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Sammanfattning

Karlskrona har varit en stängd stad för utländska besökare under en period på 300 år 
men flera delar av staden har också varit stängd för allmänheten. Ett exempel på ett 
stängt område är Stumholmen som öppnades på 90-talet inför bomässan som hölls på 
ön år 1993. Stadsdelen har hyllats för sin varsamma ombyggnation men människors 
vistelse på ön har inte varit konfliktfri. Det har varit förändringar i den fysiska miljön 
samt användning av de offentliga rummen som legat till grund för konflikterna. 
Konflikterna har bidragit till ett stort missnöje bland de som vistas där men också till 
att Stumholmen övervakas sommartid. Den södra udden av Stumholmen, Bångs plan, 
är en av två allmänna platser på Stumholmen där konflikter har utspelat sig den andra 
är badplatsen. Den ö som varit stängd i århundrande för allmänheten präglas ännu en 
gång av slutenhet men inte i samma utsträckning som innan 90-talet. Den här studien 
syftar därför till att se hur de offentliga rummen på Stumholmen och specifikt Bångs 
plan kan inkludera fler människor och om det är möjligt att hantera konflikter med 
hjälp av en mer inkluderande planeringsmodell.

Städer präglas idag av mångfald och heterogenitet där människor är olika. Sandercock 
(1998;2003) hävdar dock att planering av städer i västvärlden inte behandlar den diversitet 
som finns. Istället fortsätter planerare förlita sig på att där finns ett allmänintresse som 
ska hantera människors olikheter. Men planering som inte ser till människors olikheter 
riskerar istället föda människors rädsla för det kulturellt ”andra”. Dessa rädslor leder till 
konflikter och när miljöer förändras utan att människor får vara delaktiga i processen 
finns risk att missnöje uppstår. Därför efterlyser Sandercock en radikal planering där 
människors känslor och minnen blir en del av planeringsunderlaget. Därför avser 
studien undersöka hur problematiken i de offentliga rummen på Stumholmen förhåller 
sig med en teoretisk utgångspunkt i den radikala planeringsteorin. 

För att undersöka hur konflikterna har sett ut har planhandlingar och tidningsartiklar 
studerats och intervjuer samt observationer har gjorts för att skapa en bild av hur platsen 
används. Det framgår av studien att Bångs plan främst är en plats som passeras förbi på 
en promenad men att det fortfarande finns minnen av händelser kopplade till platsen 
och att dessa kan ha bidragit till konflikterna. Det framgår av planhandlingarna att det 
inte finns några planerade allmänna platser på Stumholmen men ändå avses ön vara 
tillgänglig för alla. Det går alltså att konstatera att idén om Stumholmen som en öppen 
och tillgänglig miljö för allmänheten går att ifrågasätta.
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Del I : Inledning

I följande kapitel kommer bakgrund, 
problemformulering, syfte, frågeställningar 
och avgränsning presenteras. Dessa kommer 
behandla hur Stumholmen i Karlskrona 
har gått från en militär stadsdel stängd 
för allmänheten till att bli ett besöksmål för 

beskrivs Sandercocks radikala planering och 
syn på multikulturella städer. 



7

Karlskrona har varit stängt för utländska besökare under en period på 300 år på grund av de militära 
verksamheterna i staden (Karlskrona kommun 2003). Efter andra världskriget skedde nedskärningar 
av det militära i Karlskrona och mycket av den marina verksamheten flyttades till Stockholm (Jönsson 
& Swahn 1964:9). Detta har lett till att Karlskrona kunnat öppnas upp stegvis. Stumholmen med sitt 
centrala läge öppnades år 1993 för allmänheten och likaså gjordes stora delar av skärgården tilgänglig 
under 1990-talet för utländska besökare(Karlskrona Kommun 2014:19 ;Visit Karlskrona). Allmänheten 
har än idag inte tillträde till de södra delarna av Trossö. 

Karlskronas demografiska sammansättning är idag av en betydligt större andel utländsk bakgrund. Med 
utländsk bakgrund menas människor som är svenska medborgare men som är utrikes födda alternativt 
har två föräldrar som är utrikes födda. Med svensk bakgrund avses människor födda i Sverige med två 
inrikes födda föräldrar alternativt en inrikes född förälder. Diversiteten i stadens befolkning ökar efter 
att under en lång period varit en sluten stad och det går att säga att den präglas av en större mångfald. 
   
 
 
 
 

Stumholmen var stängt för allmänheten i cirka 300 år fram till att kommunen beslutade att bomässan 
1993 skulle hållas på Stumholmen (Swahn & Bergström 1993:6). Det innebar att Stumholmen är 
den del av Karlskrona som senast öppnades upp. Kommunen förvärvade i princip hela ön med dess 
bebyggelse och därefter uppfördes även ny bebyggelse för bostäder. Samma år som ön öppnades 
beslutades av regeringen att bygga ett nytt marinmuseum på Stumholmen och idag är ön både en 
målpunkt och ett bostadsområde. Vilka som har tillträde till det offentliga rummet på ön är än idag inte 
självklart. Konflikterna har bland annat gällt tre sammanhang, placering av en lekskulptur, utbyggnad av 
högskolan Hyper Island och människor som har festat och druckit alkohol på ön (Blekinge länstidning 
2005; Sydöstran 2002; Dagensnyheter 2003). I de tre olika sammanhangen har det handlat om att de 
boende blivit störda och att de känt sig otrygga av de som kommer till ön. Flera försök att förhindra 
de olika situationerna har varit av olika framgångsrik karaktär. Det som Sandercock beskriver som en 
rädsla för ”de andra” kan ses här i missnöjet hos de boende på ön och de ser människorna som inte bor 
på ön som ett hot (Sandercock 2003:4). Det finns alltså en konflikt kring de offentliga platserna på 
Stumholmen, en konflikt där de boende försöker förflytta problemen. Det skulle nästan kunna ses som 
en önskan att stänga av ön om än outtalad.

Städer har planerats på ett sätt där kvinnor, människor av en annan sexualitet än heterosexuell, icke-vita 
och urbefolkningar ofta exkluderas i form av att deras intressen och behov inte tillgodoses (Sandercock 

1.1 Bakgrund

Utländsk bakgrund

Svensk bakgrund

4 231

56 355

8 582

55 766

2002 2014

Tabell över befolkning i antal efter region, svensk/utländsk bakgrund och år (SCB 
2002,2014).
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1998:20). Idag finns dock en syn på staden där människorna i den är av olika sexuella preferenser, 
könstillhörighet, hudfärg, etnicitet, klass och ålder, en mångfald. Modernismens planering som 
dominerade under 1900-talet har utgått från ett allmänintresse (Sandercock 1998: 26-7). Planeringen 
skulle genomföras på ett objektivt sätt där planeraren var en expert som skulle kunna hantera de problem 
som finns i staden. Sandercock (1998:197) hävdar att synen på vad kunskap är behöver breddas och 
inom planeringen måste det sluta ses som att det finns ett enda allmänintresse. Kunskap är inte bara 
de som forskaren kommer fram till utan kunskap är även det som medborgare känner till om sitt 
närområde, en lokal kunskap. Det finns en mångfald av allmänintressen som formas av det heterogena 
samhället. Frågan är om det är möjligt att tillgodose alla invånare i en stads olika intressen och behov, 
särskilt om det planeras för ett intresse som förväntas passa alla. Där behöver det finnas en medvetenhet 
om de olikheter som finns och att välja aktivt hur intressen avses tillgodoses. 

”The mongrel city”, ungefär “den blandade staden” på svenska, är ett begrepp som Sandercock använder 
för att beskriva en stad där det rådande är olikheter, det annorlunda, fragmentering, det splittrade, 
mångfald, heterogenitet, mångskiftande och pluralism (Sandercock 2003:1,4). Det är en multikulturell 
stad. Den multikulturella staden kan dock ses som både en möjlighet och ett hot(Sandercock 2003:4). 
Många väljer dock att se det som ett hot på grund av en rädsla för ”de andra”. En rädsla för att de som 
inte är som en själv skulle förändra ens liv på ett oönskat sätt. De dilemman som uppstår kring den 
multikulturella staden genererar en kamp om vem som har rätt att utnyttja de olika rummen i staden 
och på vilket sätt. 

Enligt 1 kap 4§ plan och bygglagen (2010:900) är en allmän plats en gata, en väg, en park, ett torg eller 
annat område som syftar till att verka för ett gemensamt behov enligt en detaljplan. Allmänna platser är 
alltså avsedda att täcka upp för de gemensamma behoven som finns i samhället och det är i detaljplanen det 
kontrolleras och på så vis av planeraren. Planering syftar till att förutspå och beskriva de behov som finns 
i staden och för att möjliggöra det finns planeringsteorier (Allmendinger 2009:1). Planeringsteorierna 
syftar till att fastlägga principer och grundläggande idéer för att förklara och möjliggöra förändring 
där teorin blir vägledande för planeringen. Planering i sig är en del av modernismen men den behöver 
förändras för att hantera maktstrukturer (Flyvbjerg,1998, i Allmendinger 2009:74). De planerare som 
eftersträvar att skapa en bättre värld för alla behöver en teori som erkänner att det finns olika relationer 
och maktstrukturer som påverkar den byggda miljön (Sandercock 1998:46). Den byggda miljön i 
sin tur påverkar även den de sociala konstruktioner och dessa aspekter är därför viktiga för att kunna 
planera för en bättre värld.

Hur hanteras då rädslan för ”de andra” i planering? I multikulturella städer där den här typen av syn 
på ”de andra” finns planeras ofta för att avlägsna de så kallade problemen (Sandercock 1998:21). Det 
kan vara i form av att stänga en park efter midnatt för att hemlösa inte ska kunna sova där liksom 
att förbjuda drickandet av alkohol på offentliga platser som råder i Karlskrona enligt den 13§ i de 
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lokala ordningsföreskrifterna (Karlskrona kommun 2009). Det som stör planeras bort och alltid med 
lagen i ryggen (Sandercock 1998:21). Konflikt efter konflikt uppstår över det offentliga rummet på 
Stumholmen och därför är kanske en ny planering det som krävs för att behandla de konflikter som 
finns och de som kan komma. Den modernistiska planeringen som har varit dominerande har haft 
svårt att hantera de här dilemmana som uppstår i människors olikheter och därför behövs en annan 
typ av planering. Den planering som trodde sig kunna beskriva vad som är bäst för andra är inte 
lämplig längre (Sandercock 2003:34). Istället menar Sandercock att en radikal postmodern planering 
skulle kunna hantera den här typen av problem bättre. Den radikala planeringen syftar till att vara mer 
inkluderande, för en demokratisk process och är i grunden av en mer deltagande planeringsmodell. 
Radikal planering verkar alltså för att ge makt till de som saknar makt, tillämpa fler typer av kunskap 
och är människocentrerad (Sandercock 2003:34).

1.2 Problemformulering
Om det inte finns ett allmänintresse och allmänna platser där samhällets gemensamma behov avses 
tillgodoses inte är endimensionellt, är det svårt att använda sig av den planering som dominerat under 
1900-talet. Samtidigt präglas städerna av en större mångfald som gör att fler människor med intressen 
influerar dem. När konflikter uppstår på platser som Stumholmen i mötet mellan olika människor och 
rädslan för ”de andra” uppstår, är kanske en ny planeringsmodell lösningen. Utifrån modernismens 
ideal ska planering verka för att lösa konflikter, men kanske har den varit precis som nämnts för 
endimensionell. Eftersom konflikter fortsätter uppstå på grund av rädslan för ”de andra” måste målet 
vara att skapa en acceptans för mångfald i staden och dess offentliga rum. Sandercocks alternativa 
planeringsmetod ”radikal planering” avser bidra till en mer inkluderande planering. En radikal 
planeringsmodell strävar alltså efter den här acceptansen för mångfalden i staden och bredda synen på 
de intressen som olika människor kan ha. Men kan en sådan planering tillämpas på de konflikter som 
finns på Stumholmen och är det möjligt att föra in den i svensk planering?

1.3 Syfte
Studien syftar till att undersöka huruvida Sanderocks radikala planeringsmodell går att tillämpa i en 
svensk samtida planering. Studien avser också att pröva ifall en sådan modell skulle kunna bidra till 
en mer inkluderande planeringsprocess och, i så fall, om den skulle kunna leda till mer inkluderande 
offentliga rum.

1.4 Frågeställningar
• På vilket sätt kan radikal planering ligga till grund för en mer inkluderande planering?
• Varför skulle en inkluderande planering verka för att mångfald på en plats accepteras?
• Hur kan en inkluderande planering tillämpas på en plats som den södra udden på Stumholmen?
• Kan konflikter kring det offentliga rummet på Stumholmen förhindras med hjälp av den 
 radikal planeringsmodellen, och om så, vad beror detta på?
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Arbetets undersökning omfattar hur en modell utifrån radikal planeringsteori skulle kunna utformas . 
Detta i syfte att skapa en med inkluderande planering för det offentliga rummet. Då Sandercock är en 
av de som utvecklat en radikal planering kommer den teoretiska utgångspunkten för arbetet framförallt 
utgå från hennes teorier (Larsson & Jalaka 2008:75). Trots att modellen avses kunna tillämpas inom 
ramen för en svensk samtida planering kommer inte planprocessen enligt plan och bygglagen förklaras 
här då störst fokus ligger på en planeringsmodell i form av en medborgardialog och hur den skulle 
se ut. Istället är det viktigt att förklara teorin bakom och det sammanhang som teorin avses prövas 
på. Arbetet avser undersöka hur det skulle gå till i kontexten för en plats där det finns konflikter i 
det offentliga rummet såsom på Stumholmen i det här fallet. Stumholmen är alltså den geografiska 
avgränsningen men arbetet kommer särskilt fokusera på den södra udden av Stumholmen. För att se 
hur en mer inkluderande planering skulle kunna gå till i det offentliga rummet på den södra udden 
av Stumholmen krävs en viss förståelse för hur platsen används. Användningen av platsen behöver 
dessutom sättas i kontexten för den fysiska miljön för att förstå hur planeringen ska kunna verka för att 
vara mer inkluderande.

1.5 Avgränsning

Fig 1. Översiktskarta över Karlskona med Stumholmen markerat. ©Lantmäteriet  i2012/1086

N
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Del II : Forskning- & områdesöversikt

För att förstå i vilken kontext en radikal planering 
hör hemma är det relevant att dels sätta den 
i kontrast till den planering som framställs som 
en rationell planering. Den bör också få ett 
sammanhang då radikal planering inte är den 
enda planeringsteorin som eftersträvar att 
planera för mångfald. Det är också relevant att 
undersöka hur det offentliga rummet som plats 
är strukturerat. Genom att se vilka olika aspekter 
som påverkar hur det används och vem som 
har tillgång till det kan det ge en bild av hur 
planeringen antingen kan verka för eller emot 
en mångfald.
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2.1 Rationalitet i planering
Den modernistiska planeringen kan ses börja vid den tid då idén om att reglera hur den byggda miljön ska 
utformas för att skapa ”en god stad”, även om städer har planerats långt tidigare såsom Karlskrona. I Sverige 
stiftas den första lagen för att reglera den byggda miljön 1874 genom den nationella byggnadsstadgan 
och blev då starten för en modernistisk planering i Sverige (Strömgren 2007: 13-5). Lagen syftade till 
att städerna inte skulle kunna expandera fritt utan istället skulle anta en progressiv, framåtsträvande, 
riktning. Innan lagen infördes var planering snarare ett undantag beroende av specifika omständigheter 
vilket är fallet med Karlskrona. Det kunde handla om att öka brandsäkerheten eller som i Karlskrona 
stärka försvaret. Lagstiftningen innebär alltså en standardisering av planering och för att städer ska ta 
en önskvärd form. Stadsplanering stammar från upplysningstidens idékomplex (Strömgren 2007: 25-
8). Upplysningen ses som en väg mot modernitet och det är därför den är grunden för en modernistisk 
planering. Modernismens grundstenar som också är viktiga parametrar inom upplysningens idékomplex 
är orsak och verkan, vetenskapen och en progressiv utveckling(Allmendinger 2009: 173-4). Kärnan i 
modern planering är att det ska vara effektivt, saker ska lösas upp, förflyttas, transformeras och skapa 
något nytt. Det är dessa aspekter som kan ses i införandet av 1874 års byggnadsstadga, den progressiva 
riktningen och viljan att forma staden till det bästa.

Modernismens planering är inte en enda planeringsteori, bakom den finns många teorier men med 
flera gemensamma nämnare. Sandercock (1998: 22,62) menar att modernismens planering grundar 
sig i en epistemologi, kunskapsteori, från upplysningen där vetenskapen står i centrum och det är 
precis som Strömgren poängterar utifrån upplysningens idévärld där vetenskap och logiskt tänkande 
är grundpelarna. Modernismens planerare ser sig som experter och menar att det finns objektiva 
standardlösningar. Chicagoskolan är förespråkare av en modernistisk planering, modellen kommer 
från Harvey Perloff, Rexford Tugwell, Ed Banfield och Martin Meyerson (Sandercock 1998: 24-7). De 
jobbade alla på universitet i Chicago och förespråkade en rationell planering som ledde till beslut. De 
menade att planering bör vara:
 1. En rationell beslutsprocess
 2. Allomfattande och inkorporera ekonomisk, social, miljö- och fysisk planering
 3. Baserad på samhällsvetenskap med sina teorier och metoder samt positivistisk vetenskap med 
     kvantitativa metoder och analyser
 4. Progressiva och reformistiska moderniserings projekt
 5. Agera i allmänhetens intresse
Den här modernistiska idén om hur planering går till kan återfinnas inom flera planeringsteorier, 
däribland rationell planering, systemteori och planering som fysisk design (Allmendinger 2009: 49-51 
; Strömgren 2007:18).

Den modernistiska planeringen har fått mycket kritik dels från marxistisk teori men också från 
postmodernistisk teori. Dels för att kritikerna anser att det inte går att representera ett allmänintresse, 
att rationalismen och objektiviteten som eftersträvas är svåruppnådd då planeraren inte kan utesluta 
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den samhälleliga kontexten som den verkar i, bristen på kunskapen på en lokal nivå och det finns de 
som menar att det rationella endast är en rökridå för ett beslut som redan är fattat (Allmendinger 2009: 
72-5). Sandercock menar att det inte är möjligt i en stad där polarisering och segregation ökar mellan 
grupper med olika ekonomisk status, vita och icke-vita, större grupp invandrare som bidrar till en 
bredd av olika kulturer och bakgrunder att planera för ett allmänintresse (Sandercock 1998:28). 

Det modernistiska planeringsparadigmet har dominerat planeringen under 1900-talet och teorier om 
hur planering ska grunda sig på vetenskap och logiska resonemang har legat till grund för planeringen 
i praktiken (Sandercock 1998: 2, 27). Den här strukturen är dock inte längre tillämpbar menar 
hon då de sociokulturella förändringarna som skett i västvärldens städer i och med en globalisering 
samt att medborgare börjat sätta sig upp mot planering och dess process. Städer har alltså förändrats 
till den grad att en modernistisk planering blivit inaktuell. Samhället är idag postmodernt och att 
planeringsteorierna bör följa efter för att passa den samhälleliga kontexten (Sandercock 1998: 27-8). 
Men enligt Allmendinger och Strömgren präglas praktiken och planerarna än idag av en mer rationell 
modernistisk planering (Allmendinger 2009:65; Strömgren 2007:167,190). Strömgren menar allstså att 
planeringen i praktiken fortfarande präglas av modernismen och att ett paradigmskifte aldrig ägt rum, 
motsatsen till vad Sandercock hävdar. Det här tyder på hur komplex stadens sammansättning är och 
hur den här komplexiteten kan hanteras på olika sätt. Där Allmendinger menar att det modernistiska 
synsättet bygger på tron om en absolut sanning för att hantera komplexiteten och att planera rationellt 
för att uppnå en idealistisk social struktur i samhället (Allmendinger 2009:175)

2.2 En planering för mångfald
Inom planering har många kommit till insikten i teorin och praktiken att staden präglas i större 
utsträckning av mångfald och att det inte är helt lätt att sammanställa den här mångfalden i en plan. 
Därför har sökandet efter en postmodernistisk planering växt där viljan att lämna en modernistisk 
planering är central. Fyra olika skolor har utvecklats menar Allmendinger en postmodernistisk 
planering, poststrukturalistisk planering, komplex planering och kollaborativ planering (Allmendinger 
2009:172, 175) Utav dessa fyra skolor är det den postmoderna planeringen som undersöks här.

Postmodernismen är en konfrontation mot de modernistiska planeringsidealen (Sandercock 2003:2). 
Idealen kan ses som antidemokratiska, blinda för att människor har olika hudfärger och genus och 
genererar planer för en kulturellt homogen grupp. De flesta städer idag är demografiskt multikulturella 
och fler kommer bli det i framtiden hävdar Sandercock. Det här beskriver hon som ”the mongrel cities”, 
städer som är mångfacetterade, pluralistiska och heterogena (Sandercock 20003:1,4). För att kunna 
sammanställa planer för de här typerna av samhällen behöver planeringen utreda hur det ska gå att dela 
utrymme för alla människor i en multikulturell stad (Sandercock 2003: 85-6). Allmendinger beskriver 
hur planering som en del av modernismen behöver förändras utifrån ett postmodernistiskt perspektiv, 
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detta för att bli mer medveten om maktstrukturer och sätta sig in i lokalkunskap(Allmendinger 
2009:177,181). En postmodern planering behöver präglas av öppenhet och flexibilitet och därför bör 
det alltid finnas en vaksamhet för när synen på kunskap formaliseras även om den är positiv till en 
utveckling. Dessutom är öppenheten en grund för att kunna förstå mångfald och olikheter.

En postmodern planering utifrån Sandercocks radikala planeringsteori består av flera element för hur 
den multikulturella staden med alla olika typer av människors behov ska kunna tillgodoses (Sandercock 
1998: 204-14). Hon menar att planering bör verka för de mest utsatta grupperna och att planeringen 
därför ska ha en kunskap präglad av mångfald, politik som eftersträvar diversitet och vara etiskt drivet. 
För att genomföra det här behöver tre aspekter uppmärksammas i synen på staden:

• Städer med dessas minnen.
• Städer som innehåller passion och längtan.
• Städer med sina specifika andliga kännetecken.

Enligt Sandercock finns ett behov av dessa aspekter i staden och därför är dessa viktiga i planeringen 
av den.

Filosofen Jürgen Habermas ligger till grund en postmodernistisk planering som brukar kallas en 
kommunikativ planeringsansats (Larsson & Jalaka 2008:75). Habermas modell är idén om det 
offentliga samtalet där det ska diskuteras vilken samhällsutveckling som är eftersträvansvärd och 
uppnå samförstånd kring det. Sandercocks radikala planering beskriver Larsson och Jalaka som 
en mer upprorisk planering där planeraren ska agera i samspel med de olika grupperna snarare än 
representera en myndighet. Den upproriska planeringen är ett sätt för oss att se att det finns alternativa 
planeringsmetoder än de modernistiska och att de därför utgör en grund till hur det går att planera i 
multikulturella städer (Sandercock 1998:34). 

Även om Larsson och Jalaka menar att Sandercocks teori är mer radikal än övriga teorier inom det 
de kallar den kommunikativa planeringsansatsen verkar Sandercock själv vilja distansera den radikala 
planeringsteorin mot mycket kommunikativ planering. Sandercock menar att den kommunikativa 
planeringen som Habermas ligger till grund för saknar problematiseringen av hierarkiska strukturer 
i samhället (Sandercock 1998:97). Anledningen till att problematiseringen saknas är då den mer 
kommunikativa ansatsen alltid studerar situationer som kommer av befintlig planerings praktik. Det 
finns ingen strävan att komma med nya alternativa planeringsmetoder eller att förändra staden, något 
som den radikala planeringen grundar sig i. Hon menar att de inte erkänner skillnaden mellan olika 
människor samt det i relation till maktstrukturer vilket gör att de som är mer utsatta ändå inte får 
någon möjlighet att bli en del av det offentliga samtalet. 
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I städer kan vi finna många typer av offentliga rum med olika historia och i olika typer av sammanhang 
(Nyström 2006:100, 108). De offentliga rummen har en identitet som har olika betydelse för olika 
människor. De är platser som ger möjlighet för människor att interagera med varandra men kan likväl 
vara viktiga punkter för människor på en individuell nivå som en samhällelig nivå. Det offentliga 
rummet är en viktig plats för förändring och demokrati och på så vis fyller de en viktig funktion i 
samhället (Short 2006:210). Det offentliga rummets identitet stärks av byggnader och är byggnaderna 
väl utformade gör det byggnaden och platsen omtyckt(Nyström 2006:102). Offentliga rum kan vara 
allt från en motorled till en park och den bredd som finns medför att det är svårt att definiera vad ett 
offentligt rum faktiskt är (Wikström & Olsson 2012:78). Det är möjligt att betrakta olika rum och 
försöka identifiera de olika elementen som finns och på så vi se om det fungerar som ett offentligt rum 
och hur det påverkar dess identitet. 

Ofta klassas rum som är ägda av kommun eller stat som offentliga rum men det finns fler aspekter som 
påverkar hur det uppfattas (Wikström & Olsson 2012: 79). Gränserna mellan offentliga och privata 
rum är inte självklar. Offentliga rum kan upplevas som slutna och otillgängliga. Exempel skulle kunna 
vara i ett bostadsområde där du känner dig som en besökare i dess samfällighet eller ett köpcentrum där 
kunder är välkomna men inte andra(Nyström 2006:100, 108-9). Gränsen mellan vad som är offentligt 
och privat är en aspekt som behöver beaktas för att identifiera offentliga rum. Tillgängligheten är en 
aspekt som bidrar till hur det offentliga rummet definieras. Det här medför problematiken över vem 
som har rätt att befinna sig var. 

I samhället finns det sociala hierarkier som också återspeglas i det offentliga rummet, det här medför 
att alla inte har samma rättigheter i det offentliga rummet (Wikström & Olsson 2012: 80-4). Om 
det offentliga och privata ses som kontraster till varandra kan vi också se att strukturerna i de olika 
rummen varierar. Men att polarisera offentligt och privat är komplicerat eftersom många rum inte 
följer en tydlig uppdelning mellan det. Upplevelsen av vad som är offentligt och tillåtet i offentliga 
rum påverkas dels av den fysiska struktur där de gränser som finns är det dominerande inslaget. Men 
också av sociala hierarkier som kan bidra till exkluderandet som gör att ett offentligt rum inte upplevs 
som något offentligt. Samtidigt som en del privata rum utger sig för att vara offentliga. Det handlar 
om vilka människor som rummet avser tillgodose. Antalet halv-offentliga och halv-privata rum blir 
fler samtidigt som de offentliga rummen blir färre (Short 2006:156-7). Det skapar en ökad distans 
mellan människor. Eftersom de halv-offentliga rummen inte är öppna för alla innebär det att någon 
grupp exkluderas. Det här är något som framförallt påverkar skillnaden mellan höginkomsttagare och 
låginkomsttagare. De offentliga platserna i städer är avsedda att vara platser för alla men när de som har 
rätt att vistas i de halv-offentliga rummen väljer dem före de offentliga så bidrar det till en segregering 
av människor. När människor inte möts riskerar bilden av ”de andra” upplevas som ett hot. Det här är 
ett tecken på de sociala hierarkier som finns i samhället som alltså återspeglas i det offentliga rummet. 
Om syftet med det offentliga rummet då är att vara till för offentligheten där människor möts innebär 

2.3 Offentliga rum som plats med dess sociala hierarkier
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det här ett stort problem (Nyström 2006:112). Det offentliga rummet som plats för oväntade möten 
och demokratisk plattform brister när inte olika människor möts. I längden skulle det här kunna 
generera att det inte vistas människor på de offentliga platserna då det som attraherar människor mest 
med en offentlig plats är just andra människor (Short 2006:172). 

En annan tydlig aspekt av sociala hierarkier i det offentliga rummet är att kvinnors tillträde till det 
offentliga rummet är mindre än mäns(Larsson & Jalaka 2008: 124-5). Det blir mindre eftersom kvinnor 
vidtar åtgärder för att undvika att utsättas för våld eller kränkningar. Åtgärder som att ta bilen, be om 
skjuts eller väljer att inte gå ut, men också att röra sig som en man eller hålla i en nyckelknippa för 
att avvärja en eventuell angripare. Men det är även i form av sexualisering av rummet som kvinnornas 
utrymme minskas. Annonser för kläder, underkläder, med mera tvingar på människor stereotypa bilder 
och ideal för hur kvinnor ska se ut och det oftast inom ramen för heterosexualitet. På så vis exkluderas 
även de som är av en annan sexuell läggning. Det är få miljöer som är uppdelade mellan män och 
kvinnor i det offentliga rummet istället avses städer planeras könsneutralt (Larsson & Jalaka 2008:154). 
Men i dessa könsneutrala städer kan vi se att där finns begränsningar för kvinnor. Begränsningar som 
beror på bristande representativitet av kvinnor hos beslutsfattare, bristande resursfördelning mellan 
män och kvinnor samt normer som styr hur det offentliga rummet bör utformas. 

De offentliga rummen är alltså starkt påverkade av normer och synen på människor. Det kan även ses 
hur dessa rum förstärker de normer som finns (Larsson & Jalaka 2008:154). Det offentliga rummet 
kan exkludera människor i den bemärkelsen att där är olika grader av offentlighet i olika rum. Denna 
variation av offentlighet påverkar människor att se andra människor som avvikande när de inte platsar 
i det specifika rummets kontext.
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Del III : Teoretisk utgångspunkt

För det här arbetet kommer jag ha en teoretisk 
utgångspunkt som är social konstruktivistisk. 
Arbetet kommer att utgå ifrån det här, utöver 
det kommer den radikala planeringsteorin 
genomgående forma arbetet. Utgångspunkten 
grundar sig i idén om hur staden och samhället 
formas av sociala relationer och hur vi planerar 
på grund av det och för det.
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3.1 Socialkonstruktivism inom ramen för planering
Städer har traditionellt behandlats som fixerad, död och orörlig inom planeringen (Soja 1989, i Graham 
och Healey 1999:625). Den ses inte som ett utrymme för mening och aktiviteter och det här synsättet 
på staden har fått mycket kritik. En del i kritiken har varit att planeraren har reproducerat sin syn på 
staden och det har på så vis selekterats vad som är viktigt i de planer som tas fram. Men varför är det 
här en del av den sociala konstruktionen av städer?

Enligt Nationalencyklopedin är social konstruktivism en inriktning inom samhällsvetenskapen som 
menar att verkligheten samt vissa specifika aspekter av den är producerade av mänsklig interaktion och 
handling, en konstruktion (NE 2015). Synen på staden börjar förändras, det finns en förståelse för 
att staden är mångfacetterad och heterogen men planerarna har svårt att hantera den komplexiteten 
det innebär(Graham & Healey 1999:624, 626-7). Istället använder sig därför planerarna fortfarande 
av de metoder som utgår från att staden är ett så kallat ”objektivt rum” som går att fästa på en två 
dimensionell karta. Men tid och rum är formade av sociala relationer i förhållande till och inom platser, 
alltså en social konstruktion.

Planerarens syn på staden som endast är en selektion kan ses som det Sandercock beskriver som 
”allmänintresset” (Sandercock 1998:62, 206). Planeringen av staden och för människorna i den har 
legitimerats med ett allmänintresse, men det är endast ett resultat av en planerare som har ansetts vara 
rationella, opartiska, experter och problemlösare. Utifrån Sandercock är alltså planerarens syn på staden 
den som gestaltas i planerna för staden. Istället bör planeringen ta hänsyn till den sociala konstruktion 
som präglar staden med flera intressen och en heterogen allmänhet. Planeringen behöver kunna känna 
in de olika värderingarna som finns och sluta konstruera ett gemensamt intresse som försöker arbeta 
bort de olikheter som finns.

En social konstruktivistisk syn på staden innebär alltså ett erkännande av att den är heterogen och 
att det inte går att fastställa något som är allmängiltig för alla städer (Graham & Healey 1999: 624). 
En stad har inte samma förhållande till tid och rum som en annan. Det eftersom det finns många 
olika sorters erfarenheter i olika städer samt att verkligheten inte alltid återspeglar de ideal som finns. 
Platser är dynamiska, mångfaldiga och överlappande inom kontexten för lokala relationer, kulturer, 
ekonomi, politik och miljöbundna sammanhang (Graham & Healey 1999: 627-8). Det finns ett lokalt 
sammanhang med flera aspekter som alltså påverkar städer som de ser ut idag men också för hur de kan 
utvecklas. Även om planeringen inom teorin och praktiken haft svårt att lämna den förenklade synen 
på städer finns det teorier som post-modernism där den radikala planeringen är en inriktning inom 
den.  
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3.2 Radikal planering
Den radikala planeringen grundar sig i drömmen om en utopi, det som Sandercock kallar för 
“Cosmopolis” (Sandercock 2003:2). En utopi som grundar sig i en acceptans, förbindelse med, respekt 
och utrymme för de kulturellt ”andra”. Den radikala planeringen vill verka för och skapa den här 
utopin i praktiken, även om det aldrig når sin målbild. Planeringen ska vara kritisk och kreativ men ses 
som full av möjligheter och hopp. 

Städer förändras på oförutsägbara sätt och det påverkar och påverkas av känslor av alla slag (Sandercock 
2003:157-8). Det är starka känslor som snikenhet, rädsla, oro, ilska, hopplöshet, hopp, tillgivenhet och 
kärlek. Varför städer förändras finns det olika åsikter om. Det kan bero på ekonomi, sociala rörelser 
eller på rationella beslut. Men det som är viktigt att förstå är när generaliseringar görs, till exempel om 
hur städer förändras, försvinner den lokala kontexten på platsen (Sandercock 2003:158).  Platser styrs 
av sin historiska, kulturella, institutionella, politiska och ekonomiska situation. Därför avser inte den 
radikala planeringen skapa en generell teori för hur planering bör gå till. Istället bistår den med att se 
bredden i vilka olika aktörer som påverkar staden och påverkas av den samt vilka faktorer som spelar 
in. Det är den kontextuella situationen som blir utgångspunkten i den radikala planeringen och det är 
i den som kopplingen till socialkonstruktivismen finns, att det inte går att fastställa något allmängiltigt 
för alla städer. 

Städer i det 21a århundradet är multietniska, omfattar många sorters hudfärger, är multikulturella och 
mångsidiga hävdar Sandercock (2003:4). Det multikulturella betraktar dock många som ett hot på 
grund av en rädsla för ”de andra”. Upplevelsen är dock väldigt komplex och det ökar oron för och våldet 
mot de som är olika en själv. Men den radikala planeringen vill omfamna olikheterna, diversiteten och 
agerar för att de kulturella olikheterna ska kunna samexistera. Rädslan för andra i städer är ofta en 
reaktion på strukturella, kulturella, sociala och demografiska förändringar (Sandercock 2003: 123-4). 
Förändringar som dessa påverkar synen på vem som har rätt till städers olika utrymmen, vem som hör 
hemma i den, vilka som privilegieras och vilka som stöts bort. Det här skapar normer kring vem och 
vad som utgör ett hot och människor förväntas vara rädda för. Olika platser i staden kopplas till rädslor 
och målas upp som nedgångna och farliga.  Det ger politiska konsekvenser där de olika platserna ”rensas 
upp” och byggs om men också i form av ökad övervakning och beskyddande arkitektur och design. 
De människor vars rädslor blir normen är ofta de priviligierades rädslor (Sandercock 2003:124). Allt 
för ofta blir dessa rädslor myndigheters underlag för vad människor antas vara rädda för i allmänhet. 
”De andra” som de priviligierade är rädda för får dock sällan sina rädslor hörda. Det här genererar att 
städer och platser i städer blir mer slutna istället för öppna. Ifall önskan är att städer ska vara öppna 
för mångfald och diversitet då måste rädslorna behandlas i planeringen av städerna. Rädslan behöver 
behandlas och förändras i det offentliga rummet och medborgarnas närvaro i det offentliga. Därför blir 
planerarens roll att erbjuda alternativa synsätt än det normerade. 

Politiken kan stärka normer på ett sätt som motverkar öppenheten i samhället, men den fyller även en viktig 
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funktion i förverkligandet av projekt som verkar för öppenhet (Sandercock 2003:172). Medborgarna 
kan lyfta konflikter och problem i staden och arbeta för deras förändring. Ifall inte medborgare gör 
det riskerar makthavarna att blir bekväma i normen (Miraftab 2009:34). När projekten är så stora att 
det är ekonomiskt påfrestande eller krävs tyngre beslut är det viktigt att kommun och stat är en del 
av processen. Ett sätt för att uppmärksamma behovet av förändringar i större form för medborgare är 
demonstrationer. Konflikter och problem grundar sig i olika känslor, rädsla som redan belysts men 
också hopp, oro, önskningar, minnen, förluster samt ilska och rädsla för förändring (Sandercock 
2003:163). Om planerare ska kunna bidra till att underlätta dessa konflikter och gå i en riktning mot 
öppna multikulturella städer måste människors känslor bli en del av planeringsunderlaget. Det räcker 
inte att lita till ett förnuft. Städers starka koppling till människors känslor och lokalkännedom baserat 
på minnen, passion och längtan samt andlighet är viktiga delar i hur städer uppfattas (Sandercock 
1998: 204-14). Det är det planeringsunderlaget som behövs enligt den radikala planeringsteorin.

För att skapa ett ”cosmopolis” krävs att staden för en inkluderande politik och medger att det finns flera 
typer av allmänheter, en heterogen allmänhet (Sandercock 1998: 196-8). De olikheter som finns i staden 
behöver erkännas men också respekteras. Om inte olikheterna erkänns är det inte möjligt att ge utrymme 
för dem. Den radikala planeringen innebär alltså en planering där detta är grundförutsättningen och där 
de som inte kommer till tals i normer idag ska ges utrymme att ta sin egen makt (Sandercock 1998:65). 
Planering har figurerat som ett reglerande organ som har format staden efter normen (Sandercock 
2003:49). Regler sattes upp för att kvinnor, homosexuella och icke-vita endast skulle vistas där det 
ansågs ”lämpligt”. Det är utifrån idén om ett allmänintresse som det här har gjorts och det är det som 
den radikala planeringen vill lämna (Sandercock 1998:206). Planering som inte är värdeneutral saknar 
möjligheten att planera för ett allmänintresse. Olikheterna i samhället bör tillmötesgås och inte utrotas, 
på så vis går det att verka för de utsatta grupperna i multikulturella städer.

En av de viktigaste aspekterna för radikal planering är gräsrotsrörelserna, grupper med medborgare 
som agerar för en mer upprorisk planering (Sandercock 2003:47). Den upproriska planeringen behövs 
för att jämna ut balansen mellan stat och medborgare (Miraftab 2009:35). De upproriska aktionerna 
hos medborgare kan vara i form av informella bosättningar exempelvis som en del av den fattiga 
befolkningen i Brasilien gör. Den här typen av sätt att ta i anspråk delar av staden är ett sätt att hävda 
sin rätt till staden. För att ge det tyngd och uppvisa hur människor förpassas kan de mobilisera och 
det är det som är en upprorisk planering som den radikala planeringsteorin menar på ska ta tillvara på. 
Utrymmet för en upprorisk planering uppkommer när medborgare medges formellt ha alla rättigheter 
till staden men i verkligheten inte har det (Miraftab 2009:40). När medborgare inte ges utrymme hos 
statliga institutionern växer problemet och de väljer att agera och mobilisera sig. Det är framförallt 
de marginaliserade grupperna som mister sina medborgerliga rättigheter. Miraftab beskriver det här 
problemet som ett hyckleri kring medborgarskapet som framförallt råder i ”the global south”, de södra 
delarna av världen. De marginaliserades rättigheter i städer i västvärlden som beskrivits tidigare är också 
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sämre så problemet gäller även här men kanske inte i samma skala. 

Det finns flera metoder som syftar till att ge fler människor utrymme i staden inom den radikala 
planeringen och flera sätt har redan påvisats. Men en mer konkret metod är kraften i historieberättandet 
(Sandercock 2003:183). Historieberättandet kan definieras som en anekdot, ett exempel och något 
påhittat. Det finns flera värden som går att se i historieberättande, det kan vara hur något beskrivs i 
en viss sekvens och ofta med dramatiska inslag. Det är beskrivande och visar världen utifrån ett visst 
sammanhang, en generalisering från ett perspektiv. Där finns också en struktur i berättandet som gör att 
det är möjligt att känna igen sig med en huvudperson. Berättandet visar också på en viss moral. Genom 
att lyssna till berättelser kan vi studera många viktiga värden för planeringen och bredda synen genom 
att låta människor delge sin syn på staden (Sandercock 2003: 184-6). Det här kan alltså användas i 
planering genom att låta medborgare beskriva sina närområden, ett sätt att samla in lokalkunskap. 
När det är konflikter inblandade samlas varje historia in var för sig för att sedan försöka föra de olika 
historierna samman. Berättandet utgör då en medlande nästan terapeutisk metod där målet är att 
skapa en plats där olika människor kan samexistera. Berättandet kan dock vara både icke-verbalt och 
personliga berättelser som kan användas (Sandercock 2003: 188-9).

Den radikala planeringsteorin efterfrågar en planering som är öppen och tar tillvara på lokal kunskap, 
har lyssnande och terapeutiska inslag samt är kreativ och kritisk (Sandercock 2003: 211-20). Det första 
steget är att människor mobiliserar sig för att nå en mer öppen stad men det går inte i längden och det 
är där behovet av en förändring i planeringen finns. Då relationer präglade av känslor är grundläggande 
i vår vardag måste planeringen bli mer lyssnande och terapeutisk för att kunna hantera olika konflikter 
som uppstår. Om historier inhämtas kan det bidra med dels lokal kunskap som människors olika 
känslor till en plats. Men behovet av att vara kritisk upphör inte i och med att fler får ge uttryck för sin 
stad med sina olika platser. Maktstrukturerna upphör inte i och med att medborgare får delge sig sina 
intryck. Det måste reflekteras över vilka som kommer till tals och om inte det medborgarna beskriver 
är påverkat av den kontext de lever i. En kontext med dess maktstrukturer och hierarkier.
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Del IV : Forskningsdesign & metoder

Arbetet har gjorts som en fallstudie för att fördjupa 
synen på Stumholmen och dess offentliga rum. 
Inom ramen för en fallstudie har metoder som 
platsinventering och intervju blivit använda. Men 
jag har även gjort en kvalitativ innehållsanalys 
för att behandla materialet från intervjuerna 
och planhandlingar från Stumholmen.
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4.1 Forskningsdesign - Fallstudie
En fallstudie avser undersöka hur olika aspekter påverkar varandra och syftar ofta till att förstå varför 
ett resultat uppnås(Denscombe 2009: 59-63). Fallstudien har alltså inte störst fokus på det faktiska 
resultatet utan snarare processen till det. Genom att göra en fallstudie skapas möjligheten att kombinera 
flertalet metoder och på så vi kan här användas metoder som observation, kvalitativ innehållsanalys 
och intervjuer. En fallstudie kan antingen vara upptäcktsstyrd eller teoristyrd, i det här arbetet är en 
teoristyrd fallstudie mest användbar då en sådan kan illustrera hur en teori är tillämpbar i verkligheten. 
Inriktningen på det här arbetet är en undersökning av hur Sandecocks teori om en radikal planering 
är tillämpbar på en svensk samtida planering i ett område som Stumholmen där gränsen för vad som 
är offentligt och privat inte är tydlig. Då det är ett tydligt fokus på ett specifikt fall och en enskild teori 
som ska studeras på djupet är en teoristyrd fallstudie den forskningsdesign som är använd.

4.2 Metoder

  4.2.1 Platsinventering

För att genomföra den här fallstudien är en platsinventering relevant. Platsinventeringen kan delas upp 
i två former av datainsamling, observation och inventering (Denscombe 2009: 271-6). En observation 
innebär att data inhämtas ifrån en verklig situation och i den miljö som situationen utspelar sig i vilket 
möjliggör för att se vad som vanligvis sker på platsen. En inventering är till skillnad från observation 
mer fokuserad på de fysiska attributen som finns på platsen och ämnar istället kartlägga den fysiska 
miljön. Då syftet med att genomföra en observation i det här arbetet skulle vara för att se vad som 
händer på platsen är en systematisk observation lämplig. Inom ramarna för en systematisk observation 
kan ett observationsschema (se bilaga 2) upprättas där relevanta aspekter baseras på det ämnet som 
behandlas. I ett observationsschema registreras frekvensen av händelser, tidpunkt för händelserna, 
hur länge händelserna pågår och det är möjligt att följa individer som kan representera situationen. 
Då arbetet syftar till att se hur en plats som Stumholmen kan planeras på ett mer inkluderande sätt 
måste den angivna platsen studeras för att se vilka som är där idag och vilka som inte är där samt 
vilka aktiviteter som förekommer. Därför har observationerna utförts genom att notera hur den 
används, vilka människor som vistas där och under hur lång tid människor befinner sig där utifrån ett 
observationsschema. Inventeringen har gjorts för att studera hur de fysiska strukturerna ser ut och då 
har följande kriterier studerats:

entréer, gränser, bebyggelsestruktur, utblickar, platsindelning, sittmöjligheter, vägstruktur

Utifrån den här metoden gavs möjligheten att observera hur platsen är strukturerad i förhållande till 
Sandercocks syn på staden och människorna i den. Observationen och inventeringen genomfördes 
vid två tillfällen, den första var en solig men blåsig fredag eftermiddag. Det andra tillfället var också 
en solig fredag men denna gång var det klämdag under en långhelg vid lunch och snarare vindstilla 
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med enstaka vindpustar. Anledningen till att platsen undersöktes under dessa förhållanden var för att 
se vad människor gör när de faktiskt är där, då platsen ligger intill havet är det mycket vindutsatt och 
då riskerar färre människor befinna sig där vid sämre väder. Mängden människor är också betydligt 
färre om jag skulle undersöka platsen under arbetstid på en vardag. Jag undersöker inte hur platsen 
används överlag utan jag är inriktad på när det är som flest människor där. Det skulle kunna innebära 
missvisande resultat om det skulle vara så att det är en plats som används av andra grupper med 
människor andra tider och vid andra väder.

  4.2.2 Intervjuer
För att samla in data om olika personers upplevelser av det offentliga rummet generellt och Stumholmen 
specifikt har intervju som metod använts. Intervjuerna har syftat till att samla in åsikter, erfarenheter, 
uppfattningar och känslor för att kunna få en djupare bild av hur olika människor uppfattar 
offentliga rum och Stumholmen. Den typ av intervju som har genomförts är en personlig intervju i 
semistrukturerad form(Denscombe 2009: 233-5).  Förklaringen till varför den formen har tillämpats 
är då en sådan intervju ger möjlighet för den intervjuade att svara utförligt på frågorna samtidigt som 
jag har kunnat inrikta intervjun på det behandlade ämnet. Urvalet av intervjuade är baserade på den 
radikala planeringsmodellens principer där städer bör formas efter en heterogen befolkning. Därför 
har det varit av vikt att få städers mångfald representerad. De innebär att de intervjuade har haft 
olika sexuell läggning, klass, könstillhörighet, hudfärg, etnicitet och ålder samt varit boende i olika 
delar av Karlskrona. Inom ramen för arbetet är det dock inte möjligt att genomföra så pass många 
intervjuer att det blir representativt för en samhällsgrupp. Men då min teoretiska utgångspunkt är den 
radikala planeringsmodellen är det ändå inte möjligt att låta människor spegla en typ av samhällsgrupp. 
Människor är betydligt mer komplexa och mångfacetterade. Därför kommer intervjuerna endast 
användas för att bredda synen på offentliga rum och Stumholmen utifrån en lokal kunskap och som 
inte är någon form av expertiskunskap. De intervjuade personerna ställdes frågor angående deras 
vardag, intressen, när de vistas i offentliga rum, vad de brukar göra och vilka problem de kan stöta på 
när de gör det. De fick även frågor angående deras känslor i offentliga rum som rädsla och trygghet 
men också om deras minnen specifikt från Stumholmen och vad de brukar göra där (se bilaga 3). För 
att kunna analysera materialet och kontrollera det resultat jag kommit fram till har de fyra intervjuerna 
transkriberats och finns att tillgå.

  4.2.3 Forskarens ”jag”
Människor besvarar frågor beroende av den som ställer dem och då sett till kön, ålder och etniskt 
ursprung (Denscombe 2009: 244-5). Hur svaren påverkas beror på den intervjuades identitet kontra 
den som intervjuar, det här kallas intervjuareffekten. Det här är mycket relevant i det här arbetet då 
en diversitet bland de intervjuades bakgrund eftersträvats kommer personerna i hög utsträckning vara 
av annan bakgrund än min egen. För att minska intervjuareffekten på undersökningsresultatet är det 
viktigt med en passiv och neutral hållning där ”jaget” göms hos mig som intervjuar i största möjliga mån 
(Denscombe 2009:246). Men då min identitet inte går att undvika redogör jag därför min bakgrund 
här så att det går att förstå hur jag når mitt resultat.
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Jag är kvinna som är uppväxt i en förort till Stockholm men har studerat tre år i Karlskrona på Blekinge 
Tekniska Högskola. Jag har därför kommit att lära känna staden samt Stumholmen, men det under en 
kort period och känner därför inte till alla platser lika ingående som någon uppväxt i Karlskrona. Då jag 
studerat tre år på fysisk planering har jag i stor utsträckning fått planerarens förståelse och uppfattning 
av staden och därmed även av offentliga rum. 

4.3 Material
För det här arbetet har intervjupersoner valts ut och plandokument samt föreliggande utredningar 
och program för Stumholmen. Här kommer de intervjuade personerna och valda dokumenten att 
presenteras.

  4.3.1 Intervjupersoner

Följande fyrande personer har intervjuats för det här arbetet. Det här är en kort beskrivning av varje 
person:

Valutahandlare
Kvinna, 24 år
Bor i Marieberg
Uppväxt i Marieberg
Född i Bosnien
Kandidatexamen i Marknadsföring

Bibliotekarie    
Kvinna, 35 år    
Bor på Björkholmen   
Uppväxt i en liten by i norra Blekinge 
Ensamstående mamma till två barn 
Jobbar i Lyckeby

Projektledare   
Kvinna, 21 år   
Bor i Ramdala   
Uppväxt i Nättraby men också på Trossö 
Bisexuell    
Aktiv i en miljöorganisation

Polis
Man, 59 år
Bor på Stumholmen
Uppväxt i Karlskrona men har också 
bott i Stockholm
Politiskt aktiv i 8-9 år i miljö- &   
byggnadsnämnden

  4.3.2 Dokument

De dokument som har studerats för att kunna skapa en förståelse för hur Stumholmen har planerats 
och vad som varit kärnan i öppnandet av ön är följande: 
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Dokumentation av medborgardialog inför utformandet av programmet för arkitekttävlingen.
Program inför arkitekttävlingen för Stumholmen.
Kopior av de olika förslagen som deltog i arkitekttävlingen.
Juryns beslut av vinnare för arkitekttävlingen.
Områdesbestämmelserna för Stumholmen.
Detaljplaner för Stumholmen.

Dokumentationen har undersökts för att skapa en omfattande bild av hur processen har gått till i 
planerandet av Stumholmen. Processen har studerats för att kunna påvisa hur den förhåller sig till en 
radikal planerings modell. Dessutom har flertalet tidningsartiklar gällande konflikter på Stumholmen 
undersökts för att bilda en uppfattning om vilken problembild som finns på ön.  

4.4 Analysmetoder

  4.4.1 Kvalitativ analys

En kvalitativ analys bygger på fyra principer, den ska vara starkt förankrad i data, data som används 
ska läsas noggrant, fördomar ska undvikas och analysen ska vara en repetitiv process (Denscombe 
2009: 367-9). För att dessa principer ska uppfyllas krävs att data förbereds och att forskaren satt 
sig in i den för att kunna göra en tolkning av informationen. För det här arbetet är det intervjuer, 
observationer, tidningsartiklar och planeringsdokument som är den data som analyserats och tolkats. 
En kvalitativ analys används för att undersöka och arrangera datamaterial såsom intervjutranskriptioner 
och fältanteckningar(Fejes & Thornberg 2015: 34-7). Struktureringen av materialet syftar till att 
se mönster och beskriva kärnan av ett ämne. För att genomföra den här struktureringen finns olika 
tillvägagångssätt. De metoder som är lämpliga för att analysera data i det här arbetet är koncentrering, 
kategorisering och tolkning. För intervjuerna blir det relevant att koncentrera materialet för att ta 
fram kärnan i de olika personernas berättelser. Men även en kategorisering har varit relevant. 
Observationerna, dokumentationen och tidningsartiklarna har kategoriserats för att lyfta ut det som 
berör undersökningen. Utöver dessa metoder är en tolkning av materialet relevant för att kunna hitta 
djupet i materialet och därmed kunna utforma ett förslag för en mer inkluderande planeringsmodell.

De kategorier som använts för att undersöka materialet har varit offentliga rum, Stumholmen, Stumholmens 
offentliga rum, allmänna platser, användning av offentliga rum samt konflikter i offentliga rum. 
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Del V : Fallstudie

uppstått samt hur en planeringsmodell utifrån 
radikal planeringsteori skulle kunna behandla 

har varit en viktig del i planeringen av ön och 
därför behöver båda dessa aspekter undersökas. 
Men även hur olika personer ser på Stumholmen 
och hur Bångs plan som offentligt rum ser ut och 
används idag. 
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5.1 Stumholmen då och nu
Stumholmen var en del av 
befästningsplanen för Karlskrona från år 
1683 (Swahn & Bergström 1993: 4-6). 
Stumholmen bestod under den tiden av tre 
holmar Stumholmen, Laboratorieholmen 
och Kungshall. De tre holmarna var 
förbundna med varandra och Trossö 
genom broar där bron till Trossö gick 
från Stumholmen. Stumholmen blev 
dock aldrig en del av befästningen 
men Kungshall var ändå en viktig del 
i försvaret av Karlskrona. Många av de 
militära verksamheterna var förlagda till 
Stumholmen men flyttades på 1700-talet 
till varvet på södra Trossö. Dock fortsatte 

N

Stumholmen att vara militärt fram till 90-talet. Byggnaderna på ön är alla uppförda i syftet att vara 
funktionella oavsett om de är uppförda på 1700-talet som bageriet som blev beklädnadsförråd eller 
panncentralen på 1960-talet, för lokalisering av byggnaderna se bilaga 1 (Swahn & Bergström 1993:12). 
Alla byggnader tjänade ett syfte att antingen bidra till att Karlskronas befolkning fick bröd, bostäder 
till flottan och bagarna eller så kunde det vara verkstäder eller förråd för försvaret. Allt eftersom har de 
tre öarna bundits samman genom utfyllnad mellan dem (Karlskrona kommun 1992). Som utfyllnad 
har bland annat kasserade skepp använts, vilket har bidragit till att även marken på Stumholmen är en 
viktig kulturmiljö och benämns som fornlämning. I trehundra år har Stumholmen varit militärt men i 
och med kommunens beslut att öppna upp ön och hålla bomässan 1993 fick allmänheten tillträde dit 
(Swahn & Bergström 1993:6; Karlskrona kommun 1991).

År 1988 beslutade marinchefen att den militära verksamheten skulle avvecklas på Stumholmen 
(Swahn & Bergström 1993: omslaget). Därefter beslutades av Föreningen Svensk Bostadsmässa och 
Karlskrona kommun att Bo-93 skulle anordnas på Stumholmen. En arkitekttävling utlystes 1989 av 
kommunen för hur Stumholmen skulle utformas (Karlskrona kommun 1991). Syftet med planen var 
att se i vilken utsträckning Stumholmen kunde bebyggas utan att de värdefulla historiska miljöerna 
förstördes (Karlskrona kommun 1989a:2-4). Kommunen avsåg att stadsdelen skulle bli en levande 
miljö med aktivt föreningsliv och kulturella verksamheter. Öppnandet av Stumholmen skulle vidare 
skapa mer centralt belägna rekreationsytor för staden. Inför planeringen av Bo-93 hölls idéseminarium 
vid tre tillfällen samt den så kallade ”Stumholmens dag” (Karlskrona kommun 1989b). De som 
tyckte till om Stumholmen på ”Stumholmens dag” ansåg att det mest lämpliga för platsen var ett 
kulturcentrum och det minst lämpliga var kontor. Bostäder kommer inte förrän på en sjätte plats. 
Sex olika kontor deltog i tävlingen och vinnare i tävlingen var arkitektkontoren Hederus Malmström 

Fig 2. Gammal karta över Karlskrona. 
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Arkitekter tillsammans med Landskapslaget (Karlskrona kommun 1989a:8; HMXW Arkitekter a). 
Området skulle få ny bebyggelse och göras tillgänglig för invånarna i Karlskrona. Förslaget skulle 
också innebära en ny plats för Marinmuseet. Det vinnande förslaget kallades ”Sjögång” juryn ansåg 
att det tog till vara på ett bra sätt tillgångarna som finns på platsen (Karlskrona kommun 1990a). 
Förslaget medförde bebyggelse som var välanpassade till den historiska miljön och den park som 
föreslogs istället för idrottsplatsen vara i led med programkravet med en öppenhet för alla. Inga 
lekparker föreslås på Stumholmen då förslaget istället syftar till att den varierande naturmiljön 
uppmuntrar till barns naturliga lek (Karlskrona kommun 1990b). Förslaget innebär både öppna 
gräsytor, små parker, bevarande av murar så som strandmiljöer. Utifrån tävlingsförslaget utformades 
områdesbestämmelser och flertalet detaljplaner för Stumholmen (Karlskrona kommun 1991).  

Områdesbestämmelserna är upprättade med syftet att säkerställa ett bevarande av de kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsemiljöerna och att utformning av ny bebyggelse ska utformas så att den passar till den 
befintliga bebyggelsen (Karlskrona kommun 1991). Det är två delar av Stumholmen som inte är inom 
planområdet för bestämmelserna. Det är dels badplatsen på östra Stumholmen och det är det område 
som undersöks i det här arbetet, den södra udden av Stumholmen vid Kungshall som kallas Bångs 
plan (Karlskrona kommun, 1991; Polis, intervju). De två områdena beskrivs i bestämmelserna vara i 
kommunens ägo och ska vara rekreationsområden. Karlskrona kommun förvärvade hela ön från staten 
i samband med upprättandet av områdesbestämmelserna. Därefter överläts en stor andel av marken och 
bebyggelsen till HSB Fastigheter. Det här innebar att för de ytor som skulle nyttjas gemensamt har det 
bildats en samfällighet där Karlskrona kommun blanda annat är en av medlemmarna.

N

Teckenförklaring
Icke planlagt område

N

Teckenförklaring
Områdesbestämmelse

Fig 3. Karta över områdesbestämmelse för Stumholmen. Fig 4. Karta över områden som inte är planlagda.
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Det strandskydd som fanns på Stumholmen upphävdes inom planområdet men de två områdena som 
inte är del av områdesbestämmelserna anmärks i planbeskrivningen fortfarande ha gällande strandskydd 
(Karlskrona kommun 1991). Hela Stumholmen avses vara öppen och tillgänglig för rekreation och 
därför ska områden mellan husen vara av offentlig karaktär. De två fyrtorn som finns på Stumholmen 
får inte sättas ur funktion genom att sätta upp störande belysning, för lokalisering av fyrarna se bilaga 
1. På den södra udden ligger även Kungshall och där ska den befintliga salutstationen och signalmasten 
bevaras för att kunna nyttjas av Sydkustens marinkommando. 

Utställningsexemplaret av områdesbestämmelserna sändes till flertalet föreningar, företag och 
myndigheter. Inga medborgare har fått områdesbestämmelserna sända till sig, de har för allmänheten 
varit utställda på Huvudbiblioteket och Stadsarkitektkontoret (Karlskrona kommun 1991). Det är 
flera aspekter i planerna och yttrandena på dem som är anmärkningsvärda utifrån arbetets perspektiv 
på offentliga rum. Länsstyrelsen belyser att nyexploatering inte kan tillåtas utifrån dessa bestämmelser 
utan att detaljplan är den rätta formen för det. Därför poängteras i yttrandet att det kommer att göras 
för de platser som avses för nyexploatering. Polismyndigheten pekar på att där inte finns någon reglering 
i planen av vad som är allmän eller enskild egendom då områdesbestämmelser inte kan göra det. De 
menar att det medför svårigheter att avgöra utifrån rättssäkerhet vilka områden som allmänheten har 
rätt att beträda. I kommentaren till yttrandet klargör kommunen att någon allmän plats utifrån Plan- 
och bygglagen där kommunen är huvudman inte kommer finnas. Istället hänvisar de till den allmänna 
ordningsstadgan där dels gata, torg, park och annan plats är fastställd enligt plan är allmän plats, men 
också de områden som är tillgängliga för allmänheten som hamnområde, allmän väg eller annat område 
betraktas som allmän plats. De menar också att de gemensamma vägarna blir allmänna då kommunen 
är en medlem i samfällighetsföreningen. Af Chapmanskolan har yttrat sig vid flera tillfällen över att 
kommunen tar bort deras möjlighet till idrottslektion på den då befintliga idrottsplatsen. Kommunen 
menar dock att förslaget istället medger att området kan användas som rekreationsyta även i dess nya 
form. Där planen då avser att området istället ska blir en gräsyta som ger möjlighet till flera olika 
typer av aktiviteter. Utifrån dessa aspekter förändras inget i planen från utställningsexemplaret till den 
antagna planen. 

För Stumholmen finns sju stycken detaljplaner utöver områdesbestämmelserna varav två berör Kungshall 
och Bångs plan. Den ena detaljplanen berör området norr om Kungshall den så kallade norra skjutbanan 
(Karlskrona kommun 1992a). Den andra berör området väster om Kungshall som är lokaliserat till den 
södra skjutbanan (Karlskrona kommun 1992b). Planen för den norra skjutbanan tillåter tre byggnader 
varav de två längorna ligger parallellt med varandra och det tredje ligger över dem. Intill vattnet får inte 
någon bebyggelse uppföras och området ska vara tillgängligt för allmännyttig gångtrafik. Den planen 
som är väster om Kungshall är två längor som ligger på en linje men separeras av en två meter bred passage 
som ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Den passagen leder till det undersökta grönområdet. 
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Båda planerna är avgränsade så att inte 
någon allmän mark finns med i planerna 
och planområdesgränserna följer mer eller 
mindre huskropparna. Tätt intill husen i 
båda planerna går en sammanhängande 
strandpromenad som är till för allmänheten, 
det har medfört att bebyggelsen anpassats för 
detta. I fallet med den södra skjutbanan har 
marken fyllts ut för att promenaden ska få 
plats och på den norra skjutbanan har husen 
fått en högre sockel för att undvika insyn.

Karlskrona kommun höll bomässan på 
Stumholmen år 1993 och ön är idag ett 
viktigt besöksmål (Visit Blekinge). De 
vattennära bostäderna och arbetsplatserna är 
något som anses attraktivt för ön. Det finns 
flera målpunkter på ön såsom den historiska 
arkitekturen, Kungshalls fästning och 

N

Teckenförklaring
Detaljplanelagt inför Bo-93 Detaljplanelagt efter Bo-93

Marinmuseum som byggdes 1997 och sträcker sig ut från ön i vattnet, för lokalisering av byggnaderna 
se bilaga 1. 

Fig 5. Karta över detaljplaner på Stumholmen.

  5.1.2 Stumholmens södra udde, Bångs plan

Arbetet utgår från offentliga rum och specifikt den 
södra udden på Stumholmen intill Kungshalls 
mur, Bångs plan (Polis, intervju). Området 
är som beskrivits ovan en av de två allmänna 
platserna på Stumholmen ägt av Karlskrona 
kommun. För området finns dock ingen plan, 
de enda anvisningar som går att finna är att de 
ska kunna nyttjas som rekreationsområde enligt 
områdesbestämmelserna. Enligt det förslag 
i arkitekttävlingen som ligger till grund för 
planerna avses grönområdet behållas (Karlskrona 
kommun 1990). Platsen beskrivs som heden 
intill bastionen och att miljön utgör ett storslaget 
intryck på grund av sin karghet och fantastiska 
vyer.  Tävlingsvinnarna mena att platsen skulle 

N

Fig 6. Karta över Stumholmen med Bångs plan inringat. 
©Lantmäteriet  i2012/1086
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kunna användas för valborgs- och midsommarfirande. 

Platsen är ett grönområde som främst utgörs av gräs och genom området löper en gångstig. Gångstigen 
delar sig vid udden på området där den ena fortsätter rakt igenom och den andra följer udden. Det 
går att komma till grönområdet och gångstigen genom fyra entréer landvägen, men det finns även två 
bryggor för att komma till platsen vattenvägen. Av de fyra entréerna som är på land är det endast en 
som är öppen och tydlig, de övriga är antingen en liten stig mellan träd och buskage eller en smal stig 
mellan de två huslängorna. Området avgränsas av Kungshalls mur i de östra delarna av området i den 
norra kanten. De två huslängorna som ligger i de västra delarna av området är den norra gränsen i väst. 
Söder om området omringar havet udden och det är pollare med kedjor uppsatta som tydliggör den 
gränsen. 

N

Teckenförklaring

Entré vattenväg Entré landväg

N

Teckenförklaring
Gräns vid hus Gräns vid mur

Gräns vid vatten

Fig 7. Karta över entréer till Bångs plan. ©Lantmäteriet  i2012/1086 Fig 8. Karta över gränser på Bångs plan. ©Lantmäteriet  i2012/1086

Området har en informell indelning på grund av hur området bryts av på två platser. De olika platserna 
har lite olika karaktär. Rum ett som är utanför huslängorna består främst av strandpromenaden men 
det är även uteplatser anordnade utanför husen. De två rummen som är vid muren är mer lika varandra 
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Fig 9. Entré från väst.

Fig 12. Entré från nordöst.

Fig 10. Entré från öst.

Fig 11. Entré från nordväst.

Fig 13. Entré från sydväst. Fig 14. Entré från sydöst.

Fig 15. Utblick från Kungshalls mur. Fig 16. Vy över Bångs plan.
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5.2 Synen på Stumholmen som offentligt rum 

men rum två som är närmast husen 
har två stenrader i sig som sträcker sig 
ut från muren. Det tredje rummet som 
är längst ut på udden är en helt öppen 
gräsyta och är mer utsatt för blåst än 
de andra två ytorna.

Från grönområdet finns flera utblickar 
havet, Trossö, varvet, bastionen 
havsfrun som i folkmun kallas 
smörasken och kruthuset godnatt. 
(Riksantikvarieämbetet 1969a; 
Riksantikvarieämbetet 1969b). Det är 
alltså dessa utblickar som ansågs vara 
de fantastiska vyerna i det vinnande 
tävlingsförslaget.

N

Teckenförklaring
Rum ett Rum två Rum tre

Sedan ön öppnades och bomässan hölls har det även uppdagats en del konflikter. Konflikterna ger en 
bild av olika synsätt på hur de offentliga rummen på Stumholmen ska användas. Kanske den första 
konflikten uppstod i samband med nyexploateringen av ön (Blekinge länstidning 2006). Konflikten 
grundade sig i bildandet av samfällighetsföreningen år 1994 på ön där det skulle kosta 15 miljoner 
kronor för föreningen att ta över all mark och bebyggelse. Föreningen betalade endast 13 miljoner 
då kostnaden för Marinmuseum inte var satt vilket men när muséet anslöts till föreningen betalde de 
fortfarande inte pengarna. HSB bomera, som är organisationen som överlät bebyggelse med mera till 
samfälligheten, stämde dem till slut och år 2006 fälldes domen. Samfällighetsföreningen dömdes då till 
att betala 5 miljoner kronor till HSB.

År 1999 skänktes en lekskulptur till Karlskrona kommun av stadsbudskåren (Sydöstran 2000; 
Blekinge länstidning 2002). En gåva som accepterades av kultur- och fritidsnämnden ordförande och 
kommunalrådet vid den tiden. Skulpturen föreslogs en plats framför Kungshall, på det grönområde 

Fig 17. Karta över rumsindelning på Bångs plan. ©Lantmäteriet  i2012/1086
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som undersöks. Men förslaget fick mycket kritik av 
samfällighetsföreningen och tre bostadsrättsföreningar 
och placeringsförslaget ändrades. Konstnären Ulf 
Rollof som är från Karlskrona ansåg att lekskulpturen 
borde stå på en synlig och tillgänglig plats vid havet. 
Förslaget att sätta skulpturen som föreställer ett 
vilande huvud framför Kungshall ansågs länge av 
Kommun, Statens konstråd, konstnären, Blekinge 
länsmuseum och Stadsbudskåren att vara den bästa 
(Sydöstran 2001). De boende på ön skickade dock 
in en protestlista och menade på att deras utsikt blir 
förstörd och att den inte passar in i den historiska miljön. Istället kom det in förslag för att den skulle 
placeras i Amiralitetsparken vid Rosenfeldtskolan då skolan uttryckte en önskan om att få den vid sig. 
Men platsen ansågs för liten och inte vid havet. Beslutet fattades dock år 2002 att det vilande huvudet 
skulle placeras vid badplatsen på Stumholmen (Blekinge länstidning 2002). Det finns de som menar 
att beslutet är odemokratiskt och att den politiska majoriteten har struntat i vad allmänheten tycker. 
De som beslutade ansåg att om de som protesterar mot förslaget inte nödvändigtvis representerar 
allmänheten utan kanske en särskild grupp.  

Högskolan Hyper Island öppnade upp sin verksamhet år 1996 i Kronohäktet på Stumholmen (Hyper 
Island). När skolan bestämde sig för att utöka sin verksamhet till att även vistas i panncentralen 
protesterade 15 boende på Stumholmen och ytterligare en konflikt startades (Sydöstran 2002). De 
boende menar att deras intressen förbises för verksamheterna på ön. Studenterna stör och skapar trängsel 
på ön för de boende menar en av bostadsrättsföreningarna och det här skulle generera ytterligare besvär 
hävdar de.  Bygglovet beviljades och högskolan nyttjar idag lokalerna till sin verksamhet.

Ytterligare konflikter har varit när de boende har störts av ungdomsgrupper och även vuxna som 
träffats för att festa och druckit alkohol vid badplatsen på Stumholmen (Blekinge länstidning 2005). 
Samfällighetsföreningen anställde därför ordningsvakter för att hålla ordning på ön. Vakterna patrullerar 
tre gånger per kväll under sommaren för att säkerställa att den lokala ordningsstadgan efterföljs. Den 
lokala ordningsföreskriften reglerar enligt den 13§ att alkohol inte får förtäras på Trossö, Stakholmen 
och Stumholmen (Karlskrona kommun 2009). De i föreningen menar att polisen inte har resurser att 
kontrollera detta och kan endast dyka upp vid slagsmål (Blekinge länstidning 2005). De boende har 
drabbats av inbrottsförsök och flera gånger funnit bänkar och papperskorgar i vattnet. Men efter att 
ordningsvakterna anställdes har problemen nästan upphört helt. Den polis (intervju) som är boende på 
Stumholmen menar att polisen gav befogenheter till ordningsvakterna att avvisa de som drack alkohol 
just på grund av deras brist på resurser att bistå med hjälp för detta på ön. Han menar att det framförallt 
var värnpliktiga och i enstaka fall Karlskronabor som var störande. De höll både till på badplatsen och 

Fig 18. Konstnären Rollofs “Vilande huvud”.
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  5.2.2 De offentliga rummens användning

Stumholmens offentliga rum används inte i någon större utsträckning av de som bor för långt bort 
från ön om utgångspunkten är från de tre intervjuade personerna som inte bor på Stumholmen. De 
intervjuade menar alla att avståndet är för stort oavsett om de bor i Ramdala, Marieberg eller på 
Björkholmen (Projektledare, intervju; Valutahandlaren, intervju; Bibliotekarie, intervju). Att ta sig till 
Stumholmen för att ta en promenad, läsa en bok, rensa tankarna, sola eller prata är inte ett alternativ. 
Som valutahandlaren (intervju) som bor i Marieberg uttrycker det:

”Jaa, jag ska ju inte behöva gå sju 
kilometer för att läsa en bok.”

Anledningen till varför de besöker Stumholmen varierar. Bibliotekarien (intervju) som bott i närheten 
av ön brukade ofta gå till den södra udden för att hjula, ha picknick eller sitta på muren med sina barn. 
Numer besöker hon Stumholmen snarare sommartid för att bada på badplatsen. Det som hon tycker 
gör den södra udden till en bra plats är att det är gott om utrymme så att mycket människor kan få 
plats. Valutahandlaren (intervju) å andra sidan har aldrig besökt den södra udden men har flertalet 
gånger varit på Stumholmen för att besöka Marinmuseum och ibland även badplatsen. Framförallt har 
hon besökt ön genom skolan. En av hennes favoritplatser i Karlskrona är dock vid Sparre (se bilaga 
1) där det går att sitta vid vattnet och blicka ut över ön. Projektledaren (intervju) som bor i Ramdala 
bodde tidigare på Trossö, då brukade hon ofta promenera runt Stumholmen kvällstid. Hon menar att 
Stumholmen är så lugnt att det passar bra att promenera med en vän och ha djupa, seriösa samtal. Men 
sedan hon flyttade till Ramdala har det inte varit möjligt att promenera där, något hon kan sakna.

uppe på muren vid Bångs plan. Men ordningsvakternas patrullerande resulterade i att folk slutade att gå 
dit för att festa. Nu mer händer det att det festas någon enstaka gång under sommaren efter att krogarna 
stängt, men det är i sådan liten omfattning att det inte är besvärande.

Det senaste som uppdagats har inte blossat upp i någon större konflikt men är två intressen som 
krockar. Två unga män tänkte öppna en pannkaksvagn där de tänkte sälja pannkakor på Stumholmen 
(Lokaltidningen Commersen 2012). Samfällighetförening beslutade dock att de inte fick göra det med 
anledningen av att de inte vill ha några vagnar på ön. Efter att de flyttat vagnen till en annan plats 
kontaktade dock samfälligheten dem och tog tillbaka sitt beslut och meddelade att de var välkomna att 
ha den på Stumholmen (Blekinge länstidning 2012).

Den idé som fanns hos kommunen om att göra den historiska miljö på Stumholmen öppen och 
tillgänglig för allmänheten har alltså inte varit helt enkel. Flera konflikter mellan privata och allmänna 
intressen har förekommit genom åren och där platsens historia även varit en del i dem. 
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För boende på Stumholmen blir det naturligtvis vanligare att vistas på Stumholmen och då även den 
södra udden, Bångs plan (Polis, intervju). Polisen brukar i snitt vistas fyra till fem gånger i veckan på 
udden. Han promenerar oftast förbi där och då med sin hund. Men hans favoritplats är Bångs plan och 
då att sitta på muren och blicka ut över skärgården och Trossö. Han beskriver utsikten på följande sätt:  

Förutom att promenera kan de intervjuade minnas specifika tillfällen då de vistats på Stumholmen 
av andra anledningar. Valutahandlaren (intervju) minns tillbaka på när hon var barn och skulle guida 
sina föräldrar på Marinmuseum efter en guideutbildning på museet för barn. Men hon minns också 
mycket väl sin mösspåtagning inför studenten då hon och hennes vänner promenerade till badplatsen 
på ön efter att mössorna satts på vid Rosenbom. Projektledaren (intervju) minns tillfällen som fjolårets 
poängjakt under skärgårdsfesten där det var paddling och en fotografering hon gjorde med en vän 
på den södra udden. När jag frågar bibliotekarien (intervju) vad hon har för specifika minnen från 
Stumholmen tänker hon på bomässan där hennes pappa ställde ut en skulptur och på när hennes 
farmor som är från Holland var på besök. Farmodern kunde inte besöka Stumholmenoch ett antal 
andra platser i Karlskronas skärgård. Även polisen (intervju) minns tiden innan bomässan, kring åren 
91-92 när ön öppnades upp och han cyklade dit med sin son. De cyklade till den södra skjutbanan som 
är vid Bångs plan och plockade patroner. Han flyttade till Stumholmen år 1995 under en period på 
cirka sex år brukade de då ha Valborgseldar på den södra udden. Men de som höll i det flyttade därifrån 
och traditionen dog ut. 

På stumholmen fanns även en grannsamverkansförening 
som polisen (intervju) beskriver som en remissinstans 
för kommunen. De upptäckte problem på ön och 
jobbade för att de skulle åtgärdas. Men föreningen 
välkomnade också nyinflyttade och hade grillfester en 
gång per år vid Bångs plan. Men föreningen lade ner 
då det var för få som var med, något som han jobbade 
emot så länge han kunde.

med den gamla bastionen eller bastionen vid kungsbron, 
residentet hela militärens anläggning och man ser ut 
mot skärgården, det är som en levande tavla.”

Hos de intervjuade finns många idéer vad som kan göras i offentliga rum och sådant de tycker om att 
göra. Det är spontana aktiviter som att dansa på gator och torg eller cykla ut i naturen för en picknick. 
Bibliotekarien (intervju) beskriver att hon tycker om att ha bokcirklar i offentliga rum som caféer och 
krogar. Projektledaren (intervju) är en person som engagerar sig i många aktiviteter i det offentliga 

Fig 19. Vy över Bångs plan med människor som har picknick.
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”..man ska få kasta glitter och konfetti, det 
ska vara en riktigt glad tillställning. Och 
deltagarna ska få komma precis som de är, 
om de gillar att gå runt i gorilladräkt på sin 
fritid kom dit i gorilladräkt.”

5.3 Bångs plan, för vem och hur används den?
Då de intervjuade som inte bor på Stumholmen inte tillbringar särskilt mycket tid på ön väcker sig 
frågan vilka det är som vistas där. Vid de två observationerna på Stumholmens södra udde går det 
se att det främst är vita människor som befinner sig där och nästan alla var vuxna där fördelningen 
mellan män kvinnor var ganska jämn. Vanligast är att människor promenerar igenom området, de flesta 
väljer att korsa rakt igenom men fler valde att runda udden den dag de inte blåste lika mycket. Det är 
människor som promenerar förbi med barnvagnar och det är de som rastar hunden. Ett par stycken 
väljer att uppehålla sig med sin hund för lek eller liknande. 

rummet. Hon var med och engagerade sig i Pride-festivalen förra året och just nu har hon startat upp 
ett nytt projekt som hon kallar ”freak-run”. Det är ett lopp som hon beskriver så här:

Det är många aktiviteter som beskrivs av de intervjuade som de gärna tar ut i det offentliga rummet 
men det är inget av dem, med undantag för att cykla ut i naturen, som görs på Stumholmen.

Obehag är inte en känsla som valutahandlaren, projektledaren och polisen menar att de känner i det 
offentliga rummet. Bibliotekarien (intervju) väljer dock på kvällarna när hon ska hem efter krogen att 
cykla då hon känner sig tryggare så. Hon tror att hon är rädd för att hon menar att flickor får lära sig att 
vara rädda på kvällen. Valutahandlaren, polisen och projektledaren (intervju) medger att de upplever 
ett större obehag på kvällarna men fortfarande på ett sätt att de inte reflekterar över det. Projektledaren 
(intervju) lyfter att hon kan tycka det kan kännas skumt på promenaden runt Stumholmen då det är 
lite belysning. Något även polisen (intervju) instämmer i, han menar på att det inte är möjligt under de 
mörkare årstiderna att passera Bångs plan under kvällstid. Han anser att muren borde kunna belysas på 
samma sätt som muren vid Kungsbron belyses (se bilaga 1 för Kungsbrons lokalisering). Valutahandlaren 
(intervju) beskriver dock  att det är människor snarare som skrämmer henne som blir mer närgångna 
när de är berusade. Även om hon inte känner sig rädd väljer hon alltid när hon är i centrum på kvällen 
att ställa bilen på platser där det rör sig mycket människor då det gör henne tryggare. Krogmiljön där 
människor står i kö och är berusade är den miljö som polisen (intervju) känner störst obehag av. Rädsla 
är inte något som de intervjuade starkt kopplar till det offentliga rummet och när de känner den verkar 
det vara mer enstaka tillfällen.

Att Stumholmen varit slutet på samma sätt som de södra delarna av Trossö är inget som reflekteras över 
(Valutahandlare, intervju; Bibliotekarie, intervju). Istället ses det som en vana och en självklarhet, det 
är så det alltid varit.
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Vid första observationen var jag där en fredag eftermiddag då var det endast en som valde att sitta och 
sola ett av picknickborden och det var endast två som var ute på en löprunda. Några få cyklade förbi 
och en person kunde ses promenera uppe på bastionens mur vid kanonerna. Den andra observationen 
var en ledig dag för många och betydligt fler valde att uppehålla sig på platsen, tre grupper hade 
picknick under tiden jag befann mig där och ytterligare två grupper var där som solade och lekte. De 
som lekte befann sig mycket vid den ena bryggan men även vid muren och på gräset. Efter en längre 
period cyklade de iväg och lekte sedan uppe på bastionens mur och hoppade över kanonerna. I övrigt 
var det en som rastade hunden, någon som fotograferade och flera väljer att stanna upp under sin 
promenad eller cykeltur för att blicka ut en stund. Det mest oväntade var när en roddbåt från försvaret 
rodde förbi och sedan vände tillbaka, i båten satt åtta till tio personer och sjöng någon form av taktsång. 

Det verkar som att Stumholmens södra udde främst används av de som passerar förbi på en promenad. 
Det var ytterst få som valde att uppehåll sig på platsen en längre stund en vardag medan en ledig dag är 
det betydligt fler som väljer att stanna upp och blicka ut eller ta en picknick i solen. Vädret kan också 
vara en betydande faktor, den lediga dagen blåste det betydligt mindre än fredag eftermiddagen, tidvis 
var det nästa vindstilla.
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Del VI : Analys

Den här delen kommer att fördjupa och 

utifån den teoretiska utgångspunkten. Men den 
kommer också att se till problematiken utifån 
forskningsöversikten. Jag kommer behandla hur 
en stor del av människors känslor och minnen till 

grundar sig i de offentliga rummens identitet 
och fördelningen mellan offentligt och privat.
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Enligt Sandercocks radikala planeringsteori är platsens kontext grundläggande för att förstå hur den 
förändras, så som historiska, kulturella, politiska och ekonomiska aspekter (Sandercock 2003: 157-8). 
Men det är också människors emotionella koppling till staden som påverkar. Det handlar om snikenhet 
rädsla, oro, ilska, hopplöshet, hopp, tillgivenhet och kärlek. Om vi då försöker se till vilken kontext 
Stumholmen har utformats så som Sandercock beskriver det.

Stumholmen har en oerhört stark historisk koppling och vid öppnandet av ön var bevarande av de 
kulturhistorisktvärdefulla miljöerna en utgångspunkt. Nästan all bebyggelse på ön klassades som 
kulturminnen och även mycket av marken är klassad som fornlämning (Karlskrona kommun, 1991; 
Karlskrona kommun 1992a). Bebyggelsen på ön är uppförd för sin funktion och har formats för att 
så väl som möjligt passa sin funktion (Swahn & Bergström:12). Inför den tävlingen som utlystes inför 
bomässan gjordes kulturhistoriska utredningar som innehöll bevarandeförslag (Karlskrona kommun 
1989a). Som ledord i förslagen finns vissa citat som uttrycker hur den rationella arkitekturen som 
militären uppfört i Karlskrona är respektingivande och har en klar och enkel skönhet. Ett annat citat 
belyser hur den tekniska världen skapat en egen tradition som är oberoende av representativitet. I de 
grundläggande dokumenten för hur Stumholmen ska formas i och med öppnandet av ön finns alltså 
en utgångspunkt i en mer rationell planering. Den planering som strävar efter att vara effektiv, lösa 
upp, förflytta, transformera och göra om den miljön som finns (Allmendinger 2009: 173-4). Det är 
hyllandet av en planering som kanske hade valt att riva det som stod på Stumholmen för att bygga 
något som var effektivare. Kritiken mot den rationella planeringen är till stor del bristen på den lokala 
kunskapen (Allmendinger 2009: 72-5). Hyllningen av det här idealet som också legat som motiv för 
utformningen av platsen kan ses som motstridigt då idealet i sig hade bortsett från dess historiska värde. 
Men den historiska miljön uppskattas även av medborgare i Karlskrona men inte utifrån sitt rationella 
ideal. Miljön beskrivs som oerhört vacker och att där är fantastiska vyer (Polis, intervju; Projektledare, 
intervju; Bibliotekarie, intervju; Valutahandlare, intervju). Bebyggelsen på ön ses även som fin för den 
som betraktar det på avstånd.

Inför utformandet av Stumholmen fanns även en politisk vilja att Stumholmen skulle utformas för 
att vara en levande miljö med kulturella verksamheter och möjligheter för rekreation något som även 
karlskronaborna i stor utsträckning ansåg (Karlskrona kommun 1989a:2-4; Karlskrona kommun 
1989b). Bostäder hade enligt de som bor i Karlskrona inte alls samma prioritering. Men den nya 
bebyggelsen och transformeringen av den gamla blev övervägande bostäder med undantag för 
Marinmuseum, Hyper Island och Kustbevakningen. På grund av att bostäder har blivit en så pass stor 
del av bebyggelsen och att de olika bostadsföreningarna har stort inflytande i samfällighetsföreningen 
har de boendes intressen haft en stor inverkan på Stumholmens utformning. Även den grannsamverkan 
som agerat som remissinstans för kommunen har påverkat hur Stumholmen ska ordnas (Polis, intervju). 
När Rollofs vilande huvud skulle få en plats på Stumholmen var det de boende som gav stor inverkan 
på dess placering (Sydöstran 2001). De boende ansåg att den tog deras utsikt men också att den var för 

6.1 Stumholmens offentlighet & identitet
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samtida och inte passade in i sin historiska kontext. Även om de boendes vilja att huvudet inte skulle 
finnas på ön alls inte tillgodosågs så valdes en annan plats än den som avsågs ursprungligen på grund 
av dem. 

De boendes konflikt har även gällt människors vistelse på ön. De värnpliktiga brukade festa på ön 
och bli berusade, något som ansågs störande av de boende (Polis, intervju; Blekinge länstidning 
2005). Stumholmen skräpades ner och skadegörelse var inte något ovanligt. Samfälligheten anställde 
ordningsvakter som avvisade människor som drack alkohol med befogenheter från polisen. Åtgärden 
är ett exempel på det som Sandercock beskriver hur det som anses störande av en viss grupp avlägsnas 
och det med lagen på sin sida (Sandercock 1998:21).  Det går att se hur de olika aspekterna i den 
lokala kontexten ibland ses som konflikterande och att de har olika tyngd. Anledningen till att Rollofs 
huvud placerades vid badplatsen istället för på Bångs plan var på grund av den historiska miljön. Den 
historiska kontexten verkar enkelt sagt stå över den samtida kulturella aspekten. I fallet med festandet 
på de offentliga platserna har de boendes intressen värderats högre.

Städers offentliga rum har olika identitet och den påverkar människorna som vistas där (Nyström 
2006:100). När en plats därför förändras blir människor ofta upprörda. När strukturella, kulturella, 
sociala och demografiska förändringar sker reagerar människor ofta med en rädsla för andra (Sandercock 
2003: 123-4). Men Stumholmen som var så pass nyligen öppnad för allmänheten hur kan människor 
bli upprörda över förändringar där? Skapades en identitet för de som vistas på platsen så snabbt eller 
saknades en identitet? Är det i försöket att fastställa platsen som skapat konflikter eller har den militära 
identiteten på platsen ärvts? Förändringar på en plats påverkar synen på vem som har rätt att vistas där 
och det är de priviligierade som får forma det (Sandercock 2003: 123-4). När Rollofs huvud skulle 
placeras ansågs den inte passa in på Stumholmen, den passade inte Stumholmens identitet. Den ansågs 
inte passa den historiska miljön och på så vis är det kanske den militära identiteten som ärvts. Men det 
kan ju då ses som ironiskt att när de värnpliktiga vistades på ön ansågs de störande, visserligen berusade 
och för att festa. Platsens förändring kan skapa en känsla av att de som stör ordningen utgör ett hot, 
en rädsla för ”de andra” (Sandercock 2003: 123-4). Då eftersträvas att avlägsna hotet och det leder 
ofta till en ökad övervakning och arkitektur och design som är beskyddande. I fallet med Stumholmen 
ökade övervakningen och festandet upphörde mer eller mindre. Det här får platser att bli mer slutna 
(Sandercock 2003:124). Kanske är det så att Stumholmen har fått en identitet formad av den militära 
historian men i ny form där ön fortfarande är något av en stängd plats i vissa avseenden och för vissa 
människor.

Det är möjligt att se hur platsers kontext med dess olika aspekter kan vara underlag för konflikter. Till 
grund för konflikter ligger dock känslor, känslor kopplade till minnen (Sandercock 2003:163). De 
intervjuade personerna har alla sina egna minnen kopplade till Stumholmen. Valborgsmässofirandet på 
Bångs plan kanske var en anledning till att det var så stötande att placera Rollofs skulptur på platsen 
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(Polis, intervju).  Om en skulptur uppförs på platsen är det inte möjligt att sätta upp en valborgseld igen, 
vid tillfället var det fortfarande något som gjordes och då försvinner möjligheten. Minnen och känslor 
påverkar synen på platser och om inte de då ses väcker det konflikter (Sandercock 1998: 204-14). 
Placeringen av Rollofs huvud grundade sig i idén vad personer på kommunen, olika råd och konstnären 
själv tyckte var lämpligt, en expertiskunskap på samma sätt som planeraren har haft under perioden 
av en rationell planering. Där finns en idé om att den platsen skulle vara den bästa, ett perspektiv som 
anses vara objektivt.  Men det är här bristen på en lokal kunskap blir tydlig (Allmendinger 2009: 72-5). 
Platserna påverkas av sociala relationer och om planeringen skulle vara lyssnande skulle dessa relationer 
till en plats framgå (Graham & Healey 1999:627; Sandercock 2003: 212-3).

Det som ligger till grund för konflikterna är alltså inte nödvändigtvis intressen som är i konflikt med 
varandra. De konflikterna skulle kunna vara ett resultat av ett föreliggande problem i planeringen 
av Stumholmen. Stumholmens omvandling har ansetts som ett oerhört lyckat projekt, med vackra 
miljöer och fick Boverkets utmärkelse för ”varsamt Ombyggt” (HMXW Arkitekter b; Polis, intervju; 
Projektledare, intervju; Bibliotekarie, intervju; Valutahandlare, intervju; Karlskrona kommun 1990a). 
Den fysiska miljön kan alltså ses som oerhört väl utformad och för den som endast betraktar platsen 
framgår inte konflikterna men den som bor där får leva med dem. Vad är det då som gör att dessa 
konflikter uppstår? Inför arkitekttävlingen gjordes som redan nämnts kulturhistoriska utredningar. 
Utredningar som utgick från en mer rationell planering. Men det här var endast utgångspunkten, när 
det beslutades att ön skulle öppnas upp bjöds invånare in till medborgardialog till Stumholmens dag och 
idéseminarier (Karlskrona kommun 1989b).  Hur den här dialogen följdes upp är inte uppenbart. Syftet 
som finns i områdesbestämmelserna är inte motstridiga med det som framgick av dialogen men det är 
inte självklart att det tagits hänsyn till detta mer än att platsen av ses vara en plats för kulturverksamhet 
och rekreation(Karlskrona kommun 1991).  Men varken områdesbestämmelserna eller detaljplanerna 
omfattar någon allmän plats som kommunen står som huvudman för mer än den lokalgata som leder 
till Marinmuseet. Det finns alltså inte några platser som kommunen kan tillgodose de gemensamma 
behoven som finns i samhället som avses enligt 4§ 1 kapitlet plan och bygglagen med en allmän plats. 
Enligt områdesbestämmelserna är de två områdena som ingen av planerna omfattar allmänna platser 
då de ägs av kommunen, i bestämmelserna beskriver de hur de är avsedda för rekreation. Men då inget 
av områdena är inom planområdesgränser är det svårt att reglera att det faktiskt ska vara rekreation där. 
Det finns ingen plan eller något mål för vad områdena ska nyttjas till eller hur de borde se ut. Att det 
finns oklarheter om var som är offentligt på Stumholmen är inte konstigt när det inte ens är tydligt i 
planerna.

Den fysiska strukturen påverkar också om en yta uppfattas som offentlig (Wikström & Olsson 2012:84). 
I fallet med Bångs plan är entréerna till området inte särskilt tydliga vilket därmed inte uppvisar att det 
är ett offentligt rum. Att det är på det viset kan bero  att platsen inte avsiktligt planerats för att kopplas 
samman med resten av öns struktur eller som offentligt rum. Det är mer som att området råkar vara 
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offentligt. Badplatsen är medvetet utformad och är svår att missa även kvällstid. Men en promenad vid 
Bångs plan kvällstid är inte aktuellt ens för den som hittar dit (Polis, intervju; Projektledare, intervju). 
Varför det är så mörkt där har dock en naturliga förklaringen, belysning får inte uppföras som kan 
störa ut fyrens ljus, men fyren lyser inte längre. Om fyren inte längre är aktiv och människor upplever 
Stumholmens södra udde otillgänglig kvällstid för en promenad på grund av mörkret, varför belyses 
då inte platsen när den trots allt avses vara en allmän plats? Den södra udden användes främst av 
människor för en promenad, det var en begränsad grupp som ens valde att uppehålla sig på platsen 
dagtid och det främst när det var bra väder. Men promenerande var inte lika beroende av tidpunkt eller 
väder, borde inte då det här intresset kanske tillgodoses särskilt när ön avsågs i områdesbestämmelserna 
präglas av en offentlig karaktär (Karlskrona kommun 1991). 

Även de sociala hierarkierna i ett offentligt rum kan vara en exkluderande faktor (Wikström & Olsson 
2012: 80-3). De sociala hierarkier som finns på Stumholmen kan vara präglade av att där inte finns 
några allmänna platser i större utsträckning. Istället har samfällighetsförening bildats för att underhålla 
de gemensamma ytorna på ön. Men de tillgodoser endast det som är nödvändigt för de som är boende 
på ön eller har en verksamhet där.  De ytor som alltså avses ha en offentlig karaktär, är inte särskilt 
offentliga (Karlskrona kommun 1991). Det är områden som skulle kunna beskrivas som halv-offentliga 
rum (Short 2006: 156-7). På Bångs plan däremot kan motsatsen uppfattas, halv-privata rum, då 
platsen framför huslängorna inte är med i detaljplanen för husen är det inte en del av deras privata 
mark. Området är en del av samfällighetens ytor och ska därmed ha den offentliga karaktären enligt 
områdesbestämmelserna. Men ytan har privatiserats i den bemärkelsen att de boende nyttjar det som 
privata uteplatser där de gjort planteringar och satt upp buskar. Planteringarna gör att entrén från väster 
till Bångs plan blir ännu mindre tillgänglig. Samtidigt bidrar de planteringarna till att det offentliga 
rummet känns mer inrett och inte bara ”råkat bli” som tidigare poängterades.

Stumholmen och specifikt Bångs plan har alltså ett problem gällande hur det offentliga rummet upplevs 
samt att ön präglas av en mer sluten identitet än vad som avsågs i planeringen av ön. Men hur kunde 
planeringen gått till för att människor lättare skulle kunnat dela på utrymmet (Sandercock 2003:85-
86)? 
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Del VII : Förslag

I det här avsnittet försöker jag besvara två av 
frågorna i frågeställningen: 

• Hur kan radikal planering ligga till grund för   
 en mer inkluderande planering?

• Hur kan en sådan planering tillämpas på en  
 plats som den södra udden på Stumholmen?

Jag förutsätter alltså i det här avsnittet att strävan är 
att skapa en mer inkluderande planeringsprocess 
och att de offentliga rummen på Stumholmen 

i grund och botten är eftersträvansvärt att 
städer med dess offentliga rum ska kunna såsom 
Sandercock beskriver det skapa en acceptans, 
förbindelse med, respekt och utrymme för det 
kulturellt ”andra” (Sandercock 2003:2).
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En av de viktigaste grunderna enligt radikal planeringsteori är att planering startar med att medborgare 
mobiliserar sig för att förändra (Sandercock 2003: 211-20). Men Sandercock uttrycker även att det i 
längden inte är rimligt att människor ska behöva mobilisera sig för en förändring när de är missnöjda. 
Planeringen måste därför istället kunna arbeta mer förebyggande och låta människor bli en del av 
planeringen. Planeringen kan därför ha två ingångspunkter, från medborgarna och planerarna. Då 
människors rädsla för ”de andra” uppstår i förändringar av en plats identitet (Sandercock 2003:123-
4). Förändringar som kan vara strukturella, kulturella, sociala eller demografiska. När rädslorna tas 
över i det här sammanhanget riskerar konsekvenserna att bli reaktiva och istället för att sätta sig in i 
problemet planeras platsen med övervakning och beskyddande arkitektur och design. Kärnan är alltså 
att människors rädsla för förändring är den som behöver bearbetas. Relationen till en plats ligger djupt 
rotad i människors vardag med känslor starkt kopplade till platsen (Sandercock 2003: 211-20). Dessa 
känslor måste bli hörda och pratas om. Planeringen måste få terapeutiska inslag.

När det nu är möjligt att förstå grunden i planeringen som behöver förändras är det möjligt att se 
hur planeringen ska kunna gå till väga för att behandla problematiken. Olika platser har alla en 
lokal kontext med specifika kännetecken utifrån historiska, kulturella, institutionella, politiska och 
ekonomiska aspekter (Sandercock 2003:158). Då kontexten är satt är det också möjligt att sätta sig in 
i olika människors koppling till platsen. Människor som bor i den stad som platsen är en del av har 
en stor lokalkännedom (Sandercock 1998: 204-14). Den lokalkännedom de besitter är kopplade till 
deras känslor och minnen. I den här kännedomen kan kontexten fördjupas ytterligare och det är i det 
här avseendet som det är möjligt att motverka de rädslor som kan uppstå i samband med förändringar. 

Hur sätter sig planeraren in i människors känslor och minnen då? Historieberättandet är en metod som 
ger människor möjlighet att utifrån sitt perspektiv beskriva en given situation (Sandercock 2003:183-
4). De delger vad som är viktigt för dem och vilken moralisk grund de har som påverkar deras syn 
på platsen. När många historier har samlats in breddas synen på platsen. De små detaljerna i form av 
vilka utrymme som är närmre heliga för människor, utrymmen som är starkt kopplade till passion och 
var de har minnen framträder. Hur människor vill berätta sina historier kan variera och där behövs en 
öppenhet, berättelsen kan vara icke-verbal och den kan vara personlig (Sandercock 2003: 188-9). När 
planeringsunderlaget är så här brett bör förändringar inte vara ett problem. 

För en sådan här planering ligger fortfarande ett stort ansvar hos planeraren. För även om medborgare 
har möjlighet att delge sina intryck och hur de upplever en plats upphör inte maktstrukturerna i 
samhället (Sandercock 2003: 211-20). Därför är det viktigt att planerare aldrig upphör att vara kritiska 
och reflekterande. Blir tillräckligt många hörda? Har personen beskrivit sin bild av platsen eller det som 
jag som planerare förväntat mig? Reflektion är viktigt för att kunna göra de avvägningar som kan krävas 
och för att se att de som är mer förtrycka får utrymme i processen.

7.1 En inkluderande planeringsprocess
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För att genomföra planeringsprojekt oavsett om de är förankrade hos medborgare eller inte så är de 
beroende av ekonomi och makthavare (Miraftab 2009:34). Därför är det viktigt att beslutsfattarna 
alltid är förankrade i processen då projektet annars aldrig är genomförbart. Viktigast är alltså att förstå 
den lokala kontexten och medborgarnas perspektiv för att olikheterna ska kunna samexistera men 
makthavare och finansiärer gör att större projekt genomförs. Därför måste även de förstå vikten av en 
sådan här planering och förankras i den. 

Planeringsmodell för hur medborgare 
kan inkluderas

Fig 20. Modell för en inkludernade planering.
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7.2 Stumholmen med ett inkluderande offentligt rum
Stumholmen har planerats med en utgångspunkt i dess kulturhistoriskt värdefulla miljö och med önska 
om att göra ön till ett kulturcentrum (Karlskrona kommun 1991). Det fanns en vilja att ön skulle vara 
en plats tillgänglig för alla. Hur kommer det sig då att flertalet konflikter uppstått över det offentliga 
rummet om vi utgår från den illustrerade processen?

I fallet med Stumholmen började planeringen inte hos medborgarna utan hos planerarna och 
beslutsfattarna. När projektet startat upprättades ett program som utgångspunkt i planeringen av 
Stumholmen (Karlskrona kommun 1989a). Programmet grundade sig på en kulturhistoriskundersökning 
samt på en medborgardialog. Medborgardialogen tydde på vikten av att ön skulle bli ett kulturellt 
centrum, men utfallet blev inte riktigt det (Karlskrona kommun 1989b). Efter programmet var 
det dags för tävling, en tävling som sedan efterföljdes av den juridiska planeringen av ön i form av 
områdesbestämmelser och detaljplaner, besluten fattades och den nya bebyggelsen uppfördes och den 
gamla renoverades. Utifrån den nya modellen som tagits fram kan vi se att i planeringen av Stumholmen 
undersöktes den lokala kontexten åtminstone utifrån dess historiska aspekter och i viss mån kulturella. 
De övriga aspekterna är svårare att uttyda av dokumenten, men då försvaret har varit de som nyttjat ön 
kan de övriga aspekterna också skönjas men främst utifrån det historiska perspektivet. De har i viss mån 
därför täckt upp den lokala kontexten, men lokalkännedomen utifrån medborgarnas perspektiv då?

Det har varit en medborgardialog som sagt men inte i form av historieberättande, men kanske skulle 
den kunna täcka upp för deras perspektiv ändå. Dialogen genomfördes i form av en tipsrunda och 
seminarium där frågor ställdes angående främst utseendet på ön samt vilken användning som var att 
föredra. Vad som var viktigt för medborgarna framgick inte av dialogen, vad för passion de känner 
för Karlskrona, vad som är närmre heligt för dem eller om de har några minnen av Stumholmen 
tas inte med som aspekter. Medborgarnas personliga åsikter om Karlskrona har inte varit en del av 
planeringsunderlaget. Under hela processen har beslutsfattarna varit en del av processen så att genomföra 
det blev inget hinder. Men hur finansieringen skulle se ut kan inte varit helt utredd med tanke på att 
där sedan uppstod en rättsprocess mellan samfälligheten och HSB (Blekinge länstidning 2006). Vi kan 
utifrån det här se att en av bristerna har just varit den medborgerliga inverkan i processen. Den starkt 
vinklade inriktningen på projektet mot det kulturhistoriska kan även det påverkat att där uppstått 
konflikter. Det på grund av att fokus varit så starkt inriktat på den historiska aspekten i den lokala 
kontexten att de dominerat hur platsen skulle utformas.

Men hur skulle de arbetat när planerna sedan var klara och det ”nya” Stumholmen uppbyggt för att 
undvika alternativt minimerat konflikter? Hade de undersökt den lokala kontexten och lokalkännedomen 
på nytt på Stumholmen hade de kanske kunnat identifiera den identitet som bildats på Stumholmens 
offentliga platser. De hade kunnat se intresset av att använda badplatsen och Bångs plan för att festa 
men också hur det kunde störa de boende. Kanske hade en mellanväg funnits som inneburit att det 
funnits utrymme för dem båda. Hade medborgarna frågats om deras minnen och känslor för de olika 
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Stumholmens planeringsprocess inom 
ramen för planeringsmodellen

Fig 21. Stumholmens planeringsprocess inom ramen för den framtagna planeringsmodellen.
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platser där Rollofs huvud föreslagits placeras kanske konflikten hade minimerats. Det hade tidigare 
kunnat förklara varför motståndet var så starkt och istället hade en diskussion förts om vart det istället 
var lämpligt. Detsamma är fallen med utbyggnaden av högskolan Hyper Island men också i fallet med 
pannkaksvagnen som visserligen löste sig. Istället har konflikt efter konflikt radats upp och Stumholmen 
ter sig mer slutet igen. 

Bångs plan framstår som otillgängligt för de som inte bor på Stumholmen eller Trossö (Valutahandlare, 
intervju; Projektledare, intervju; Bibliotekarie, intervju). Det är en plats som antingen inte ens känns 
igen eller så är avståndet bara för långt. Men det är även otillgängligt för de som vistas på Bångs plan 
vanligtvis under kvällarna de tider på året då det är mörkt. För att lyckas göra Bångs plan till det som 
eftersträvades i områdesbestämmelserna, en plats för rekreation på en ö tillgänglig för alla behöver 
förändring ske. För en förändring skulle alltså platsens kontext behöva fastslås, hur används den idag 
och vilka strukturer kan där ses utifrån tidigare angivna aspekter. Därefter skulle boende på ön från olika 
delar beskriva sin relation till platsen utifrån minnen och känslor. Men även vilka intressen som den 
övriga befolkningen i Karlskrona har av Stumholmen. Det här skulle ge ett bredare planeringsunderlag 
och på så vis skulle kanske Bångs plan kunna bli ett mer inkluderande offentligt rum.
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Del VIII : Slutsats

I slutsatsen beskriver jag dels hur Stumholmen 

olikheter. Men jag försöker också besvara mina 
frågeställningar om hur en mer inkluderande 
planering kan leda till en större acceptans för 
mångfald samt hur en sådan modell kan verka 

uppstått eller inte ska uppstå i framtiden.
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8.2 Varför skulle en inkluderande planering verka för att 
mångfald på en plats accepteras?
En inkluderande planeringsmodell utgår från att människor är olika och att där måste finnas en 
förståelse för att en rädsla för ”de andra” uppstår vid förändringar. Utgångspunkten är alltså i att där 
finns en mångfald i samhället och att städer är heterogena. För att en acceptans av den här mångfalden 
ska vara möjlig är det rädslan för andra människor som behöver motverkas. Modellen verkar därför för 
att människor i stor utsträckning ska vara med i planeringen. Medverkan från medborgarna blir viktig 
då rädsla är en känsla precis som passion och längtan som behöver förstås. Det är människornas känslor 
och minnen som behöver diskuteras och förstås för att inte förändringar ska skapa känslor som rädsla, 
ilska eller oro. 

Det är inte möjligt att beskriva Stumholmen som något ”cosmopolis”, det är inte en plats där det finns 
utrymme för “de andra” och någon möjlighet för olikheter att samexistera. Den slutsatsen går att dra 
utifrån att konflikter uppstår i användandet av det offentliga rummet och vid förändringar av det. 
Människor som bor på Stumholmen blir upprörda vid förändringar och reagerar genom att skriva på 
protestlistor, en mobilisering av medborgare för missnöjet kring förändringar. Gräsrotsrörelser bildas för 
att agera mot förändringar som inte är önskvärda. Förändringar som inte är utredda utifrån medborgare 
i Karlskronas perspektiv. Deras känslor och minnen tas inte i beaktan vid placering av lekskulpturen 
”det vilande huvudet” men inte heller utbyggnaden av högskolan Hyper Island.

De boende på Stumholmen blir upprörda när de offentliga rummen inte används på ett önskat sätt. 
De värnpliktigas festande på ön är inte något önskvärt, där är en rädsla för inbrott och skadegörelse när 
de blir berusade. Det är ett exempel på hur platser målas upp som farliga och att problemet behöver 
avlägsnas, så genom att inför övervakning med polisens stöd rensas problemet bort. 

På Stumholmen är det alltså möjligt att se hur både rädslan för ”de andra” och hur förändringar gör att 
människor mobiliserar sig för att agera. Det är också möjligt att se hur det är känslor och minnen som 
får människor att mobilisera sig mot icke önskvärda förändringar. Dessa känslor och de värderingar 
som människor har ligger till grund för hur Stumholmen som plats konstrueras av de människor som 
vistas på ön och skapar dess identitet. Trots att platser som Stumholmen alltså är socialt konstruerade 
behandlas fortfarande platser som objektiva rum som endast är att rita på en två dimensionell karta och 
då tillgodoses de gemensamma behoven. Stumholmen har trots försöken att inkludera medborgare i 
processen i utformningen av Stumholmen fortfarande utgått från en rationell planering där planerare 
format hur stadsdelen skulle se ut. På grund av behandlingen av Stumholmen som en fixerad och död 
plats har det skapat konflikter då människors känslor inte beaktats. Konflikterna har sedan bidrag till att 
ön i viss mån är stängd för allmänheten, motsatsen till det som eftersträvades i planerna. Stumholmen 
har alltså en lång väg kvar till ”cosmopolis”, det är inte en stadsdel där det finns utrymme för olikheter 
att samexistera.

8.1 Stumholmen i relation till “cosmopolis”
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Den radikala planeringen avser inte skapa en generell teori för hur planering bör gå till. Den bidrar 
med att bredda synen på vilka aktörer som påverkar staden och påverkas av den samt de aspekter som 
sätter kontexten. Att en modell för hur planering ska bli mer inkluderande kan då ses motstridigt. 
Men modellen ger inte heller ett svar på hur städer ska planeras. Modellen försöker beskriva vilka olika 
aspekter som behövs för att sätta sig in i en lokal kontext. 

Uppfattningen av ett offentligt rum har en stor betydelse för om människor ska känna sig berättigade 
att vara där. När tveksamheten uppstår kring de offentliga rummens offentlighet riskerar mångfalden 
på en plats splittras och mötena mellan människor minskar. Därför är en viktig faktor som behöver 
utredas inom ramarna för modellen om de känner sig berättigade att vara på en plats.  Men det finns 
ett stort hinder för modellen. Den mer rationella planeringen beskriver hur beslutsprocessen ska gå till 
för en god planering utöver de aspekter som anses viktiga. Modellen ger inte något verktyg för hur och 
när den ska inverka i planeringsprocessen. Det medför att om inte viljan finns hos beslutsfattande eller 
planerare att verka för en mer inkluderande planering alternativt anser att människors känslor inte har 
en betydande roll för hur staden upplevs så skulle inte modellen användas. Då är det lätt att istället 
välja en mer rationell beslutsprocess. Planeringsmodellen skulle även kunna användas men sedan inte 
användas som planeringsunderlag och då är det ännu en gång planerarens selekterade syn på städer som 
formar den angivna platsen.

En inkluderande planeringsmodell skulle alltså kunna nyttjas som en rökridå för medborgarna istället 
för att faktiskt tillämpas. På samma sätt som ett allmänintresse är en rökridå för planerarens selekterade 
bild av hur en stad borde se ut. Men om viljan hos planeraren finns att sträva mot det som Sandercock 
kallar för Cosmopolis där acceptans, förbindelse med och respekt för det kulturellt ”andra” är det 
viktigaste. Då kan modellen ge människor möjlighet att få visa sin syn och varför de känner som de 
gör. Det kan i sin tur bli underlag för att se hur olika människors syn på staden kan samverka och i 
slutändan generera en acceptans för mångfald.

8.3 
Stumholmen förhindras med hjälp av den radikal 
planeringsmodellen, och om så, vad beror detta på?
Stumholmen har planerats med en utgångspunkt i det historiska på platsen, där idealen som ön är 
formade av är starkt präglade av en rationalitet. Idealen har på så vis fått leva vidare i planeringen 
av Stumholmen. Samtidigt fanns en vilja att människor skulle inkluderas då en medborgardialog 
genomfördes. Men medborgardialogen berörde inte människors känslor för en plats och den verkar 
istället blivit en rökridå. Avsikten var inte nödvändigtvis en rökridå men planerares ”expertis” verkar fått 
en stor inverkan i vad som är en planering för alla, ett allmänintresse. Där fanns idén om att så länge som 
miljöerna förväntas utformas med offentlig karaktär kommer det att bli tillgängligt för allmänheten. 



54

Men då det inte är allmänna platser har det genererat konflikter och Bångs plan har inte utformats 
på ett sätt för att ha en offentlig karaktär sett utifrån omslutet av hus och murar. Samtidigt bör det 
medges att det är betydligt svårare att undersöka människors känslor för en plats när allmänheten inte 
haft tillträde till den och några boende på ön knappt funnits mer än de som jobbat inom försvaret. 
Karlskronabornas relation till de områden som försvaret äger är närmast obefintlig. Det finns en vana 
att de är stängda och då är det kanske svårt att ha en känsla för en plats.

När förändringar nu sker på Stumholmen startas ofta konflikter då människor inte kunnat påverka och 
beskriva varför de känner ett missnöje över förändringen i ett skede innan något är beslutat. Modellen 
kan inte verka för att de olika områdena ska vara allmänna platser eller ägas av en samfällighet. Det 
valet ligger fortfarande hos planeraren då det kontrolleras i detaljplanen. Men i fallet med Bångs plan 
har inte valet gjorts istället förutsätts det bara vara allmänt och att det ska räcka för att det ska uppfattas 
så. Om modellen skulle användas i förebyggande syfte skulle den kunna utgöra ett planeringsunderlag 
som istället gör att konflikter inte uppstår. De som bor på Stumholmen har bedrivit någon form av 
gräsrotsrörelse där de uppmärksammat kommunen på problem som uppstår. Men det håller inte i 
längden, Karlskronas medborgare måste kunna beskriva sin syn på staden utan att behöva mobilisera 
sig. Planeringsmodellen kan därför verka mer förebyggande och på så vis kan den här mer inkluderande 
planeringen förhindra konflikter på Stumholmen.
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