget samt bidra till torgets 
avgränsning eftersom fasaderna, torgets väggar, 
förstärks. Att platsen är belyst under kvällstid gör 
att den kan nyttjas under dygnets alla timmar. 
Torghandeln flyttas under kvällen, men viss 
handel, som exempelvis försäljning av snabbmat 
kan stanna på platsen precis som de gör idag.

25. Fasadbeslysning av Fredrikskyrkan

26. Förslag på belysning av Stortorget
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Slutsats
Kunskapsöversikten har visat att funktion och interaktion har ett starkt samband, det vill säga att den fysiska 
miljöns utformning påverkar på vilket sätt och i vilken omfattning platsen används. Detta samband var även 
tydligt inom arbetets teori och metoderna för platsanalys och således organiserades hela arbetet efter dessa två 
begrepp; funktion och interaktion. Fallstudiernas resultat bekräftar utslaget av den kvalitativa textanalysen, att 
goda funktioner leder till större interaktion, men fallstudierna visar även på att platsens geografiska lokalisering i 
relation till centrumverksamheter har en stor roll i vilken omfattning som platsen används.

Arbetets syfte och frågeställningar har besvarats i kunskapsöversikten samt i gestaltningsförslaget. Underfrågorna, 
om vad är en offentlig plats är, vad som kännetecknar en god offentlig plats och hur människor påverkas av dessa, 
besvaras i kunskapsöversikten. Huvudfrågan, om vad en god offentlig plats är utifrån det teoretiska perspektivet, 
besvaras i gestaltningsförslaget med hjälp av informationen i kunskapsöversikten.

Gestaltningsförslaget är endast ett exempel på hur en offentlig plats kan planeras utifrån det socio-spatiala 
perspektivet. Stortorget kan utifrån kunskapsöversikten planeras på många olika sätt för att öka interaktionen 
på platsen. Planerar man för ett annat torg i en annan stad måste man applicera kunskapen i relation till de 
förutsättningarna som finns där.

I slutändan kan man konstatera att det inte finns ett universellt sätt att planera ett torg på, men med stöd ifrån 
studier av både bra och dåliga torg kan man skapa en plats dit människor åter igen flockas för trivseln och folklivet.
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