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Sammanfattning
Detta kandidatarbete behandlar rumsbegreppet och dess komplexa uppbyggnad, bestående av både den fysiska och sociala
dimensionen. Tidigare forskning visar att det råder en mångtydig
uppfattning om vad som definierar ett rum. Det innebär att det
offentliga rummet behöver defineras för varje sammanhang det
förekommer i för att det ska kunna förstås. Det offentliga rummet
har historiskt sett alltid haft en betydelsefull roll i samhället. Det
har utgjort en arena för politik, handel och vardagliga händelser,
och verkat som en central mötesplats i staden. Under 1900-talet
har samhällsförändringar skett som inneburit att ifrågasättandet
av det offentliga rummet väckts. Konkurrerande arenor för möten
har uppstått, och trenden för de offentliga rummen är att användningen har minskat. Problematiken återspeglas i Västerviks stadskärna, där Stora torget idag snarare fungerar som en passage för
förbipasserande och utgör inte ett offentligt rum som människor
väljer att uppehålla sig i.
Med utgångspunkt i det socio-spatiala perspektivet problematiseras förhållandet mellan de offentliga rummens fysiska utformning
och de sociala relationer som tar plats i rummet, och till vilken
grad fysiska medel kan påverka den rumsliga användningen.
Forskning visar att det inte går att fastställa med säkerhet till
vilken grad den fysiska gestaltningen kan bestämma användningen, eftersom den fysiska planeringen enbart kan möjliggöra för
användning av offentliga rum, inte styra den.

Studien utgår ifrån urbanteoretiska gestaltningsprinciper då förändringar av stadsstrukturen med skiftande
paradigm och stadsbyggnadsideal påvisat behovet av
urban design. Utifrån verk publicerade av Camillo Sitte,
Gordon Cullen, Jane Jacobs och Jan Gehl konkretiseras
faktorer som möjliggör för ett mer användbart rum.
Dessa har gett upphov till fyra operativa begrepp: rumslig identitet, rumslig användning, rumslig tillgänglighet
och rumslig trygghet, som verkar som ett analysverktyg
för fallstudien av Stora torget.
Utifrån de identifierade operativa begreppen har en
platsanalys genomförts av Stora torget. Genom observationer och intervjuer har det offentliga rummet analyserats. Ett gestaltningsförslag har därefter utarbetats för
torget med syfte att öka dess fyra rumsliga egenskaper:
identitet, användning, tillgänglighet och trygghet.
Nyckelord: offentligt rum, urban design, identitet, användning, tillgänglighet, trygghet
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1.1 Bakgrund
Det är svårt att tänka sig en stad utan att samtidigt visualisera
rummen i staden, och de flesta har även en relation till det stadsrum där vardagslivet utspelar sig. Rummen i staden kan därmed
anses bestå av både de fysiska ramarna och det sociala liv som
tar plats där (Carmona et al. 2010:137). Det offentliga rummet
har genom historien alltid varit en viktig mötesplats i staden, och
fungerat som arena för politiska, ekonomiska och kulturella intressen (Madanipour 2003:2-5). Exempel på detta är den grekiska
agoran, det romerska forumet eller marknadsplatser i medeltida
städer, som alla utgjort navet i staden. Dessa platser har verkat
för att möten mellan människor varit möjliga - för åsiktsutbyte,
handel eller kulturellt eller religiöst utövande.
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Det har under 1900-talet skett samhällsförändringar som inneburit att det offentliga rummets betydelse och användning idag
ifrågasätts allt starkare (Madanipour 2010:3). Förändringarna är
både kopplade till nya stadsbyggnadsideal och ett paradigmskifte
från stark stat till stark marknad (Svedberg 1996:10-11, Madanipour 2010:2-5). Modernismens intåg under 1930-talet innebar en
stor förändring gällande utformningen av de offentliga miljöerna,
då de arkitektoniska gestaltningsprinciper som tidigare legat till
grund för städernas utformning frångicks (Svedberg 1996:10-11).
Således innebar det att den traditionella gatubilden i många fall
fick ge vika för monotona och storskaliga byggnader och platser,
samt att bilens intåg i samhället gjorde anspråk på stora offentliga ytor i stadskärnorna. Paradigmskiftet av makten från stat till
marknad ses även som en bidragande faktor till ifrågasättandet av
det offentliga rummets betydelse (Madanipour 2010:4-5). Privatisering och kontroll blev alltmer frekventa inslag i det offentliga
rummet då den offentliga sektorn inte längre hade samma ekonomiska befogenheter efter 1970-talets finanskris och de allmänna

utrymmena blev en angelägenhet för de privata intressena i högre
utsträckning. Högre krav på trygghet och säkerhet var också
bidragande faktorer till att det offentliga rummets öppna och fria
tillgång inskränktes genom kontroll (Madanipour 2010 4-5).
Det samhälle som människor i västvärlden lever i idag, som är
präglat av globalisering, individualism, teknik och de fria marknadskrafterna, har skapat nya arenor för möten som de offentliga
platserna har svårighet att konkurrera med i fråga om utbud, tillgänglighet och flexibilitet (Madanipour 2003:11). Exempel som
kan nämnas är massmedia, internet, gallerior och köpcentrum.
Till följd av städers utspridning och utglesning under modernismen har koncentrationen av handel, samtal och möten i stadskärnorna fått sämre förutsättningar. De offentliga rummens grundläggande funktion som mötesplats kan där med anses hotad,
vilket i sin tur hotar stadens existens (Madanipour 2003:11).
I Västervikstidningen (2015-04-29) framgår det att stadskärnan
i Västervik länge varit i behov av en omvandling och utveckling
då få ändringar har gjorts sedan modernismens intåg i staden
på 1960-talet. Kommunen har sedan en tid tillbaka startat upp
utvecklingsarbeten kring de offentliga miljöerna, där torg och
parker ska ses över gällande förändring av utformningen (Filippa
Olsson, 2015-04-30). För en del av dessa miljöer har arbetet redan
påbörjats medan andra ligger längre fram i tiden. Stora torget, beläget mitt i stadskärnan har ännu inte berörts. Torget kan kopplas
till den den generella problematiken för det offentliga rummet
som handlar om bilens dominans och att rummet snarare fungerar som en passage än som ett ställe att uppehålla sig på. Därmed
finns en utmaning i avvägningen mellan torgets potential att bli
mer levande och bevarandet av torgets kulturhistoriska värde.

1.2 Syfte
Detta kandidatarbete syftar till att undersöka på vilket sätt den
fysiska gestaltningen av det offentliga rummet påverkar människors rörelsemönster och användning av det. Vidare syftar arbete till
att ta fram gestaltningsprinciper för utformning av det offentliga
rummet som ämnar att öka dess användning, vilka prövas genom
att utforma ett gestaltningsförslag för Stora torget i Västervik.

att besvara, men för arkitekter och planerare är det viktigt att ha
förståelse för vad stadens fysiska utformning har för påverkningsmöjligheter gällande den enskilde individen (Olsson 1998:12).
Problematiken kring de offentliga platsernas egentliga syfte
och funktion bör undersökas och tas i beaktning (Madanipour
2003:175). Dock råder det skilda meningar om den fysiska planeringens möjlighet att stärka de offentliga rummens roll, och till
vilken grad fysiska strukturer kan påverka sociala mönster och
beteenden.

1.3 Problemformulering

1.4 Frågeställningar

De aspekter som kan kopplas samman med den rådande generella
problematiken som framförs mot det offentliga rummets betydelse för människan berör tillgänglighet, ägandeförhållande och
användning (Carmona et al. 2010:137). Det offentliga rummets
roll som öppet och fritt för alla i samhället motverkas när fysiska
eller sociala barriärer hindrar tillgängligheten och användningen
av rummet. Stadens uppbyggnad och utformning är ofta avgörande för hur miljön uppfattas och används, och på så sätt kan
rummets utformning verka för inkludering eller exkludering av
människor, samt ökad mänsklig aktivitet eller dess motsats (Lynch
1960:1-9). Den kritik som stadsutvecklingen under de senaste
årtiondena fått utstå är relaterade till förskjutningen från ’place’
till ’space’ (Madanipour 2010:6). Begreppet space syftar till något
mer abstrakt och opersonligt, medan place sammankopplas med
värde och mening.

•

Vilka samband finns mellan den fysiska miljöns utformning
och användningen av det offentliga rummet?

•

Vilka grundläggande kriterier bör eftersträvas vid planering av
offentliga rum för att människor ska vilja uppehålla sig där?

•

Hur kan Stora torget i Västervik omgestaltas för att stärka dess
roll som offentligt rum?

Många skulle nog kunna svara på vad en offentlig plats innebär
om de får frågan. Däremot kan det upplevas svårt att beskriva
vad som gör att vi tycker om vissa rum och väljer att uppehålla
oss där. Vad är det som gör att vi uppskattar vissa miljöer, och
att vi undviker andra? Det är inte av större vikt för den enskilde
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1.5 Avgränsning

1.6 Disposition

Gestaltningsteorier och principer
Det finns en mängd teorier och gestaltningsprinciper gällade
urban utformning. Eftersom arbetet har skrivits inom en tidsram
fanns inte möjligheten att studera alla traditioner och skolor. Ett
urval har därför gjorts och arbetet är avgränsat till att studera
teorier från 1900-talet med rötter i den estetiska och sociala traditionen.

Arbetet är uppdelat i åtta kapitel. Efter det inledande kapitlet
där problemformulering och frågeställningar presenteras följer
en forsknings- och områdesöversikt för att ge en förståelse för
den teori som arbetet grundar sig på. I kapitel tre presenteras de
teoretiska utgångspunkterna för arbetet, och de operativa begrepp
som fungerar som analysverktyg i fallstudien. I det fjärde kapitlet
presenteras forskningsdesign och metod, som följs av fallstudien
i det femte kapitlet. Gestaltningsförslaget presenteras i kapitel sex,
varefter det följande sjunde kapitlet redovisar diskussion och slutsatser. Längst bak i arbetet återfinns källförteckning och bilagor.

*HRJUDƓVNW
Då uppsatsen syftar till att tillämpa gestaltningsprinciper i en
verklig kontext har det varit relevant att avgränsa oss till en stad
och ett offentligt rum. Västerviks stadskärna och Stora torget
valdes ut som en prövande enhet då den generella problematiken
gällande det offentliga rummet återfinns här.

10

Västerviks lokalisering i Sverige.
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2.1 Begreppet rum
Att begreppsliggöra rum är grundläggande inom arkitekturteorin.
I det engelska språket är diskussionen om distinktionen mellan ‘place’ och ‘space’ väl utvecklad men samtidigt framhålls att
ordet ‘place’ inom det engelska språket utgör ett av de svåraste att
definiera (Wikström och Olsson 2012:12, Kärrholm 2004:19-23).
Begreppet ’space’ syftar till något mer abstrakt och opersonligt
medan ’place’ är sammankopplat med värde och mening (Madanipour 2010:6). Inom det svenska språket är distinktionen
mellan begreppen rum och plats svårare då de används på olika
sätt inom vetenskapen och i vardagligt tal (Wikström och Olsson
2012:12). Rumsbegreppets karaktär och innebörd varierar beroende på inom vilken vetenskapsdisciplin som det används (Kärrholm 2004:17-19). Av den anlednigen anses rummet därför inte
ha något förklaringsvärde i sig. Det grundar sig i att innebörden
av begreppet även kan skiljas åt inom samma disciplin. Således
förstärker det istället dess komplexitet och innebär att begreppet
måste kopplas till specifika betydelser eller diskurser för att få en
mening. Wikström och Olsson (2012:12) framhåller att det därför
är viktigt att tydliggöra begreppsliga distinktioner hos orden vi
använder.
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Rumsbegreppet har studerats sedan 1800-talets slut och har
sedan den tidpunkten tolkats på olika sätt (Wiktröm och Olsson
2012:12-15) Merleau-Ponty (1989:18) menar att det är genom
våra levda kroppar som vi har tillgång till världen, och det är
genom kroppens rörelse och upplevelsen av denna rörelse som
skapar rum för oss. Bollnow (1963:36-40) utvecklar föreställningen om rummet och menar att rummet utgör något som skapas
genom människors gemensamma handlande. Därmed är rummet
i sig själv gemensamt för oss. Detta kallas för det levda rummet,

vilket är kopplat till händelser, innebörder och historia och utgör
det rum där våra liv tar plats. I det vardagliga svenska språket
används ofta begreppet plats när det talas om det levda rummet
som begrepp (Wiktröm och Olsson 2012:15). I uppsatsen används
däremot begreppet rum om det levda rummet som syftar till ett
fysiskt rum med mening, värde och innebörd för de som brukar
det.
Henri Lefebvre har framhållits vara en av de stora teoretikerna
som behandlar konstruktionen av rummet. Resonemanget som
Lefebvre för kring rummet utgör brytpunkten för utvecklingen
av tolkningen av rummet inom arkitekturteorin (Forty 2000:2-3).
Före Lefebvre har rumsbegreppet diskuterats på väldigt olika sätt
(Gabrielsson 2007:19). Inom den filosofiska diskursen har rummet tolkats som det mentala som upplevs, till skillnad från den
arkitektoniska diskursen där rummet utgjort det fysiska som vi
människor har en relation till genom kroppens rörelse i rummet.
Lefebrve framför kritik mot glappet mellan dessa förhållningssätt
och framhåller idén om att förena dessa tolkningar. Gabrielsson
menar att Lefebvres resonemang kring rummet å ena sidan kan
uppfattas som bestående av en uppsättning relationer, vilket innebär att rummet inte kan utgöra ett enskilt isolerat fysiskt objekt.
Hon menar att Lefebvre således ser att rummet både är format
av de sociala relationerna som sker där, samtidigt som rummet i
sig formar dessa relationer. Det kan därför inte avskiljas från sitt
mentala eller fysiska innehåll, eller från sin omedelbara eller avlägsna kontext. Lefebvre sätter med andra ord rummesbegreppet i
relation till makt: som producerat av makt, som symbol för makt
och som en mekanism för kontroll och disciplinering.
Den varierade betydelsen av rumsbegreppet i det svenska språket
diskuteras av flera forskare. Inom urbanteorin är rumsbegreppets
karaktär mer storskaligt och strukturell medan det inom arkitek-

turteorin tycks ha en mer tydlig och matriellt avgränsad betydelse (Kärrholm 2004:19). Det senare innebär att det är rummets
formmässiga egenskaper som avgör och definierar vad ett rum
innebär och som avgränsar det från ett annat. Rummet kan av den
anledningen utgöra ett objekt i sig. Vilket skiljer sig i förhållande
till Lefebvres tolkning som innebär att rummet inte kan avgränsas
fysiskt.
Rumsbegreppet diskuteras idag inom två helt olika fält (Gabrielsson 2007:13). Begreppet ses antingen ur ett socialt och politiskt
perspektiv eller ur ett fysiskt avgränsande perspektiv. Dessa har
avhandlats separat från varandra beroende på disciplin, och
de skilda fälten sätts sällan i relation till varandra i den svenska kontexten. Rumsförståelsen som dominerar utbildningen av
planerare och arkitekter är många gånger fokuserad till det fysiska avgränsade rummet (Wikström och Olsson 2012:14-16). Det
innebär att rummet ses utifrån geometriska eller matematiska
värden och framställs som evigt och oföränderligt. Synsättet kan
därför ses som en specialisering inom ramen för det levda rummets utveckling.
Rummet kan även utgöra ett fenomen i sig som inte enbart kan
ses som ett material utan även som en egenskap eller ett mål inom
den moderna arkitekturteorin (Kärrholm 2004:19-23). Av den
orsaken är målet med rummet inte alltid att skapa en slutenhet,
utan strävan är istället att skapa en upplevelse av rummet. Följaktligen kan rumsbegreppet antingen beskriva ett objekt eller en
upplevelse. Komplexiteten med rumsbegreppet har inneburit att
det kritiserats och med tiden även kompletterats. Enligt Kärrholm
har detta fått till följd att begreppet plats istället har kommit att
användas mer frekvent för att svara upp mot den upplevda bristen på konkretisering av rumsbegreppet. Planerare och arkitekter
måste ständigt röra sig mellan de olika konstruktionerna av rum

och plats i sitt arbete med att utarbeta nya fysiska rum (Wikström
och Olsson 2012:15-16). De efterfrågar därför en djupare förståelse hos yrkeskåren, och att rumsbegreppet måste grundas i föreställningen om den sociala produktionen av rum likväl som det
geometriska och matematiska rummet.
Rumsskapande behöver inte nödvändigtvis innebära konkreta
och materiella förändringar (Wikström och Olsson 2012:15-16).
Först då platser tas i anspråk och används skapas rummen. Det
är då rummen eller platserna får en mening och innebörd, när
människor använder rummen och låter vardagslivet ta plats i
rummet. Att gestalta rum innebär därför att skapa förutsättningar
för att vardagsliv ska kunna uppstå, att erbjuda plats. De fysiska
och materiella aspekterna av rummet styr enbart den materiella produktionen av rummet, medan den sociala produktionen
bidrar till rummet som helhet. Hur rummet används kan av den
anledningen aldrig styras helt, men förutsättningar för hur det
kan användas kan skapas genom olika gestaltningsprinciper.
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2.2 Det offentliga rummet
2.2.1 Offentligt - för alla?
Betydelsen av ‘offentlighet’ och ‘offentligt rum’ är ofta något som
tas för givet, och är många gånger reducerat till enbart den fysiska
platsen (Carmona et al. 2010:137). Uppslagsverket nationalencyklopedin formulerar det enligt följande:
Offentligt rum
“Del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker. Husens
fasader, plank och vegetation kan betraktas som väggar
i det offentliga rummet. Begreppet är tillämpligt främst
inom städer och stadsliknande samhällen.”
Definitionen beskriver grundtanken med det offentliga rummet:
att alla ska ha tillgång till det. Definitionen styrker samtidigt
påståendet om att det offentliga rummet enbart beskrivs som en
fysisk företeelse. Carmona et al. menar emellertid att det offentliga
rummet som begrepp även innefattar de sociala aktiviteter som
sker där (Carmona et al. 2010:137). Det offentliga rummet har
därför en betydelse för både samhället och relationerna mellan
människorna, och kan därför betraktas som det gemensamma
rum som möjliggör relationer utanför den privata sfären.
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Det offentliga rummet utgör den grund som gör det urbana samhället möjligt (Wikström och Olsson 2012:78). Således kan det
därför inte enbart betraktas som ett materiellt rum, vilket bygger
på Lefebrves föreställning om rummet. Enligt Madanipour bör
det offentliga rummet snarare betraktas som ett ideal än som
ett begreppet som speglar den verklighet vi lever i, på grund av
förekomsten av både fysiska och sociala barriärer som hindrar ett

offentligt rum från att vara öppet och tillgängligt för alla (Madanipour 2003:112). Det offentliga rummets väggar är svårdefinierade
då tydligheten varierar (Olsson 1998:5). Väggarna består följaktligen inte enbart av en fysisk gräns utan förknippas även med
sociala oskrivna regler samt av symboler och andra sociala rörelsemönster som kan skapa barriärer.
Tillgänglighet kan förstås som ett grundläggande kriterium för att
offentliga rum ska kunna existera (Madanipour 2010:7-8, Olsson
1998:5). Aspekter som begränsar tillgängligheten kan vara både
fysiska och sociala vilket innebär att grupper i samhället utesluts.
Den ökade privatiseringstrenden av offentliga utrymmen utgör
därför en av de största anledningarna. Privatisering medför att
färre grupper har tillträde till det offentliga rummet, då tillträdet
ofta är baserat på besökarnas möjlighet att konsumera.
Enligt Carmona är det tre olika egenskaper av det offentliga rummet som avgör dess grad av offentlighet, vilka är: tillgänglighet,
ägandeförhållande och användning (Carmona et al. 2010:137139). Tillgänglighetsaspekten styr vilka som har möjligheten att
beträda och använda platser. Ägandeförhållandet är av den anledningen starkt kopplad till tillgängligheten då ägande handlar om
huruvida marken är privat eller offentligt ägd, och till vilken grad
den uppfattas ‘neutral’. Användning av en plats handlar om vilka
aktiviteter som bedrivs på platsen, men också om vem som får använda den. Om olika individer och sociala grupper delar platsen
eller inte.

2.2.2 Offentligt-privat
Offentlighet har ofta kommit att användas som ena delen av begreppsparet offentligt-privat för att förtydliga olikheterna mellan
dem, och begreppsparet konstruerar samhället diskursivt (Kärrholm 2004:65). De utgör på det sättet en tydlig dikotomi som
innebär att det samhälleliga rummet antingen är offentligt eller
privat. De båda sidorna utesluter varandra: det som är privat kan
inte vara offentligt och vice versa. Jane Jacobs menar att om det
ursprungliga syftet med ett rum är att det ska användas måste det
tydligt framgå vilken del som är privat och vilken som är offentlig
(Jacobs 1961:56-58). Annars finns en tendens att människor inte
vet hur ytorna ska användas vilket får till följd att de inte används
alls.
En del rum är dock svåra att kategorisera in tydligt under någon
av sfärerna, och därmed kan ytterligare begrepp vara behjälpliga:
halvoffentligt och halvprivat (Olsson 1998:6-7). Ett halvoffentligt
rum utgör en plats som är tillgänglig för alla inom ramen för uppsatta restriktioner. Restriktionerna innebär bland annat krav på
betalning för att få vistas på en viss plats som caféer, restauranger,
biografer eller offentliga rum med enskilda ägare, såsom köpcentrum och gallerior. I dessa rum har ägarna rätt att kontrollera
tillgängligheten genom att styra under vilka tider som platsen får
beträdas samt stänga ute de sociala grupper som inte är önskvärda. De halvprivata rummen har en mer begränsad tillgänglighet.
Platserna är i första hand tillägnade en viss grupp av människor
men får även beträdas av utomstående vid besök. De halvprivata
rummen utgör därför främst gemensamma trapphus och gårdar,
som har en begränsad tillgänglighet som är starkare kopplat till
den privata sfären.

Det offentliga rummet består i hög grad av sociala relationer mellan människor, och utgörs inte enbart av relationer mellan individer utan även mellan kolektiv av olika slag (Wikström och Olsson
2012:78). Begreppet offentlighet rör sig därför på en skala mellan
kollektiv/individ och på en skala mellan offentligt/privat (Carmona et. al 2010:137)

Offentligt

Individ

Illustration 2.

Kollektiv

Privat
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2.2.3 Politik och demokrati
Under 1900-talet har offentligheten och dess roll varit starkt präglad av två skilda uppfattningar (Olsson 1998:7-8). Den ena sidan
behandlar förståelsen av det offentliga rummet och dess roll ur ett
maktperspektiv, där politik och demokrati utgör centrala begrepp.
Den andra sidan berör offentligheten som livssfär och mötesplats.
Inom båda ansatserna förklaras den offentliga sfärens värde i förhållande till den privata. Således menar Olsson (1998:8) att det är
av stor vikt att människor ska kunna röra sig mellan sfärerna sett
ur båda perspektiven.
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Under 1900-talet har filosoferna Hannah Arendt och Jürgen
Habermas framställts som två av de största teoretikerna som
behandlar det offentliga rummet ur ett maktperspektiv (Madanipour 2010:6-7). Enligt Gabrielsson ser Arendt det offentliga rummet som en politisk konstruktion och som det instiftade element
som garanterar det politiska livet (Gabrielsson 2007:46-49). Hon
menar att Arendt betraktar det offentliga rummet som en scen-,
mötes- och stridsplats, där de antagonistiska krafterna i samhället
kan komma till uttryck. Genom det offentliga, som förankras i det
fysiska rummet, kan makten inte längre ses som en privat angelägenhet för den härskande, avgränsat till den privata sfären. Det
politiska eller offentliga rummet kännetecknas av en rad värden:
frihet (att varken härska eller bli behärskad), jämlikhet och likhet
inför lagen och modet att tävla eller framträda inför andra. Det
privata och offentliga är därför inskrivet i en djup hierarkisk ordning, men förutsätter ett samspel och ömsesidig påverkan. För att
kunna ta ton och synas i den offentliga sfären krävs en inrättning
i den privata sfären i form av bostad och tryggad försörjning. De
patriarkala normerna i samhället lyfts som en motsättning mot
det offentliga rummets kännetecken, och innebär att sociala hierarkier bidrar till ett ojämlikt nyttjande av det politiska offentliga
rummet.

Habermas framställer den offentliga sfären som ett grundläggande fundament i den moderna demokratin och som begynnelsen
av ett civilsamhälle (i Wikström och Olsson 2012:124-125, Gabrielsson 2007:46-47). Habermas använder sig av termerna ‘mötesplats’ och ‘vardagsrum’ för att beskriva det offentliga rummet,
vilket befäster att det har en stor betydelse och utgör en plats där
människor kan samlas och debattera utanför den privata sfären.
De grundläggande idéerna om den offentliga sfären handlar om
att skapa förutsättningar för människor att ingå i samtal och
diskussioner som jämlikar. I sin forskning försöker Habermas
identifiera de ideala förhållandena för att möjliggöra detta, men
den målgrupp som han inriktar sig på kan idag inte beskrivas
som jämlik, utan fokuserad på de vita männen från borgarklassen
(Wiktström och Olsson 2012:124). Habermas grundansats om en
jämlik arena bör därför breddas och innefatta alla grupper i samhället för att kunna anpassas till dagens kontext.
2.2.4 Livssfär och mötesplats
Begreppet offentligt rum är intimt förknippat med stadens rum
och föreställningarna om dessa som en arena för möten mellan människor (Wiktström och Olsson 2012:86). Det offentliga
rummet ska vara öppet för möten, kontakter och sysslor som kan
betraktas av andra människor (Lieberg 2010:237). Människor ska
därför kunna cirkulera och välja om de vill vara offentliga, anonyma eller privata med varandra, de ska både kunna synas och se
andra i det offentliga rummet.
Det offentliga rummets grundläggande egenskaper bygger på heterogenitet och mångfald och vikten av möjlighet till en kontrast
till den privata sfären genom den offentliga (Sennett 1992:1, 4).
Genom möten har vi möjlighet att få en förståelse för och utveckla ett intresse för den andre, och även kunna möta den andre i
ett samtal (Wikström och Olsson 2012:91). Bristen på mänskliga

möten i det offentliga rummet kan leda till svårigheter att uttrycka känslor då bristen påverkar stimuleringen av det mänskliga
psyket, vilket leder till större social segregering (Sennett 1992:5).
Bristen beror enligt Sennett på att det privata livet i förhållande
till det offentliga i den moderna människans liv har fått en alltmer betydande roll, där de nära relationernas betydelse har ökat
och behovet av mötet med främlingar i det offentliga rummet har
minskat. Både sociala, politiska och ekonomiska förändringar
under 1900-talet har lett fram till den rådande trenden (Carmona
et al. 2010:141). Sennett tydliggör därför vikten av att det fysiska
offentliga rummet utvecklas och används då han ser att dessa rum
överges i städerna (Sennett 1992:1-4). Anledningen är att det offentliga rummets betydelse alltmer handlar om att röra sig genom
det för att ta sig från punkt A till punkt B istället för att stanna
upp, röra sig i, och använda sig av rummet och se andra och själv
bli sedd.

2.3 Urban design
Termen urban design har vuxit fram sedan 1960-talet, och fått
fäste genom en rad av författare och designers som alla haft olika
angreppssätt för att utforma den fysiska miljön (Carmona et al.
2010:3). En allmän förståelse för vad urban design innebär är: “en
process som syftar till att skapa bättre offentliga platser och rum
för människor än vad som annars skulle kunna uppstå”. Carmona
et al. (2010:3) menar att definitionen understryker fyra saker: att
urban design är till för människor, begreppet ‘plats eller rum’ har
stor betydelse, att den urbana designen är operationell i “verkligheten” och att urban design även bygger på en process. Trots den
allmänna definitionen är det svårare att definiera begreppet mer
exakt eftersom det finns meningsskiljaktigheter kring vad begreppet vidare syftar till. Det finns ett antal aspekter som det råder

delade meningar kring: vilken storleksskala den urbana designen
riktar sig till och vem det är som ska ansvara för den urbana designen (Madanipour 1996:93).
Den urbana designen kan sägas infinna sig på skalan mellan
stadsplaneringen och arkitekturen, och är fokuserad till de offentliga miljöerna (Carmona et al. 2010:5-6). Skalan kan ses som en
brygga som länkar samman planeringen och arkitekturen, och
förhåller sig till strukturer som återfinns i båda lägren. Det innebär att den urbana designen är belägen mellan den objektinriktade, detaljrika arkitekturen och den storskaliga och omfattande
stadsplaneringen på den operationella skalan. Lynch menar emellertid att urban design sträcker sig bredare än så och innerfattar
de problem som finns på alla de olika spatiala skalorna (Lynch
1981:291). På grund av att den urbana designprocessen går igenom olika stadier går det även att befinna sig på olika skalnivåer.
Urbana designers måste därför alltid vara medvetna om skalorna
över och under den nivån som arbete för tillfället befinner sig på
i processen. En enskild specifik profession bör inte stå ensam ansvarig för den urbana designen (Carmona et al. 2010:4-5). Tvärtom bygger den på att en rad olika professioner möts och samarbetar. Genom samarbetet mellan discipliner kan ett helhetsgrepp tas
gällande ny utformning av en plats som innefattar sex dimensioner: den morfologiska, den perceptuella, den sociala, den visuella,
den funktionella och den temporära (Carmona et al. 2010:viii).
'HƓQLWLRQDYXUEDQGHVLJQ
Genom att låta den urbana designprocessen omfatta alla de sex
dimensionerna ges bäst förutsättningar för att skapa bättre rum,
vilket som tidigare uttryckts vara syftet med den urbana designen
(Carmona et. al 2010:3). Dimensionerna utgör därför definitionen
av vad den urbana designen innebär. Den morfologiska dimensionen berör stadens form och gatunät, hur det är utformat och har
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förändrats över tid (Carmona et. al 2010:109-110). Hur de fysiska
förutsättningarna ser ut är viktigt att ta reda på i processen för ny
stadsutveckling. Den perceptuella dimensionen handlar om hur
olika miljöer uppfattas och upplevs (Carmona et. al. 2010:132).
Mjuka värden som den sociala konstruktionen av plats och rum,
identitet och mening kan identifieras genom att låta den urbana
designen omfatta den perceptuella dimensionen. Den sociala dimensionen berör de olika grupper som är användare av det offentliga rummet (Carmona et al. 2010:166-167). Vilka som inkluderas
och exkluderas (genom fysiska eller sociala barriärer) är viktigt
att belysa för att kunna inkludera fler grupper. Utmaningarna
inom den sociala dimensionen handlar om att skapa tillgängliga,
trygga och säkra miljöer. Den visuella dimensionen berör hur det
offentliga rummet bör utformas för att vara estetiskt tilltalande.
En förskjutning från de byggda objekten till ytorna mellan byggnaderna är ett grundläggande fokus inom den visuella dimensionen. Vidare är gestaltningsprinciperna många, och under olika
perioder har olika stadsbyggnadsideal stått i fokus (Carmona et
al. 2010:200). I nästa kapitel presenteras vilka ideal som uppsatsen ämnar att följa. Den funktionella dimensionen handlar om
att staden och de offentliga rummen ska vara lätta att använda
och röra sig mellan, och att målpunkter är strategiskt lokaliserade
(Carmona et. al 2010:240). Den temporära dimensionen av urban
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design fokuserar på förståelsen av innebörden och inverkan som
tiden har på offentliga rum. Tidsaspekten involverar förändring,
både den som sker i cykler och den förändring som är bestående
(Carmona et. al 2010:226). Den temporära dimensionen är därmed en viktig aspekt för urbana designers att förhålla sig till vid
utveckling av nya platser.
2.3.2 Behovet av urban design
Det har under 1900-talet skett samhällsförändringar som inneburit att det offentliga rummets betydelse och användning idag
ifrågasätts allt starkare (Madanipour 2010:3). Förändringarna är
både kopplade till nya stadsbyggnadsideal och ett paradigmskifte
från stark stat till stark marknad (Svedberg 1996:10-11, Madanipour 2010:2-5). Ur dessa förändringar har behovet av urban
design skapats (Carmona et al. 2010:11-12).
Modernismens intåg under 1900-talet innebar en stor förändring
i utformningen av de offentliga miljöerna, då de arkitektoniska
gestaltningsprinciper som tidigare legat till grund för städernas
utformning frångicks (Svedberg 1996:10-11). Således innebar
det att den traditionella gatubilden i många fall fick ge vika för
monotona och storskaliga byggnader och platser, samt att bilens
intåg i samhället gjorde anspråk på stora offentliga ytor i stadskärnorna. Efter andra världskriget var många krigsdrabbade länder
i Europa tvungna att rusta upp sina stadskärnor. I Sverige, som
stått utanför kriget, skedde samma förändring vilken benämns
som cityomvandlingen. Många äldre småskaliga byggnader revs
i stadskärnorna för att ge plats åt större varuhuskomplex byggda
i modernistisk stil. Utglesning av städerna i form av förorter är
också ett uttryck av modernismen, där funktionsuppdelning av
bostad och arbete är en del av konceptet. Externa köpcentrum
som konkurrerar med handeln i stadskärnan kan också anses ha
sitt ursprung i den modernistiska epoken (Svedberg 1996:10-11).

De modernistiska byggnadsprinciperna innebär att fysiska hinder som med avsikt eller av en slump skapats, vilket lett till social
segregering och att människor inte möts på samma sätt som de
gjorde tidigare (Loukaitos-Sideris 1996:91-92).
Paradigmskiftet från stark ekonomisk stat till stark ekonomisk
marknad utgör även en bidragande faktor till ifrågasättandet av
det offentliga rummets betydelse (Madanipour 2010 4-5). Privatisering och kontroll blev alltmer frekventa inslag i det offentliga
rummet när marknadsparadigmet fick en hegemonisk ställning
efter 1970-talets finanskris. Den privata sektorn hade enbart ett
intresse av att investera i samhällsutveckling som innebar en säker
avkastning, vilket inte innefattade de offentliga miljöerna i staden.
De privata intressena var enbart förpliktigade mot sina aktieägare och inte samhället som helhet. Lokala myndigheterna kunde
inte sälja marken som de offentliga platserna var belägna på, på
grund av dess låga värde, och medel fanns inte för att underhålla
de offentliga miljöerna. Det resulterade i att de offentliga platserna
övergavs av både den offentliga och privata sektorn (Madanipour
2010:2-5). En annan konsekvens som det marknadsbaserade paradigmet bidrog till var hårdare bevakning och kontroll av de offentliga rummen (Madanipour 2010:6). Det blev allt vanligare att
de offentliga platserna anpassades till de som hade möjlighet att
konsumera, vilket vänder sig från idén om det offentliga rummet
som en öppen plats utan krav på motprestation från användaren.
Restriktioner av olika slag gjorde det svårt för en del grupper att
beträda och använda delar av staden, vilket går emot grundidén
om det offentliga rummet som en plats för alla (Madanipour
2010:6). Denna utveckling framhålls sammanlänkas med kritiken
mot övergången från samhället som kollektiv och gemenskap till
individualismens intåg. Uppträdandet och beteendet på de offentliga platserna i staden speglar detta, då interaktioner mellan
människor successivt bytts ut mot att människor undviker var-

andra och klyftor mellan olika sociala grupper har blivit allt mer
framträdande (Madanipour 2010:7, Loukaitos-Sideris 1996:12).
2.3.3 Tre traditioner
Kritik mot utvecklingen av det offentliga rummet har riktats från
olika håll (Carmona et. al 2010:6-8). Två traditioner går att urskilja som förgreningar inom den urbana designen, vilka kritiserat
stadsutvecklingen ur olika perspektiv. Den första traditionen, den
estetiska, tog avstamp i bland annat Camillo Sittes bok: City planning Accordning to Artistic Principles (1889). Denna inriktning
speglar en tidig, arkitektonisk och smalare syn på urban design
som motsätter sig de modernistiska utformnignsprinciperna.
Camillo Sitte var en österrikisk arkitekt, stadsplanerare, teoretiker
och konstnär som levde mellan 1843-1903. Hans kritik riktades
mot det sena 1800-talets modernisering av städer i form av stora
boulevarder och själlösa offentliga platser (Madanipour 2010:6).
Den brittiska arkitekten Gordon Cullen (1914-1994) var ytterligare en av förespråkare av den estetiska traditionen. Cullen är
känd för att ha testat och utfört fallstudier kring planeringsteorier
samt utformning av städer i boken The consice Townscape (1961).
Studierna handlar till stor del om hur en plats upplevs utifrån den
fysiska utformningen och hur kontraster i staden bidrar till fler
spännande intryck, vilket han ansåg att det modernistiska stadsbyggnadsidealet inte tog hänsyn till (Cullen 1971:7).
Den sociala traditionen uppstod som en reaktion mot den estetiska traditionen, och fokuserar i större grad på hur människor
använder och uppfattar platser utifrån mentala bilder (Carmona
et. al 2010:7). Den sociala konstruktionen av platsen är central
och det är inte längre intressant att undersöka enbart den fysiska
utformning. Jane Jacobs är en nyckelperson gällande den sociala
traditionen (Carmona et. al 2010:7). Hon var en amerikans-kanadensisk journalist, författare samt aktivist som levde mellan 1916-
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2006. Hon är mest känd för sin influens på stadsplanering genom
sin bok The Life and Death of Great American Cities (1961). Jacobs
förde fram en humanistisk kritik mot modernismen då hon ansåg
att platser förlorade identitet och känsla i och med det nya sättet
att bygga samhällen, och att livet i staden inte fick byggas bort
(Madanipour 2010:6). Hennes observationer är inriktade på förhållandet mellan den fysiska miljön och människan, och hennes
idéer är utgångspunkt för Jan Gehls liknande studier i Skandinavien. Gehl är en dansk arkitekt och professor i stadsplanering,
född 1936. Han har under en längre period studerat och skapat
en teori kring människans beteende i det offentliga rummet.
Hans intresse ligger i den mänskliga skalan i stadsplaneringen
där han lyfter behovet av att skapa platser som är anpassade för
människan där användaren står i centrum (Wikström och Olsson
2012:88). Gehls mest kända verk är Life between buildings - using
public space där han behandlar hur den fysiska strukturen och
utformningen påverkar det mänskliga beteendet (Gehl 2011:x).
En tredje tradition av urban design har vuxit fram under de
senaste åren för att möta de problem som stadsutvecklingen står
inför idag (Carmona et al. 2010:7-8). Den samtida urbana designen kan ses som en hybrid av de två föregående traditionerna
som innebär att både estetiska och sociala aspekter vägs in då
offentliga rum ska utvecklas, och benämns som den rumsskapande traditionen (place-making tradition). Dagens planerare och
arkitekter måste se till både de hårda och mjuka värdena, och den
urbana designen ska verka för att skapa rum av det som anses vara
intetsägande platser (“makning places out of spaces”) (Carmona
et al. 8, 74, 359) Den urbana designen kan däremot inte styra hur
rum kommer att användas, utan kan bara skapa förutsättningar
för användning.
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2.4 Sammanfattning
Förståelsen av begreppet rum kan inte frånkopplas de sociala relationer som tar plats i rummet, och kan därmed inte tolkas som
ett enskilt objekt reducerat till dess fysiska struktur. Den fysiska
formen samt de relationer som där tar plats är det som tillsammans utgör rum. Det offentliga rummet syftar till en öppen plats
för allmänheten och har en stark koppling både till demokratiska
rättigheter och det fria ordet. Dock framhålls detta snarare som
ett ideal än som representativt för den verklighet vi lever i. Det
finns både fysiska och sociala barriärer som hindrar att alla grupper i samhället kan använda offentliga rum. Tillgänglihet, ägandeföhållande och användning är avgörande faktorer för om rum
upplevs offentliga eller inte och hur de används. Offentlighet sätts
ofta i relation mot det privata, men många platser kan idag anses
vara ett mellanting: semi-offentliga och semi-privata.
Genom urban design kan det offentliga rummet utformas med
bättre anpassning till människan, genom att både den estetiska
och sociala dimensionen av det offentliga tillgodoses vid den
fysiska utformningen av det. Behovet av den urbana designen kan
anses ha vuxit fram ur kritiken mot modernismen. Gestaltningsprinciper som uttrycks av urbana designers syftar till att skapa
förutsättningar för användning av de offentliga rummen, och
möten mellan människor.
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3.1 Teoretiskt perspektiv
Att utgå ifrån ett teoretiskt perspektiv är ett hjälpande verktyg
vid analys och tolkning av den insamlade empirin. De teoretiska
utgångspunkterna fungerar därför som glasögon som används för
att sätta teorier i relationer till studiens resultat (Bjereld 2009:1718). Den här uppsatsen är utformad utifrån en kvalitativ ansats
med en teoriprövande induktiv karaktär där den teoretiska ansatsen utgår från det socio-spatiala perspektivet.
3.1.1 Socio-spatialt perspektiv
Det socio-spatiala perspektivet syftar till den fysiska utformningens möjlighet eller begränsning att skapa stadsliv och påverka
sociala relationer (Lieberg 1994:194). Det innebär att relationen
mellan den byggda miljön och människan kan studeras med
utgångspunkt i den fria viljans perspektiv, vilket bygger på föreställningen om att människans beteende påverkas av den byggda
miljöns utformning och organisation. Perspektivet står i kontrast
till det deterministiska synsättet, som bygger på föreställningen
om att den byggda miljön inte alls påverkar människans beteende eftersom framtiden redan är förutbestämd och inte påverkningsbar genom val. Inom den fria viljans perspektiv utgör den
byggda miljön en uppsättning möjligheter eller begränsningar
som människan väljer att förhålla sig till på olika sätt (Lieberg
1994:194). Probabilism är ett begrepp som är kopplat till den fria
viljans perspektiv. Det syftar till att den fysiska miljön ger upphov till val, men att det finns olika typer av utformning av den
fysiska miljön som gör vissa val troligare än andra. Vidare bör
den byggda miljön kunna bilda rum eller platser för samhandling
och interaktion mellan människor, som i sin tur kan skapa förutsättningar för etablering av kontakter och utveckling av lokala
kulturer. Beroende på utformning är det olika stor sannolikhet att
rummet används (Lieberg 1994:194).

Det socio-spatiala perspektivet bygger på idén om att den strukturella/fysiska och sociala dimensionen av en offentlig yta överlappar varandra, och därför är ett offentligt rum även ett socialt
rum (Siedschlag et. al 2012:2). Perspektivet bygger därmed på att
användaren av de offentliga rummet består av olika grupper av
människor, med olika krav och behov. Medvetenheten om detta är
viktig ur både en forskares och en planerares synvinkel, eftersom
det bidrar till en planeringspraxis som tar hänsyn till att den fysiska miljön kan upplevas och användas på olika sätt. Den byggda
miljön är av grundläggande betydelse för det sociala livet som tar
plats i rummet (Siedschlag et. al 2012:2). Den har särskilda attribut som vittnar om regler och riktlinjer, politik och ekonomi, men
är även avgörande för upplevelsen av trivsel och trygghet eller
bristen på det.

3.2 Operativa begrepp som verktyg
För att undersöka hur olika ansatser gällande urban design förhåller sig till varandra har arbetet utgått ifrån att identifiera
rumsliga operativa begrepp. Dessa har identifierats genom att
studera ansatser av Camillo Sitte, Gordon Cullen, Jane Jacobs och
Jan Gehl, vilka alla bidragit till att utveckla den urbana designen
under 1900-talet. Sitte kan ses som en föregångare till de konstnärliga principer som Gordon Cullen byggde vidare på inom den
estetsiska traditionen där stadens estetiska uttryck står i fokus
(Carmona et al. 2009:6-7). Jane Jacobs och Jan Gehl ansluter sig
till den efterkommande sociala traditionen gällande urban design
med större fokus på användaren av de offentliga rummen. Således
bör vi idag förhålla oss till båda dessa traditioner i planering och
gestaltning av offentliga rum. Det är därför legitimt att utgå ifrån
båda perspektiven för att studera vilka faktorer som kan verka för
att rum upplevs som meningsfulla och användbara. De operativa
rumsliga begreppen har för arbetet fungerat som ett analysverktyg
när det utvalda fallet studerats.

23

3.2.1 Rumslig identitet
Slutenhet
Den rumsliga strukturen har en tydlig koppling till uppfattningen
om rummets identitet, genom att strukturen bör vara utformad på
ett slutet sätt (Camillo Sitte 1982:36-39). Ett slutet rum skapar en
tydlig separat enhet som är enklare att uppfatta och utforska för
det mänskliga ögat. De offentliga stadsrummen bör därför enligt
Sitte omgärdas av tydliga fysiska väggar, då de rumsliga utblickarna har stor inverkan på uppfattningen om rummets identitet. Det
är viktigt att skapa rum som ramas in och som enbart möjliggör
för utblickar mot en gata i taget. Genom slutenhet kan platser
skapas som i större grad är lättöverskådliga och uppfattas som
sammanhängande och inbjudande. Inramningen kräver i sin tur
att mötet mellan de olika rummen, som till exempel gata och torg,
sker med hjälp av medvetna designval för att ytterligare förtydliga rummets identitet. Enligt Sitte uppnås det genom att använda
fysiska objekt för att fylla igen luckor som skapats som bidrar till
att skapa rum i rummet som ytterligare förtydligar upplevelsen av
rummets identitet.
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Illustration 5.
Sittes turbinplan som
visar ett slutet rum med
möjlighet för utblick åt
ett håll i taget.

Variation
Oregelbundenhet är en annan faktor som skapar rum som påverkar upplevelsen av den rumslig identiteten (Sitte 1982:48,
51). Den oregelbundna formens uppkomst i äldre städer beror
troligtvis på att de inte är designade genom en uppritad plan, de
har tagit form på plats och är anpassade till platsens förutsättningar sedda från ett markperspektiv. Det kan därmed vara svårt
att skapa oregelbundenhet i moderna städer då nya platser oftast
planeras från ett ritbord, och kan uppfattas som konstlade. Dock
är strävan efter symmetri förkastligt (Sitte 1982:48). En asymetrisk
ordnad plats uppfattas som mer naturlig och stärker bilden av
platsens konstnärliga drag. Att skapa rum i rummet är en aspekt
som också utgör en bidragande faktor till den rumsliga identiteten
och hur människan upplever rummet (Cullen 1971:23-29,32,44).
Människans sinne och position i stadens rum är en bidragande faktor till hur rummet uppfattas och hur hen reagerar på sin
omgivning. För Cullen är variationen i och mellan rummen viktig
för att den psykologiska känslan av att befinna sig över, under,
utanför eller inne i ett rum ska uppstå. Exempel på det kan vara
att röra sig från en smal gata ut på ett torg för att sedan återgå till
en smalare passage där variationen av rumsstorleken är stor. Det
är dessa känslor som bidrar till känslan av rummets identitet och
ger upphov till en spänning som det mänskliga sinnet ständigt eftersöker (Cullen 1971:44). I likhet med Sitte talar Cullen (1971:23)
om slutenhet. Om denna slutenhet sätts i relation till, och kombineras med öppenhet utgör det en bidragande faktor till att rummet upplevs varierat men ändå fångar den rumsliga identiteten
som det mänskliga sinnet kan uppfatta.
Mångfald
Den rumsliga identiteten är starkt kopplad till att rummet ska ha
en tydlig mening för människan. Staden och det enskilda rummets identitet är uppbyggt kring en mångfald av funktioner men
också av användare. Mångfalden anser Jacobs vara det som utgör

bränslet för det sociala och kulturella livet i staden, vilka i sin tur
är bidragande faktorer för att en rumslig identitet ska kunna uppfattas (Jacobs 1961:9-11, 170). Den rumsliga identiteten skapas
genom att se till förhållandet mellan människan och den fysiska
miljön (Jacobs 1961:10). Förhållandet innebär att bebyggelsen utgör ramen som formar de sociala relationerna, och bebyggelsens
utformning påverkar därför hur rummet används och upplevs.
Mångfalden av fysiska element från olika tider anses också vara
en bidragade faktor för upplevselsen av att platser har mening och
identitet (Carmona et. al 2010:246). Särskilt efter andra världskriget 1945 blev det i många städer en allt större angelägenhet att bevara, inte bara kulturhistoriska byggnader utan även hela stadsdelar. Ett sätt att bibehålla en unik prägel för det offentliga rummet
är att värna om de kulturhistoriska värdena, men det bör inte gå
till överdrift. Distinktionen mellan konserverande och bevarande
är av vikt för den urbana designen. Konservering av miljöer som
innebär att förändring och förnyelse inte är tillåten är hämmande
för utvecklingen. Bevarande av vissa värdefulla element tillsammans med nyare inslag är däremot viktigt för identitetsskapandet
och upplevelsen av att platsers identitet präglas av en ständigt
pågående förändring. Påminnelsen om att utvecklingen “fortsätter
genom” istället för “bryter av från” det tidigare är viktig (Carmona
et. al 2010:246-247).
Visuell ordning
Den visuella ordningen är en aspekt som Jacobs menar påverkar
den rumsliga identiteten (Jacobs 1961:403-410). Städer innefattar
livets mest komplexa och intensiva form, och Jacobs menar att
det finns grundläggande estetiska begränsningar för vad som kan
göras med städer. Således går det inte att enbart med hjälp av fysiska medel skapa ett rum som används. Färg, form, material och
fysiska ting utgör däremot något som människan behöver såväl i
utformningen av städer som i andra sammanhang, för att hjälpa

oss att förstå livet och för att visa oss vad saker och ting betyder
(Jacobs 1961:409). Men Jacobs menar att staden aldrig kan utgöra
ett konstverk. Anledningen beror på att när arkitekter har försökt
skapa städer i form av konstverk har de försökt ersätta livet med
konsten - vilket alltid misslyckas. Det handlar istället om att skapa
en visuell ordning av staden och dess rum, som förädlar både
livet och konsten i staden, vilket får till följd att rummen används
(Jacobs 1961:409-410). Detta handlar däremot inte om en formgivande ordning, utan om en visuell ordning som skapas genom
att arbeta med förutsättningar som bidrar till mångfald och att
stadsrummen blir en del av stadslivet. Den visuella ordninegn av
stadsbilden är uppbyggd kring en förgrund och en bakgrund. Jacobs menar att förgrunden hos gatubilen bör vara sammanhängande med bakgrunden för att betraktaren ska kunna se en helhet
och den fungerande ordningen av stadens komplexitet ska kunna
utläsas. Om förgrunden är detaljrik med en rad olika aktiviteter
och möjligheter såsom hus, skyltar, fönster och affärer ges ett
intryck av ett intensivt gatuliv och mångfald. Om en plats saknar
punkter att fästa blicken på och består av något som fortsätter mot
horisonten kan det enligt Jacobs uppfattas som något som fortsätter i all oändlighet - vilket skapar förvirring och oordning. Följden
blir att rummet inte uppnår sin fulla potential och används inte
på det sättet som det skulle kunna göra (Jacobs 1961:410). Potentialen ökar därför om visuella avbrott skapas i ändlösheten vilket
innebär att stadens rum ramas in och dess möjliga användning
blir tydligare.
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3.2.2 Rumslig användning
Funktioner
Den rumsliga användningen är uppbyggd kring funktioner (Gehl
2011:5). Funktionerna och hur rummet används påverkas starkt
av hur den fysiska miljön är utformad. Gehl för fram en teori som
delar upp rummets funktioner i tre skilda kategorier: nödvändiga aktiviteter, frivilliga aktiviteter samt sociala aktiviteter (Gehl
2011:5-7). Kategorierna påverkas mer eller mindre av den omgivande miljöns utformning och innehåll. Den aktivitetskategori
som Gehl konstaterar påverkas minst av den fysiska utformningen
av ett rum är de så kallade nödvändiga aktiviteterna. Hit räknas
de som sker på daglig basis, som att ta sig till och från skolan och
arbetet, samt de flesta aktiviteter som indirekt innebär att ta sig
från punkt A till punkt B. Aktiviteterna har uppstått och kommer fortsätta uppstå oavsett hur den fysiska miljön är utformad
vilket beror på att människorna som deltar inte har något val.
Uppfattning om identitet på dessa platser är därför svagare än de
platser där aktiviteter utöver de nödvändiga kan uppstå och ta

plats. Utformning som bidrar till att människor vill uppehålla sig
på platsen bidrar till ökad social interaktion (Gehl 2011:6). För att
de frivilliga och sociala aktiviteterna ska uppstå krävs en utformning av den fysiska miljön som tillåter detta. Till de frivilliga och
de sociala aktiviteterna räknar Gehl in promenader, att slå sig
ner och läsa, äta, vila sig, sola sig samt att titta på och prata med
människor.
Funktionsblandning
Enligt Jacobs utgör funktionsblandning ett fundament i staden
som bidrar till att en plats har potential att användas i större utsträckning och av flera olika typer av människor (Jacobs 1961:10,
56-58) Det omgärdande gatulivet som sker på bland annat trottoarer och som till viss del ramar in rummen är en viktig aspekt
även vad gäller användningen av rummet. Detta då ett intensivt
gatuliv kan locka människor att använda rummet som en plats
att stanna upp på och observera detta liv ifrån, vilket i sig är
en aktivitet. Att möjliggöra för denna aktivitet är därför viktigt
(Jacobs 1961:56-58). Ett intensivt gatuliv kan uppstå när det finns
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Illustration 6. Gehls diagram visar hur det offentliga rummet används till olika grad beroende av dess
utformning. Den undre raden visar till vilken grad
rummet kan användas när utformning inte är anpassad för aktiviteter, och den övre visar hur rummet kan
användas vid en tillåtande utformning för aktivitet.

olika målpunkter att besöka under stora delar av dygnets timmar.
En blandning av målpunkter som bostäder, kontor, restauranger
och barer innebär därför att rummen används kontinuerligt. En
stadsdel eller en plats som enbart uppfyller en eller få primära
funktioner har väldigt begränsade möjligheter att få människor att
uppehålla sig där (Jacobs 1961:187-188).
Mänskliga skalan
Den mänskliga skalan innebär en utformning som syftar till att
människan ska kunna relatera till den byggda miljön genom dess
anpassning till människans storlek och proportioner. Skalan har
en stor påverkan på visionen om en livfull stad då den har betydelse för hur rummet upplevs och används (Jacobs 2011:6, 83, 91).
Följaktligen är detaljer och planering av element som genererar ett
offentligt liv mycket viktiga. En mer försiktig dimensionering av
rummet är enligt Gehl mer intressant för människan än de stora
rummen då varje liten del av det offentliga rummet är viktigt.
En mindre skala skapar möjligheter för människan att uppfatta
detaljer och samla ihop intrycken till en helhetsbild av platsen.
Enligt Sittes principer bör torgytor vara mellan en till två gånger så djup som byggnaden är hög för att byggnaden ska kunna
betraktas och relateras till på bästa sätt (Carmona et. al 2010:180).
För att frivilliga och sociala aktiviteter ska uppstå måste rummet
erbjuda goda möjligheter och utformas på ett sätt att det är enkelt
för människor att röra sig i rummet (Gehl 2011:133-137, 141). För
att skapa dessa rum bör utrymme, materialval och underlag utgå
ifrån principen om den mänskliga skalan för att människor ska
känna sig bekväma med att använda offentliga rum.

Illustration 7.
Förhållande 1:1 och
Förhållande 2:1 gällande torgets bredd och
byggnadshöjden.

Vistelse
Möjligheten att kunna stanna upp och stå på en plats i det offentliga rummet påverkar hur rummet används (Gehl 2011:147).
Aktiviteten är däremot inte lika beroende av hur den fysiska
miljön är utformad, men för att kunna stå kvar i ett offentligt rum
ställs krav på utformningen. Om utformningen skapats utifrån
möjligheten att kunna stanna upp och bruka rummet, medför det
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att både frivilliga men framförallt sociala aktiviteter kan utvecklas (Gehl 2011:147-154). Det är först när möjligheten finns som
människor väljer att stanna kvar på en plats, och det offentliga
rummet kan bli levande. Gehl menar därför att det handlar om
att skapa fysiska element som ramar in rummet yttre kanter, då
kanterna utgör de mest naturliga platserna för att stanna upp och
stå kvar vid. Rummet bör därför byggas utifrån och in där tydliga
platser skapas längs med kanterna, vilket bidrar till att aktiviteter även kan uppstå där. Att använda sig av rummet kanter och
stå eller sitta kvar vid de platserna upplevs mer okej både ur ett
fysiskt men även psykologiskt perspektiv och medför en känsla
av skydd och förankring (Gehl 2011:150-151). Skydd och förankring skapas således genom att rummets kanter organiseras för att
människor ska vilja dröja sig kvar på platsen. Organisationen av
rummet kanter innebär att människor kan studera omgivningen
samtidigt som de kan känna sig bekväma med att inte själva bli
betraktade. Om rummets kanter inte organiseras är risken stor att
en plats förblir livlös. Det mänskliga sinnet fungerar på det sättet
menar Gehl, och därför handlar det om att skapa fysiska ting
som människor har möjlighet att luta sig mot eller stå nära som
får människor att vilja använda sig av rummet i större utsträckning (Gehl 2011:151). Rörelse mellan stadens rum framhålls som
en viktig aspekt, men bör även kompletteras med fokuspunkter.
Dessa kan bidra till att dra till sig människor och få fler att tillfälligt ‘ockupera’ en plats (Cullen 1971:23-29, 91).
3.2.3 Rumslig tillgänglighet
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Omvänd trafikhierarki
Den rumsliga tillgängligheten utgör en aspekt som påverkar hur
många, och vilken typ av människor som kan röra sig på en plats,
där detaljerna i rummet är avgörande (Cullen 1971:91). Cullen
menar att detaljerna i första hand innebär att tillgängligheten bör
stärkas för gångtrafikanter, då många offentliga rum i staden inte

är anpassade efter hur samhället i övrigt ser ut. Tillgängligheten
ökar genom att fotgängare får företräde framför annan trafik, vilket gör det enklare att ta sig till, från eller genom rummet. Människan är som mest flexibel i sitt rörelsemönster till fots och därför
bör rummen anpassas efter gång- och cykeltrafikanter (Cullen
1971:100-104). För att förtydliga atmosfären av att rummen är
anpassat för mjuka trafikantgrupper är den rumsliga inramningen
viktig. Gehl menar att om möjligheten finns bör biltrafiken uteslutas helt från gatan då den påverkar rummets tillgänglighet negativt (Gehl 2011:109-111, 129). Utesluts biltrafiken kan människor
i större utsträckning både röra sig inom rummet och dröja sig
kvar. Om förhållandena och den rumsliga tillgängligheten för
fotgängare är goda, är det inom vissa ramar möjligt att med hjälp
av den fysiska planeringen påverka hur många människor som
kommer att använda sig av det offentliga rummet (Gehl 2011:23,
37, 45). Ett viktigt mål bör vara att människor oavsett, ålder, kön
eller funktionshinder ska kunna använda de offentliga rummen
(Gehl 2011:166).
Aktiviteter och rörelse
Att bygga upp olika stadsrum som kan upplevas genom sekvenser möjliggör för ett stadsliv som skiljer sig i förhållande till det
privata (Cullen 1971:7-11). Stadslivet uppstår när rummet formas
kring olika funktioner som bidrar till att varierande aktiviteter
kan äga rum. Stadens rum bör därför formas så att de ge upphov till en ständig rörelse mellan dem som leder till att många
människor vill och kan använda sig av rummet (Cullen1971:8).
Rörelsen och användningen uppstår om rummet formas genom
att blanda färg, material och skalor. Blandningen skapar en visuell
och psykologisk känsla av att rummet är till för olika aktiviteter.
Visuella och psykologiska känslor skapas genom kontraster, som
frångår symetri, balans och perfektion och som gör staden och det
enskilda stadsrummet intressant. Kontrasterna får fler människor
att uppleva att platsen är värd att utforska. Rummet bör möjliggö-

ra för en kontinuerlig rörelse genom det (Cullen 1971:91). Att dra
till sig människor som upplever att rummet är användbart handlar om att se över vad rummet har att erbjuda, och om tillgång till
det finns.

ett primärt och sekundärt slag. De primära sittplatserna erbjuder
mest bekväma och ordentliga sittmöjligheter medan sekundära
sittplatser är de som uppstår av befintliga element som möjliggör
för flera olika användningar i rummet.

Korta gator, korta avstånd
De rumsliga strukturerna i stadens uppbyggnad påverkar den
rumsliga tillgängligheten (Jacobs 1961:211, 411-412). Jacobs menar att utan struktur kan staden vara svårorienterad och rummen
uppfattas inte som tillgängliga för den stora skaran människor.
Avstånd mellan platser och gator bör av den anledningen vara
korta, vilket möjliggör för att stadens offentliga rum tillgängliggörs för många olika människor. För att rummen ska upplevas
som tillgängliga ur ett avståndsperspektiv bör längden mellan
gator inte överstiga 120 meter vilket anses alltför långt. Ett avstånd
på upp till 80 meter menar Jacobs (1961:411) gör staden mer
lättillgänglig eftersom det genererar alternativa rörelsemönster.
Att organisera rörelsemönstret så att de följer kortaste sträckan är
eftersträvansvärt då människor söker efter den kortaste vägen att
ta sig fram på (Gehl 2011:129-137).

3.2.4 Rumslig trygghet

Sittplatser
Tillgängligheten beror till stor del på en noggrann planering av
var sittplatser placeras i rummet (Gehl 2011:155-157). Placeringen är många gånger slumpmässig då många planerare och arkitekter tycks vara rädda för tomma ytor, och sittplatser ställs ut utan
någon tanke bakom det (Gehl 2011:157). Slumpmässigheten innebär enligt Gehl att rummen inte upplevs som mer tillgängliga än
innan utan leder istället ofta till oanvända platser. Dessutom ställs
olika krav på sittplatsernas placering och utformning då äldre har
andra krav än yngre (Gehl 2011:159). Placering och utformning
påverkar av den anledningen rummets attraktivitet och tillgänglighet och bör därför förses med olika typer av sittplatser av både

Mänsklig närvaro
Att platser används under stora delar av dygnet är primärt för att
ett rum ska upplevas som tryggt (Jacobs 1961:56-58). Tryggheten
skapas genom den mänskliga närvaron som gör platsen livfull och
som därmed har stor påverkan på hur trygga människor känner
sig när de rör sig igenom ett rum, eller vistas en längre tid på en
plats. Den mänskliga närvaron skapas genom att förse stadsrummet med olika funktioner, vilka bidrar till att rummen används
och fler ögon har möjlighet att studera vad som sker och kan
ingripa om en situation uppstår som kräver det. För att det ska
vara möjligt måste målpunkterna öppnas upp mot de offentliga
rummen (Jacobs 1961:57). Om målpunkterna vänder ryggen mot
platsen, anses den därför vara blind vilket leder till otrygghet. Däremot menar Jacobs att om människor i stor grad upplever av att
de blir observerade, kan det leda till en olustkänsla, och indirekt
kan en plats som har många ögon på sig leda till att de inte används i större utsträckning. Därför upplevs trygghet i de offentliga
miljöerna som mest när gatorna och torg används frivilligt och
medvetenheten om att människor blir övervakade av varandra är
liten (Jacobs 1961:58).
Placering och belysning
De rumsliga elementens placering är inte enbart kopplade till användning och tillgänglighet, utan kan även kopplas samman med
rumslig trygghet (Gehl 2011:155-159, 166). Elementens placering
påverkar orienterbarheten och överskådligheten av rummet. Vil-
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ket Gehl (2011:165) menar påverkar människors trygghetskänsla.
Att placera sittplatser längs rummets kanter utgör därför en viktig
faktor gällande tryggheten, då människor upplever rummet de
befinner sig i som tryggare om ryggen är skyddad. Säkerhetsaspekter har även en stor påverkan på hur tryggt ett rum upplevs
(Gehl 2011:165). Säkerhetsaspekterna berör bland annat skydd
mot biltrafiken som har stor betydelse för att vuxna ska känna
sig trygga med att vistas på de offentliga platserna med små barn.
Belysning utgör även en stor aspekt gällande trygghetskänslan av
ett rum och bra belysning handlar om att lysa upp rummens olika
element och användare (Gehl 2011:173-178). Det görs på bästa
sätt genom att rikta ljuset direkt, eller reflektera det mot horisontella ytor då belysning är en nödvändig faktor för att en plats ska
fungera under olika delar av dygnet. Gehl menar därför att belysningen bidrar till ökad trygghetskänsla.
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3.3 Sammanfattning
Genom att använda de operativa rumsliga begreppen som analysverktyg för att gestalta ett användbart och tillgängligt offentligt
rum bör hänsyn tas till både den fysiska och sociala dimensionen.
De fyra olika förhållningssätten som behandlar rum och dess
utformning som de operativa begrepp grundats på innebär inga

Illustration 8.

större motsättningar mellan gestaltningsprinciperna. De kan snarare ses som en utvecklingskedja inom den urbana designen, och
de olika ansatserna kompletterar varandra. Arbetets definition för
användbara offentliga rum är en kombination av de kriterier som
presenterats i diagrammet.

Identitet

Användning

Tillgänglighet

Trygghet

Camillo Sitte

Slutenhet

Inte fokus på
denna aspekt

Estetiken
viktigare

Inte fokus på
denna aspekt

Gordon Cullen

Variation

Rörelse och
aktiviteter

Upplevelsen
viktigare

Inte fokus på
denna aspekt

Jane Jacobs

Mångfald

Blandade
funktioner

Korta gator

Jan Gehl

Inte fokus på
denna aspekt

Blandade
aktiviteter

Korta avstånd
och omvänd
trafikhierarki

Stadsliv

Placering och
belysning
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Rumslig Identitet
För arbetet innebär rumsligt identitetsskapande att rummet uppfattas som definierat genom slutenhet, variation och en mångfald
av funktioner och användargrupper. En inramad miljö är lättare
att orientera sig i och läsa av. Genom variation i rummet upplevs
det som mer spännande, och därmed behövs inte symmetri och
raka vinklar eftersträvas. Att möjliggöra för mångfald av funktioner och samhällsgrupper bidrar till liv i staden, vilket är en
bidragande faktor gällande upplevelsen av identitet för många
människor. Genom att ta hänsyn till kulturhistoriska värden och
låta dessa samspela med mer moderna inslag kan känslan av identitet stärkas. Att anpassa funktionerna i det offentliga rummet till
fotgängarna innebär också att känslan av identiteten kan stärkas.
Rumslig användning
För att stärka det offentliga rummets roll som mötesplats måste
förutsättningar för användning skapas. Genom att arbeta utifrån
begreppet ‘rum i rummet’ kan rummet uppfattas som mer inbjudande till aktivitet, då människan uppfattar kanter som mer
bekväma att röra sig längs med och vistas vid än öppna ytor. Men
viktigt är att förhålla sig till den mänskliga skalan, vilket innebär
en försiktig dimensionering. Fokuspunkter av olika slag är också
viktiga element för att skapa en inbjudande plats. Möjlighet till att
stanna upp är också av vikt, och fysiska element som kan bidra
till detta är sittplatser och möjlighet att luta sig mot något. Det
ska vara lätt att röra sig inom, mellan, till och från olika element
i och utanför rummets fysiska avgränsning till fots, det ger bättre
förutsättningar för att rummet används frekvent.
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Rumslig tillgänglighet
För arbetet definieras offentliga rum utifrån ett tillgänglighetsperspektiv som ett rum där hänsyn har tagits till material och
utformning som kan underlätta för alla grupper i samhället att ta
sig fram, framför allt äldre, barn och funktionsnedsatta. Offentliga
rum ska prioritera fotgängarna, de ska får ta plats och uppleva att
det är enkelt att röra sig i rummet. Korta avstånd gör det lättare
att uppfatta en känsla av tillgänglighet, vilket innebär att korta
gator är att föredra då dessa ger en känsla av avbrott i motsats till
någon som upplevs som oändligt. Gena stråk är också viktiga för
upplevelsen av tillgänglighet.
Rumslig trygghet
Trygghetsaspekten gällande offentliga rum definieras som ett rum
som möjliggör för olika aktiviteter under stora delar av dygnets
timmar. Om stadslivet är utspridd på platsen under dygnet kan
den upplevas tryggare i och med den mänskliga närvaron. Trygghet i det offetnliga rummet innebär även att det förses med god
belysning och en strategisk placering av olika objekt så att rummet blir överblickbart. Trygghet ur säkerhetsperspektivet innebär
en tydlig trafikseparering och att biltrafik minimeras i de miljöer
där människor vistas.
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4.1 Fallstudie
För att studera vilka faktorer som bör eftersträvas vid planering
av offentliga rum samt hur de kan appliceras i en verklig kontext
är arbetet uppbyggt kring ett specifikt offentligt rum. Fallstudien
är en forskningsdesign som möjliggör för en mer djupgående
redovisning av olika förhållanden eller händelser, riktat till enstaka fall. Fördelen med fallstudien är att den möjliggör för en mer
detaljerad undersökning då den tillåter flera metoder för att samla
in data. För det här arbetet är fallstudien förlagd till Västerviks
stadskärna och Stora torget där det valda fallet används som en
teoriprövande undersökningsenhet för att pröva gestaltningsprinciper gällande det offentliga rummet (Denscombe 2009:59-61).

Fallstudie
Observation
Inventering

Platsanalys
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4.1.2 Platsinventering
Platsinventering har skett genom att besöka Västerviks stadskärna
vid ett tillfälle, lördagen 25 april, samt genom att studera kartmaterial över området som komplement. De operativa begreppen är
de utgångspunkter som använts för att genomföra inventeringen.

Dokument
Intervjuer

4.1.3 Dokument
För att ta reda på hur kommunen ställer sig till utveckling av de
offentliga miljöerna har kommunala dokument studerats. Det
kommunala dokument som ligger till grund för analysen är Västerviks översiktsplan, ÖP 2025.

Innehållsanalys

Gestaltningsförslag

4.1.1 Observation
Observation är en gynnsam metod att använda för att samla in
och registrera händelser och data som behandlar rörelsemönster
och användning. Genom direktobservationer undviks det avstånd
som annars kan uppstå mellan forskaren och det undersökta
materialet. Vid systematiska dirkektobservationer där observationsscheman upprättas minimeras den eventuella variationen
som kan uppstå när en plats observeras (Denscombe 2009:271,
274). Genom att upprätta ett systematiskt observationsschema
för Stora torget har aktiviteter registrerats utifrån frekvens och
händelse (hur många som rör sig på torget, och vad de gör) samt
hur länge dessa aktiviteter varar under en given tidsintervall på 15
minuter spridda under tre tillfällen vid olika tidpunkter på dygnet. Observationerna på Stora torget skedde från ett café i anslutning till torget för att undvika att vår närvaro skulle påverka hur
människor rörde sig och använde sig av platsen. Observationerna
ägde rum lördagen 25 april, tisdagen 28 april och fredagen 1 maj.
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4.1.4 Intervjuer
För att samla in data gällande människors uppfattning och användning av det offentliga rummet är intervju en användbar metod. En lämplig intervjuform för det här arbetet har varit att utgå
ifrån semistrukturerade intervjuer för att få mer öppna och utförliga svar. Intervjuformen innebär att intervjuerna har genomförs
utifrån förberedda ämnen som skulle behandlas och besvaras och
möjliggjorde för att den intervjuade fritt kunde utveckla sina idéer
och tala mer utförligt om de ämnen som togs upp (Denscombe
2009:232-235).
Ett urval av intervjupersoner har skett utifrån variation av ålder,
kön och sysselsättning, samt att de alla har en stark koppling till
Västervik och dess stadskärna. Ämnen som behandlades var identitet, användning, tillgänglighet samt trygghet där de övergripande frågorna var följande som presenteras i listan till höger.
Samtliga intervjuer varade i cirka tio minuter och kompletterades
med att intervjupersonen markerade ut på en karta över stadskärnan hur hen oftast rör sig i staden (se bilagor).
4.1.5 Triangulering
Att använda sig av olika metoder i arbetet innebär en större
möjlighet att ringa in och lokalisera det som studeras (Denscombe 2009:184-186). Flera synvinklar ökar kunskapen. Data från
observationen och platsinventeringen av Stora torget har jämförts
med data från det insamlade intervjumaterialet. Materialen från
de olika metoderna har därför fungerat som komplement till varandra och möjliggjort för att se på Stora torget ur olika perspektiv.
Den metodologiska trianguleringen ökar träffsäkerheten och ger
en mer fullständig bild.

•

Om du skulle besöka Västerviks stadskärna, i vilket
syfte gör du oftast det?

•

Hur skulle du röra dig då? På vilket sätt (gång,
cykel, bil)? Varför?

•

Vilka känslor framkallas hos dig när du rör dig genom staden? Var är det trevligt, var är det otryggt?

•

Vilka platser är de viktigaste enligt dig?

•

Var skulle du bestämma träff med någon? Varför
där?

•

Var tycker du att det är mest folkliv i stadskärnan?

•

Vilket torg i Västervik besöker du oftast? (Spötorget,
Stora torget, Grönsakstorget eller Fiskaretorget)

•

Vilket torg är för dig mest användbart/tillgängligt/
trivsamt att besöka?

•

Vilket torg är för dig minst användbart/tillgängligt/
trivsamt och minst värt att besöka?

•

Anser du att Västerviks stadskärna har en tydlig
identitet? Vad bidrar i sådana fall till den? Bidrar
Stora torget till att stärka den?

•

Hur skulle du beskriva vad en offentlig plats är?
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4.2 Analys
Analysen är uppbyggd kring två infallsvinklar; kvalitativ innehållsanalys samt en platsanalys där stadskärnan har analyserats
med hjälp av de teoretiska operativa rumsbegreppen.
4.2.1 Kvalitativ innehållsanalys
För att skapa förståelse för hur stadskärnan i Västervik uppfattas har en kvalitativ innehållsanalys genomförts av Västerviks
översiktsplan 2025 och de transkriberade intervjuerna. Data som
samlats in har krävt noggran läsning för att den ska få en mening.
Att genomföra en kvalitativ innehållsanalys har inneburit ett
förtydligande av denna mening. Genom att arbeta fram och koda
olika kategorier och teman genom nyckelbegrepp har möjliggjort
att kunna dra generaliserade slutsatser (Denscombe 2009:368).
Analysen av översiktsplanen har utgått ifrån fem utvalda sökord,
då dessa kan kopplas till begreppet ’offentligt rum’. De begrepp
som utgör nyckelord för analysen är följande:

Offentligt rum/miljö/plats
Mötesplats
Identitet
Tillgängliget
Trygg/Trygghet
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Utifrån de teman som behandlades under intervjuerna har nyckelord identifierats och sorterats in som underkategorier för att
kunna jämföra innehållet i intervjuerna. De nyckelord som identifierats till varje operativt begrepp är:

Rumslig identitet - Nyckelord: hamnen, vattnet, båtar,
småstad, mysig, sommar, grönska, biltrafik, historiskt
Rumslig användning - Nyckelord: underutnyttjat,
målpunkter, uppehålla sig, hamnen, evenemang, årstid,
grönska
Rumslig tillgänglighet - Nyckelord: målpunkter, trafik,
cykel, bilfritt, stråk
Rumslig trygghet - Nyckelord: dagtid, kvällar, tryggt

4.2.2 Platsanalys
Stadskärnan och Stora torget har inventerats och observerats
utifrån de operativa begreppen identitet, användning, tillgänglighet samt trygghet. Det insamlade materialet har sedan analyserats
utifrån underkategorier till de operativa rumsbegreppen.
Rumslig identitet
Slutenhet - utblickar, mötet gata-torg, rum i rummet
Variation - assymetrisk utformning, storleksvaration
Mångfald - olika funktioner
Visuell ordning - visuella avbrott
Rumslig användning
Funktioner - nödvändiga, frivilliga, sociala
Funktionsblandning - målpunkter
Mänsklig skala - dimensionering
Vistelse - rummets kanter, möjlighet att sitta och stå
Rumslig tillgänglighet
Trafikhierarki - bilvägar, gång- och cykelvägar
Avstånd - Gatulängd och relation
Utformning- variation i utbudet, olika material
Rumslig trygghet

4.3 Metodkritik
Fallstudiens största problematik är dess trovärdighet vad gäller
den generalisering som görs utifrån de resultat som framkommer
i studien. Fallstudien har sitt fokus på olika processer och byggs i
första hand upp av kvalitativ data. En osäkerhet gällande kvalitativa analyser som måste vägas in är det faktum att personen som
samlar in datas egna “jag” spelar roll för resultatet. Forskarens
egna erfarenhetsvärld går inte att frånkoppla observationen, och
medvetenhet om detta är viktigt (Denscombe 2009:293).
Att observera en plats under en längre tid kan leda till en observatörseffekt vilket innebär att det finns en risk att människor uppträder annorlunda än om de känner att de blir observerade och
inte använder sig av platsen som de vanligtvis gör (Denscombe
2009:72). En annan kritik som kan framföras mot de genomföra
observationerna är dess smala tidsspann. Tidsramen för uppsatsen möjliggjorde bara för att observationer genomfördes under en
vecka i slutet av april. Ett mer representativt resultat hade kunnat
tas fram ifall miljön observerats under flera årstider.
Gällande intervju som metod finns även där osäkerhetsfaktorer.
Intervjuareffekten innebär att den som intervjuas kan hämmas i
sina svar genom att uppleva en statusskillnad mellan sig själv och
forskaren. Istället för att sanningsenligt besvara frågorna baseras
svaren på det som hen tror förväntas vara det rätta svaret. Det är
inte alltid som uttryck och handling överrensstämmer. Det innebär att viss osäkerhet gällande objektivitet även bör beaktas här
(Denscombe 2009:268-269).

Mänsklig närvaro - målpunkters plats och öppettider
Placering och belysning - orienterbarhet, sittplatsers
placering och skydd mot biltrafik
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5.1 Historisk tillbakablick
5.1.1 Västerviks stadskärna
I Västerviks tätort bor det idag 21 489 invånare (Västerviks
kommun 2014). När Västervik anlades på sin nuvarande position
i början av 1430-talet var invånarantalet betydligt lägre (Erik Andrén 1933:9-13). Staden beskrivs ha flyttats enligt kungliga order
från sin lokalisering inne vid Gamlebyvikens innersta spets ut till
vikens inlopp i angränsning till skärgården. Hur stadsplanen såg
ut under denna tid och kommande tre sekel finns inga bevarade
kartor över, men att stadens struktur succesivt förändrades efter
att eldsvådor härjat finns källor som styrker. Staden låg väl skyddad innanför gränsen mellan viken och Östersjön, vilket var ett
strategisk läge ur försvarssynpunkt. Västervik antas ha vuxit fram
kring Sankta Hjärtruds Kyrka då bebyggelsen i dessa kvarter är
den äldsta. Dock var den skyddade hamnen en nackdel för sjöfarten, och där med uppstod behovet för en ny hamnanläggning
vid Östersjöns strandkant. Denna etablerades någon gång under
1600-talet, och därmed bestod Västervik av två skilda stadsdelar.
Den äldsta bevarade stadsplanen är från 1707, och visar hur staden tog form efter den omfattande branden år 1677. I denna plan
övergavs tidigare medeltida organiska utformning och ersattes
med det tidstypiska renässansidealet där raka, breda gator lades ut
efter schematiska principer.
5.1.2 Stora torget
Stadsplanen från 1707 innebar att de två huvuddelarna som tidigare utgjort staden kopplades samman, och i föreningen uppstod
Storgatan och Stora torget i dess mittpunkt (Erik Andrén 1933:1415). Det framhålls att Storgatan även försågs med en ny tullport i
väster och genom den nya infarten fick den nya Storgatan sin rätta
karaktär som huvudgata och Stora torget ramades in av Rådhuset
och storborgares gårdar. Rådhuset på Stora torget har sedan dess

uppkomst bidragit till torgets centrala roll i staden. Det har invändigt byggs om flertalet gånger och sedan 1800-talet inhyst lokaler
för kommunalförvaltning och auktionskammare, polisvaktskontor, arrester, rådhussal, borgmästare m.m. Den övre våningen har
även under 1800-talets första hälft används för baler och andra
fester (Kjellgren 1980:61). Byggnaderna runt torget har sedan
1900-talet inhyst affärslokaler i stor utsträckning. Byggnadernas
bottenplan har byggts om från bostäder till affärslokaler. I början
av 1900-talet hade Stora torget stor betydelse då årliga marknader ägde rum på torget som komplement till den grönsaks- och
fiskhandel som ägde rum på Grönsakstorget och Fiskaretorget.
Vanligtvis bedrevs torghandeln enbart på den västra sidan av
torget, men under speciella marknader togs hela torget i anspråk.
(Kjellgren 1980:36-39, 45).

Bild 1. Stora torget på 1950-talet.
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Utformningen av torget har inte förändrats särskilt mycket sedan 1707 års stadsplan. Den senast antagna planen för området
är stadsplanen från år 1927, vilket innebär att bebyggelsen inte
har förändrats avsevärt sedan Andréns inventering av bebyggelsestrukturen och Stora torget är idag fortfarande beläget i vad
som utgör de mest centrala delarna av Västerviks stadskärna. Ett
fåtal detaljplaner har tillkommit inne i stadskärnan, främst från
1960-talet, som innebar att två större varuhuskomplex uppläts.

När torget anlades var dess yta ungefär dubbelt så stor i förhållande till dagens yta. Torgets sträckte sig över båda sidorna av Storgatan och utgjorde cirka 2000 kvadratmeter i förhållande till dagens
1000 kvadratmeter. Efter 1950-talet har ytan öster om Storgatan
omvandlats till en genomfartsväg för bilar, och omfattar idag även
en mindre parkeringsyta för både bil och cykel samt en taxihållplats.

Hamnen

Sankta Hjärtruds kyrka

Stora torget
Illustration 10. Torgets
ursprungliga storlek i
förhållande till idag.
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Bild 2. Utsnitt av stadsplanen från 1927 med
Stora torget i mitten.

n
gata
Stor

100 m

tan
dga
Bre

1

3

an
gat
mn
Ha

2

n
ne
m
Ha

4

Illustration 11.
Västerviks stadskärna med
dess fyra torg. 1. Stora torget
2. Grönsakstorget 3. Fiskaretorget 4. Spötorget. Ljusblåa
gator är gångområde.
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Illustration 12.
Stora torget som det ser ut
idag. 1. Rådhuset 2. Västervikstidningens lokaler (inrymmer
även fler verksamheter).

5.2 Hamnen och sommaren utgör
identiteten
Västerviks stadskärna
“Vattnet och hamnen är identitetsskapande, restauranger
och krogliv på sommaren skulle jag säga bidrar till det”
(Man 25)
“Jag tycker att Västerviks stadskärna är en typisk sommarstad, eftersom de flesta aktiviteter pågår nere vid
hamnen sommartid. Staden blir verkligen fin när alla
blomkrukor placerats ut. Vintertid är det tyvärr inte
något speciellt. En stad där det mesta finns som man
behöver men det är också allt.” (Kvinna 55)
Av de åtta intervjuer som genomförts återkommer fem personer
till orden sommar och hamn när de talar om Västerviks identitet.
När turismen försvinner försvagas upplevelsen av både stadskärnans och torgens identitet.
“Det är ju skillnad sommartid och vintertid, det är ju
bara på sommaren som folk rör sig. Det är ju kring Fiskaretorget i så fall. Det räcker att komma 100 meter där
ifrån och sen är det helt folktomt. Det är ju bara i hamnen det finns liv.” (Man 59)
I Västerviks översiktsplan, ÖP 2025 nämns begreppet identitet
fem gånger. Vid en av dessa träffar är identitet förenad med Västerviks tillgångar. Kommunen framhåller att genomförda undersökningar och analyser av staden kan konstarera att människor

förknippar Västervik med sommar och kusten samt skärgården,
hav och båtar (Västerviks kommun 2014:6). Således kan det
konstateras att stadens identitet till viss del har en stark koppling
till vattnet och sommaren då det bekräftas genom dokument och
intervjuer. I flera intervjuer är aktiviteter och turism kopplad till
begreppet identitet. Följaktligen kan det fastläggas att identitet
för många människor bygger på ett socialt perspektiv, där den
mänskliga närvaron är avgörande.
“Jag tycker inte Västervik har någon stadskärna längre.
Förr var det förmodligen Spötorget, där de flesta affärer
låg centrerade och bussar gick genom stadskärnan. Nu
flyttar affär efter affär ut till det nya området Ljungheden och bussarna går ju inte längre förbi Spötorget. I
och med detta har den gamla knutpunkten försvunnit.
Sommartid finns stadskärnan numera vid Fiskartorget,
då det är där människor samlas.” (Man 59)
Citatet styrker påståendet om att stadskärnans identitet är kopplad till den mänskliga närvaron, och pekar även på att utvecklingen i staden har inneburit att den mänskliga närvaron minskat
på de offentliga platserna. Det framhålls även att den fysiska
utformningen skulle kunna förbättras för att stärka upplevelse av
en identitet:
“Jag skulle säga att Västerviks stadskärnas identitet är
typisk för en småstad som vill profilera sig som liten och
mysig, men som inte riktigt lyckas hela vägen. På grund
av bilar, brist på dekorationer och så vidare.”
(Kvinna 22)
43

Det uttrycks en brist av utsmyckningar och dekorationer, vilka
framhålls kunna göra stadskärnan mer mysig, som i sin tur kan
sammankopplas med identitet. Även en omvänd trafikhierarki där
bilar inte tillåts vara ett lika framträdande inslag understryks kunna bidra till att stärka identiteten i stadskärnan. Genom att låta
fotgängare ta mer plats ökar förutsättningarna för folklivet, vilket
styrker påståendet om att mänsklig närvaro är identitetsskapande.
En annan infallsvinkel uttrycks av en av de intervjuade gällande
stadskärnans identitet:
Mycket att många gamla byggnader är bevarade. På
andra ställen så är ju stadskärnan rivits helt, men så är
det ju inte i Västervik. Många fina gamla finns hus kvar.
Jag tycker att Stora torget bidrar till det” (Man 20)
Här beskrivs det historiska vara identitetsskapande, och där med
är Stora torget med dess Rådhus en bidragande faktor. Detsamma
uttrycks vara identitetsskapande för staden i Översiktsplanen där
det framhålls att Västervik stad har en stadskärna med en vacker
och välbevarad träarkitektur från 1700- och 1800-talet som ska
bevaras även för framtiden (Västerviks kommun 2014:16)

1
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Bild 5

Stora torget
Till skillnad från det föregående citatet påtalas det av flera av de
intervjuade att Stora torget inte upplevs bidra till den identitet
som präglar stadskärnan.
Fiskaretorget i första hand är det jag tänker på [som
bidrar till identiteten], Stora torget bidrar inte till identiteten. Det är inte kopplat till vattenmiljön.” (Man 25)
“Nej det tycker jag inte riktigt. Det är ju en båtstad, men
det marina skulle kunna utvecklas mera. Stora torget bidrar inte till att stärka identiteten, klart nej.” (Kvinna 58)

Citaten pekar på att torgets läge inte är lika attraktivt som de
miljöer som återfinns i anslutning till hamnen och vattnet, och att
torget inte uppfattas vara anknutet till den marina hamnen.

2

Bild 6

2

1

Illustration 12.
1. Bild på fontänen från
sydöst. 2. Bild på det öppna torget från nordväst.

Den genomförda platsinventeringen av Stora torget visar att torget
i dagsläget inte är ett slutet rum, då det möjliggör för utblickar åt
flera gator samtidigt. Utblickarna försvårar den rumsliga uppfattningen och påverkar rummets identitet då torgets visuella gränser
sträcker sig långt utanför det offentliga rummet.
Mötet mellan Hamngatan, Storgatan och torget är definierad genom olika materialval där gatusten och asfalt möts med en höjdskillnad på cirka åtta centimeter. Torget saknar emellertid andra
fysiska objekt som ytterligare delar av torgytan mot den omkringliggande strukturen vilket medför att torgets rumsliga identitet
är reducerad. Att definiera rum i rummet är av den anledningen
svårt i dagsläget.

Illustration 13. Utblickarna från Stora torget.

Bild 7. Kant mellan torg och bilväg.

Stora torgets dimensioner är idag cirka 30x40 meter. Den omkringliggande bebyggelse består av mellan två till fyra våningar.
Byggnadshöjden ligger på mellan cirka tio till femton meter.
Rådhuset som torget är uppbyggt kring är cirka tio meter högt.
Torgets djup är därmed fyra gånger längre än Rådhusets höjd.
Dimensionering påverkar den rumsliga uppfattningen då torgets
förhållande till bebyggelsen är 4:1. Djupet på torget är idag för
långt för att bebyggelsen ska uppfattas på ett bra sätt på grund av
avsaknad av fysiska avbrott.

Illustration 14. Dimensionerna mellan hushöjder och torgdjupet.
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5.3 Användning längs med stråken
Västerviks stadskärna
Att vistats i stadskärnan handlar för många av de intervjuade om
att besöka dess olika målpunkter. De vanligaste målpunkterna är
kommersiell service eller matställen.
“Då har jag oftast några ärenden i affärer eller platser
inne i Västervik. Ja det är nästan bara det, biblioteket
är ju också något jag besöker...//… Om jag tänker till
så tycker jag ju att det inte direkt finns några platser
som man stannar till och njuter på. Det är mer att man
flanerar och njuter utanför stadskärnan längs stråket vid
ruinen.” (Kvinna 58)
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Citaten tyder på att enbart en liten del av stadskärnan används
och att andra former av målpunkter eller platser att uppehålla sig
på saknas. De flesta talar om ett rörelsemönster genom staden
längs med Bredgatan och Storgatan förbi Stora torget och ner till
vattnet.
Övsersiktsplanen uttrycker att de offentliga rummen i stadskärnan ska ge förutsättningar för spännande möten och evenemang,
och att varierade aktiviteter ska ha möjlighet att uppstå. De
offentliga mötesplatserna ska möjliggöra för sociala interaktioner
samt möjliggöra för människor att kunna ta del av regelbundna
aktiviteter och enstaka arrangemang som får invånarna att känna
sig delaktiga i samhället (ÖP 2014:25-26). På vilket sätt miljöerna
ska vara utformade för att bidra till dessa förutsättningar uttrycks
inte. Därmed finns ingen strategi för att uppnå de inriktningsmål
som framhålls.

tan
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“Oftast gör jag det för att äta lunch på en lunchrestaurang, eftersom jag jobbar så när stadskärnan. Jag går
även och handlar det som inte finns i vanlig mataffär,
alltså kläder eller så.” (Kvinna 55)

Illustration 15. De stråk som intervjupersonerna uttryckt att de rör sig längs med.
Stråk som används av flera har en tjockare markering. Stora Torget är markerat i
mörkgrått.

Stora torget
Trots att Stora torget är beläget i anslutning till ett av de två mest
utnyttjade stråken i stadskärnan framhåller majoriteteten av de
intervjuade däremot att de använder Stora torget minst i förhållande till de andra offentliga rummen i stadskärnan.
“Jag tycker inte att det [Stora torget] är särskilt tilltalande. Tror aldrig att jag har suttit ner där bara för att det
är mysigt eller fint. Det är ju inte några uteserveringar
där heller, folk bara passerar dessa ytor.” (Kvinna 58)
“Stora torget, menar du Rådhustorget? Det är en outnyttjad plats men som borde kunna bli en mer central
mötesplats...//...Rådhustorget borde man göra trevligare
också. Det finns det ju väldigt lite att sitta på. De borde
ställa dit lite byttor med blommor och så (Kvinna 55)
Det framhålls att det offentliga rummet är outnyttjad som mötesplats och möjlighet till större användning av platsen efterfrågas.
Det visuella perspektivet kan tolkas vara avgörande för att Stora
torget inte används. Torget är inte anpassat för att användas kontinuerligt i större utsträckning då det råder en brist på sittplatser
samt att upplevelsen av torget så som det beskrivs indikerar på att
rummet inte är trevligt att vistas i med utgångspunkt i de estetiska
värdena.
Inventeringen och observationen av Stora torget visar att möjligheten finns till att stanna upp tillfälligt på torget och använda
sig av de bänkar som är utplacerade. Bänkarna är i dagsläget inte
skyddade eller placerade längs med någon kant. Torget saknar en
tydlig inramning längs med två sidor, vilket gör det mindre inbjudande för människor att slå sig ner på de sittplatser som finns.

Därmed saknas tydliga platser att uppehålla sig på längs med
rummets kanter. Vilket kan bidra till att aktiviteter inte uppstår i
någon större grad på torget. Stora torget saknar andra fysiska ting
som möjliggör för människor att luta sig mot eller stå nära. Folklivet och aktiviteterna återfinns därför runt torget, men inte på det.
“...men av torgen är det Rådhustorget (Stora torget), för
där är man aldrig. Man skulle ju kunna byta ut affärerna och parkeringarna på andra sidan också, för där
känns det inte som att någon rör sig.” (Kvinna 22)
“...Men jag är nog mest runt målpunkterna runt Stora
torget...//...Men jag är inte på själva torget, utan mer
runt torget.” (Man 20)
För att få en tydligare bild av hur Stora torget används och hur
gatulivet ser ut har en systematisk observation genomförts vid tre
tillfällen. Resultatet av observationen visas i tabellen nedan.
Lör 25 april
11.25-11.40

Tis 28 april
13.20-13.35

Fre 1 maj
17.50-18.05

Gick förbi
(antal)

221

83

34

Gick över
(antal)

42

34

19

Uppehöll sig
(antal)

13

18

0
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Bild 8 och 9. Stora torgets öppna kanter
mot gatorna som utgör bilväg.

2
48

1

2

1

Observation 1, Lörsdag 25 april 11.25-11.40
Vid första observationstillfället var väderförhållandet
mulet. En del företag samt kommunala bolag gjorde
reklam för sig själva på Stora torget där de ställt upp
tält och stod och informerade om sina produkter eller
tjänster. Området framför Rådhuset var avspärrat då
arbete pågick kring rådhusets entré, och därmed kunde
enbart halva torget användas. De flesta som uppehöll
sig på torget vid det här tillfället hade informationstälten som sin huvudmålpunkt. Ett fåtal använde sig av
torgets bänkar för att sitta ner och samtala. En person
läste en tidningen. Aktiviteterna på bänkarna pågick
enbart under några få minuter, ingen stannade längre
än 10 minuter under det här observationstillfället.
Observation 2, Tisdag 28 april 13.20-13.35
Vid den andra observationen var väderförhållandet
soligt. Området närmast Rådhuset var fortfarande
avspärrat för anläggning i marken. De aktiviteter som
tog plats på torget var samtal mellan småbarnsföräldrar som stannade upp med barnvagnarna, någon som
slängde skräp och några få uppehöll sig på bänkarna.
De som satt ner satt antingen och samtalade med varandra eller i mobiltelefon.
Observation 3, Fredag 1 maj 17.50-18.05
Vid den tredje observationen var väderförhållandet
regnigt. Det var ingen som uppehöll sig på torget under
observationstillfället den dagen, och där med skedde
ingen mänsklig aktivitet. En ensam fiskmås seglade
över torget några gånger, och människor med paraplyer
passerade längs med Storgatan.

Gick förbi
Genomsnitt

92

Gick över

Uppehöll sig

45

10

Tabellen ovan visar det genomsnittliga värdet för hur Stora torget
används utifrån de genomförda observationerna. Siffrorna visar
att det var ungefär dubbelt så många som passerade bredvid torget
i jämförelse med hur många som rörde sig över det. Rörelsemönstret under de observationstillfällen då informationstälten var
borttagna skedde främst på diagonalen samt längs med rummets
västra och södra kant. I genomsnitt var det endast en tiondel
som valde att uppehålla sig på torget i förhållande till antalet
människor som passerade förbi det på sidan. Det var ingen som
uppehöll sig på torget när det var regnigt väder. Det observerades
heller inte att någon aktivitet för barn tog form under något av de
tre observatonstillfällena. Observationerna visar att användningen
på torget är svag, och att det främst sker nödvändiga aktiviteter
på torget. De sociala och frivilliga aktiviteterna är väderberoende,
men sker i förhållande till de nödvändiga aktiviteterna i mycket
mindre utsträckning oberoende av väder.
Observation 1
Observation 2
Observation 3
Illustration 16
Förekomsten
av aktiviteter.

Nödvändiga

Frivilliga

Sociala
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Inventeringen av torget och dess omgivning visar att en mångfald
av funktioner i form av både affärer och bostäder återfinns runt
Stora torget vilket även bekräftas i intervjuerna. I bottenplan är
alla verksamheter inriktade på kommersiell service, medan ungefär hälften av byggnaderna runt torget även innefattar lägenheter.
Funktionsblandningen av bostäder och verksamheter möjliggör
för en mänsklig aktivitet kring torget under en stor del av dagen,
men det finns inga verksamheter som verkar som målpunkter under kvälls- och nattetid. Observationen visar att både nödvändiga,
frivilliga och sociala aktiviteter främst äger rum i kanterna av Stora torget men i mindre utsträckning på själva torget där få uppehåller sig. Att det pågår ett frekvent gatuliv under flera timmar av
dygnet runt torget innebär däremot att goda förutsättningar finns
att locka människor till att använda rummet i större omfattning.

Illustration 17.
Byggnader i angränsning till torget. Mörkgrå inhyser verksamheter och blå inhyser
bostäder med verksamheter i bottenplan.
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5.4 Bristande tillgänglighet på
Stora torget
Västerviks stadskärna
De flesta av de intervjuade framhåller att de tycker att det är lätt
att ta sig fram i stadskärnan, och det råder konsensus kring vilket
sätt personerna väljer att ta sig fram på.
“...Jag kör aldrig bil ner till stan. Jag åker cykel dit men
sen går jag i stadskärnan.” (Kvinna 21)
“Först åker jag bil dit, sen parkerar jag uppe över Hemköp och sen går jag inne i stan.” (Kvinna, 58)
Innehållet i citaten ovan uttrycks av samtliga som intervjuats. De
visar tydligt på att de flesta rör sig till fots inne i stadskärnan. Att
de flesta rörelsemönster i stadskärnan är lokaliserad till Bredgatan
och Storgatan har konstaterats. Bredgatan utgör till stor del en
gågata.
“...Det är ju inte så mycket biltrafik inne i stan, det är ju
rätt avstängt.” (Kvinna 63)

Illustration 18. Den rådande transportsättet i stadskärnan enligt de
intervjuade.

Den innersta stadskärnan tycks därmed upplevas som tillgänglig
för gångtrafikanter på de ställen som bilar är begränsade eller
uteslutna. Platsinventeringen visar att stadskärnans gator inte
överstiger 120 meter någonstans, vilket bidrar till upplevelsen av
att avstånden i stadskärnan inte känns långa. Personen bakom
nästkommande citat hävdar detta:
“Cykelparkeringen som är där [vid Stora torget] har en
ologisk placering. Det är ju svårt att cykla dit, man måste ju leda cykeln för att kunna ställa den där.”
(Kvinna 22)

Cykelmöjligheter uttrycks vara undermåliga eftersom det saknas
cykelvägar i själva stadskärnan. Flera menar att de leder cykeln
fram till cykelparkeringarna inne i kärnan eller parkerar utanför.
“När jag är i Västervik känns det alltid så praktiskt med
stadskärnan, om jag jämför med där jag bor nu. För det
är litet och allt man kan tänkas komma på att man ska
ligger inom gångavstånd. Så känns det ju inte nu när jag
bor i en större stad.” (Kvinna 21)
I Översiktsplanen uttrycks att den fysiska planeringen ska verka
för att arbeta med att enkelt avhjälpa hinder, det vill säga med
åtgärder som kan underlätta för framkomligheten och tillgängligheten i den offentliga miljön för människor med funktions- och
orienteringsnedsättningar (Västerviks kommun 2014:25). Västerviks kommun har utsatta inriktningsmål som innebär att kommunen ska verka för att skapa mötesplatser för alla oavsett kön,
ålder, socioekonomisk och etnisk tillhörighet, eller funktions- eller orienteringsnedsättning (Västerviks kommun 2014:16). Dock
framhålls inga exempel på åtgärder för att nå inriktningsmålen.
Stora torget

120 m

Illustration 19. Gatulängderna i stadskärnan överstiger inte 120
meter. Majoriteten av gatorna är mellan 40-60 meter.

Stora torget ligger i angränsning till ett bilfritt gångområde med
många målpunkter. För att nå området måste den dubbelriktade
Hamngatan korsas eftersom vägen utgör en barriär mellan torget
och det bilfria området. Längs med torgets södra sida går den enkelriktade Storgatan, och för att nå den måste vägen korsas. Närmaste övergångsställe är beläget högst uppe på Storgatan, vilket
innebär en lång omväg. Det långa avståndet till ett övergånggställe
innebär en uppmuntran till att korsa bilvägen för att nå trottoaren
på andra sidan utan att göra det på ett övergångsställe.
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Inventeringen påvisar att det förekommer fysiska hinder i form
av kullerstensgatorna som innebär ett tillgänglighetsproblem
för människor med fysiska funktionsnedsättningar av olika slag.
Materialet återfinns över hela ytan på Stora torget. Kullerstenen
är nedsänkt vid två platser på torget, vid det sydvästra samt det
sydöstra hörnet, vilket innebär att det enbart är på de två ställena
som passage kan ske för de som är funktionsnedsatta.

Tillgänglighet till platsen kan även sammanlänkas med möjligheter att uppehålla sig på platsen. En av de intervjuade ser på den
aspekten gällande Stora torget på det här sättet:
“Rådhustorget borde man göra trevligare också. Nu finns
det ju väldigt lite att sitta på.” (Kvinna 55)
Idag är torget försett med sex bänkar som ställs ut under sommarhalvåret. Bänkarna är av samma modell och ingen alternativ
sittplats finns att tillgå. Avsaknad av variation i sittmöjligheter
innebär inte per automatik att torget är otillgängligt. Flera alternativ skulle däremot kunna innebär en högre grad av tillgänglighet
då människor ställer olika krav på sittplatsers utformning och
placering.

Illustration 20. Rådande trafikhierarki vid Stora torget.
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Bild 10. Markbeläggningen på Stora torget.

Illustration 21. Visar var torget är nedsänkt för övergång.

5.5 Tryggt på dagen
Västerviks stadskärna
Samtliga som intervjuats uttrycker att stadskärnan upplevs som
trygg, och kan inte peka ut några specifika platser i staden som
utgör otrygga ställen.
“Jag är ju oftast där, eller nästan uteslutande där dagtid,
så rädd känner jag ju mig aldrig.” (Kvinna 58)
“[Stadskärnan] är inte en otrygg miljö.” (Man 20)
Att stadskärnan upplevs som en trygg miljö kan i det här fallet
bero på att flertalet enbart besöker den under dagtid och behöver
indirekt inte betyda att stadskärnan upplevs som lika trygg under
övriga timmar på dygnet. Några generella slutsatser kan därför
inte dras vad gäller tryggheten under kvällen och natten. Ett fåtal
av de intervjuade rör sig ute i stadskärnan på kvällen och uttrycker sig enligt följande:
“Inga otrygga [platser], definitivt inte. I och för sig rör
jag mig mest dagtid. Men möjligen om man går hem
från nån restaurang nån kväll, men runt 22-23 så är det
inte särskilt otryggt då heller…” (Man 59)
“Otryggt skulle jag inte säga att det är. Jag kan vara ute
och gå sent utan att känna det.” (Kvinna 63)
Personerna bakom citaten framhåller att de inte upplever stadskärnan som en otrygg plats under kvällarna, men de vistas inte
heller där under sena tider på regelbunden basis, utan snarare
undantagsvis.

I Västerviks översiktsplan, ÖP 2025 nämns ordet trygg tjugo
gånger. Av dessa är två kopplade till trygghet i det offentliga rummet och sex till boendemiljön. Övriga har ingen specifik koppling. I planen uttrycks att den fysiska planeringen ska bidra till att
minska rädslan för att utsättas för brott och att alla kommunens
invånare oavsett kön, ålder, socioekonomisk och etniska tillhörighet ska känna sig trygga i det offentliga rummet (Västerviks
kommun 2014:25).
Stora torget
Det har tidigare konstaterats att det råder en viss funktionsblandning kring Stora torget i form av handel, bostäder och kontor.
De verksamheter som är etablerade är i stor utsträckning öppna
under dagtid. Den kommersiella handeln stänger kl 18 på vardagar och kl 14 på lördagar med undantag från två matställen som
är öppna till kl 20. Övrig kvälls- och nattöppen verksamhet finns
inte att tillgå i anslutning till torget. Stadsrummen och dess målpunkter i angränsning till Stora torget används följaktligen främst
under dagtid. Att torget är beläget längs ett av de mest nyttjade
stråken innebär att en mänsklig närvaro under stora delar av dygnet kan fastslås. Torget bör av den anledningen utgöra en trygg
plats under dagen.
Målpunkterna som finns längs med Stora torget har entré ut
mot torgets yta, vilket innebär en ökad trygghet genom att fokus
inifrån lokalerna riktas ut mot torget. Men då enbart två sidor av
torget kantas av byggnader, och enbart en av sidorna har stora
glaspartier ut mot torget bidrar inte den kringliggande bebyggelsen till ökad mänsklig närvaro och känsla av trygghet i särskilt stor
utsträckning.
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Bänkarna på torget är placerade fritt i rummet, tre med ryggen ut
mot Hamngatan och två med ryggen mot byggnaden som inrymmer småbutiker och Västervikstidningens lokaler. Placeringen
av bänkarna innebär att ryggen inte är skyddad därav påverkas
trygghetsfaktorn negativt.
Två av torgets kanter har konstaterats vara öppna mot Hamngatan
och Storgatan. Torget är av den anledningen inte helt skyddad
mot biltrafiken. Att torget saknar skydd påverkar säkerheten och
föräldrar kan framför allt känna sig otrygga med att låta barn röra
sig fritt på torgets yta.

5.6 Sammanfattning
•

Identiteten är avgränsad till hamnen och sommaren. I intervjuerna framkommer det att det finns
olika meningar gällande om Stora torget är identitetsskapande eller inte i dagsläget, men utifrån de
operativa begreppen identifieras brister.

•

Främst används stadskärnan på sommaren, och det
är längs med de två stråken Bredgatan och Storgatan som mest aktivitet sker eftersom flest målpunkter är lokaliserade längs med dessa. Av de offentliga
rummen är det Fiskaretorget som används mest
medan Stora torget är underutnyttjat.

•

Gågatorna i stadskärnan är tillgängliga för gående
i större grad än vad Stora torget är på grund av
biltrafiken som verkar som en barriär mellan dessa.
Utifrån de operativa begreppen identifieras brister i
Stora torgets tillgänglighet.

•

I intervjuerna framkommer det att stadskärnan
och Stora torget upplevs tryggt dagtid. Utifrån de
operativa begreppen identifieras brister i frågan om
uppfattning av miljön ur ett trygghetsperspektiv.

På Stora torget finns idag två fristående gatulyktor. Lyktornas ljus
riktas inte mot någon specifik punkt, vilket innebär att ljussättningen kan sägas vara undermålig.
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Illustration 22. Bänkarnas och gatubelysningens
placering på Stora torget.
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6.1 Gestaltningsprinciper
Analysen av stadskärnan påvisar att Stora torget är ett centralt
stadsrum som i dagsläget inte uppnår sin fulla potential som
mötesplats. Resultatet visar även att torgets placering är belägen
längs ett av de viktigaste huvudstråken i Västervik, Storgatan, där
många av stadens invånare samt turister rör sig längs när de vistas
i stadskärnan. Torget passeras ofta men få väljer att stanna upp för
att uppehålla sig på platsen, och utgör därför sällan en mötesplats.
Genom följande gestaltningsprinciper kan identifierade brister
åtgärdas.
6.1.1 Rumslig identitet
Analysen visar att Stora torget idag inte utgör ett slutet rum då
rummet möjliggör för utblickar åt flera håll samtidigt. Rummet
och den omkringliggande strukturen är däremot svår att sluta
på platsen då torget omgärdas av vägar som inte bör skärmas av.
Att sluta Stora torget skulle påverka möjligheten att röra sig längs
med gena stråk i det offentliga rummet, och därmed har hänsyn
till gångstråken tagits. Den rumsliga identiteten kan däremot
stärkas genom att förtydliga och rama in rummets kanter. Genom
att upplåta en paviljongbyggnad längs med Storgatan ökar den
rumsliga upplevelsen av slutenhet, samtidigt som rörelsestråken
fortsätter vara gena. Paviljongbyggnaden är en lokal för restaurang- eller caféverksamnet, och verkar för att fler målpunkter ska
vara kopplade till det offentliga rummet. Därmed ökar utbudet av
målpunkter, som i sin tur kan öka mångfalden av besökare. Närvaron av människor höjer upplevelsen av en rumslig identitet.
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Variationen i rummet berikas genom att förse det med fler fasta
element i form av nya sittplatser och grönska. Den tidigare intetsägande öppna torgytan får fler visuella avbrott och därmed är
det lättare att läsa av rummet och orientera sig i det. Således blir

det en mer spännande miljö att vistas i. Även storleksvariationen
av tillkommande element i rummet föreslås med hänsyn till den
rumsliga identiteten.
En konsekvens av att torget inte används innebär att det kulturhistoriska Rådhuset inte läggs märke till. En omgestaltning av
torget yta skulle leda till att byggnaden får mer uppmärksamhet
och bidra till en tilltalande stadsbild som påverkar upplevelsen av
rummets identitet i högre utsträckning.
6.1.2 Rumslig användning
Den rumsliga användningen av Stora torget kan öka genom att
förse torget med fler funktioner. Att öka möjligheten för att frivilliga och sociala aktiviteter ska uppstå och få de nödvändiga aktiviteterna att upplevas som mer trivsamma, handlar om att skapa
platser som får aktiviteterna att intensifieras på torget. Analysen
påvisar brister som påverkar möjligheten för att dessa aktiviteter
ska uppstå. Möjligheten för en bättre användning av Stora torget
skapas genom att utrusta torget med fler sitt- och ståmöjligheter
längs rummets kanter och samtidigt förstärka dessa så att fler
människor får möjlighet att bruka rummet.
Analysen av torget påvisar även att funktionsblandningen kring
Stora torget är relativt stort. Däremot saknas målpunkter på torget. Användningen av torget stärks genom att erbjuda människor
som rör sig längs torgets yta fler möjligheter att uppehålla sig.
Genom upplåtelsen av restaurang- och caféverksamheten skapas
ytterligare en målpunkt på Stora torget som verkar för att rörelsen
och aktiviteter i rummet blir mer kontinuerlig och som lockar till
att använda torgets yta och dess kanter i större utsträckning.
Genom de visuella avbrotten som skapas genom grönska och fasta
installationer ändras de rumsliga dimensionerna i rummet från
dagens öppna yta till en mer inramad och mer användbar plats

där den mänskliga skalan blir mer påtaglig och förhållandet mellan gatudjupet och byggnadshöjderna blir mer välbalanserad. Den
rumsliga uppfattningen och upplevelsen av Stora torget kan på
det sättet öka och bli mer behaglig och trivsam, vilket ger torget
en mer inbjudande visuell gest som kan bidra till en ökad rumslig
användning.
6.1.3 Rumslig tillgänglighet
För att öka den rumsliga tillgängligheten ändras trafikhierarkin
runt Stora torget. Detta genom att omvandla Storgatan från att
vara en bilväg till att bli en del av torget. Det innebär att enbart
fotgängare och cyklister kan använda ytan, och på så sätt sammanlänkas gångstråket längs Storgatan med torget. Bilvägen längs
med Storgatan utgör inte längre en barriär, vilket ökar tillgängligheten för de mjuka trafikantgrupperna.
Eftersom analysen av stadskärnan visar på att gatulängden utgörs
av korta avstånd behöver inte åtgärder vidtas för att förändra
denna aspekt med syftet att öka den rumsliga tillgängligheten.
Däremot har hänsyn tagits till variation av sittplatser för att öka
tillgängligheten, eftersom olika användare ställer olika krav på
utformning. Den ojämna gatustensbeläggningen föreslås bytas ut
mot ett planare material för att öka den rumsliga tillgängligheten,
men mönstret föreslås bevaras för att det bidrar till den rumsliga
identiteten.
6.1.4 Rumslig trygghet
Torget förses med ytterligare belysning för att öka upplevelsen
av trygghet under kvälls- och nattetid. Belysning bidrar till att
rummet blir mer läsbart och orienterbart, och ökar möjligheten
att överskåda det. Även placeringen av elementen i det offentliga
rummet görs med hänsyn till den rumsliga tryggheten. Rummet
ska vara överblickbart och innehåller inte element som enkelt

går att gömma sig bakom. Den mänskliga närvaron på torget
skulle kunna bli mer kontinuerlig och spridd över fler av dygnets timmar om en verksamhet med senare öppettider etablerar
sig i paviljongbyggnaden. Det kan inte styras genom den fysiska
planeringen utan kan enbart möjliggöras genom detaljplaneläggning. Att paviljongens entréer och fönster är riktade ut mot torget
innebär att fler ögon iakttar platsen, vilket bidrar till den rumsliga
tryggheten.Eftersom biltrafiken upphör på Storgatan innebär det
att trafiksäkerheten och den rumsliga tryggheten ökar. Muren
längs med Hamngatan och paviljongen mot parkeringsytan utgör
skydd mot biltrafiken.
6.1.5 Åtgärder
Gestaltningsprinciperna som är skapade utifrån de operativa
begreppen för omgestaltningen av Stora torget kan delas upp i tio
åtgärdspunkter. En del av punkterna svarar mot flera av de operativa begreppen, medan andra enbart verkar för att förbättra för ett
av dem.
•

Strukturera rummets kanter och rum i rummet

•

Ändra trafikhierarkin

•

Öka skyddet mot biltrafiken

•

Skapa gena stråk över torget

•

Förse torget med väderskydd

•

Omvandla Rådhuset till en fokuspunkt

•

Förse torget med fler sit- och ståmöjligheter

•

Ändra materialval

•

Förse torget med mer grönska och dekorationer

•

Öka belysningen
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Illustration 23. Visar det slutgiltliga gestaltningsförslaget.
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Strukturera rummets kanter och rum i rummet
Genom att arbeta med rummets kanter och skapa en tydligare
struktur och inramning blir Stora torget en mer väldefinierad
enhet. Att ytterligare en byggnad med entréer ut mot torget
tilkommer innebär att rummet ramas in. Fyra nya rum i rummet
kan definieras på torget. Längs med Storgatans södra kant föreslås
paviljongen ämnad för café- eller restaurangverksamhet upplåtas. Byggnaden verkar för att tydligare rama in torget. Utanför
byggnadens framsida ska möjlighet till uteservering finnas vilka tillsammans utgör ett av torgets rum. Vid torgets möte med
Hamngatan skapas rundade stenmurar runt fontänen som förses
med sittplatser. En cirka en meter hög stenmur placeras mot
Hamngatan och bidrar till inramningen av torget. Längs med

den norra fasaden har en pelargång skapats. På så sätt blir kanten
mer definierad och läsbar, vilket innebär att det blir lättare att
röra sig längs med det stråket. Rummet är även definierat genom
dess glastak som ramar in gången. Framför Rådhuset bildas det
fjärde rummet som definieras med hjälp av sittplatser riktade mot
husets fasad och som ramar in Rådhusets entré. Rummen består
av olika funktioner som kan ge upphov till olika former av aktiviteter på torget. Torgets mitt hålls relativt tomt med undantag
för stenarna som kan användas som sittplatser. Den öppna ytan
framför Rådhuset möjliggör för evenemang och torghandel som
kräver utrymme. Bänkarna närmast Rådhuset samt verksamhetens utemöbler utgör flyttbara föremål. Stora delar av rummet är
således flexibelt och rummets funktion kan ändras beroende på
tillställning.

Illustration 24.
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Paviljongen.

Fontänen.

Pelargången.

Rådhusentrén.

Illustration 25. Rummet är mer slutet trots att vissa utblickar är kvar.

Illustration 26. Den tillkommande paviljongbyggnaden ramar in torget samt bidrar
till fler entréer som verkar för att torget ska
få fler utblickande åskådare.

Bild 11.

61

an
gat
g
r
To

2PY¦QGWUDƓNKLHUDUNL
Eftersom Storgatan upphör att vara bilväg inkluderas vägen
istället till den nya torgytan vilket skapar större tillgänglighet för
gångtrafikanter att röra sig och använda sig av platsen. Den tidigare bilvägen utgjorde en barriär mellan torget och Storgatans södra
sida. Den södra sidan var den som identifierades som stråket
vilket folklivet återfanns längs med. Genom att torget och gågatan
integreras i samma yta kommer stråket inte vara frånkopplat torget längre och tillgängligheten till torgytan ökar. Kopplingen till
gångområdet i stadskärnan stärks också genom denna förändring
eftersom ett övergångsställe förläggs till det nordöstra hörnet av
torget. Länkningen till och från hamnen och Fiskaretorget blir på
så sätt starkare.

Illustration 27. Tillgängligheten ökas med ett övergångsställe i anslutning till Torggatan.
NDWVN\GGPRWELOWUDƓNHQ
Den stenmur som är placerad längs med Hamngatan och de träd
som är planterade längs med muren fungerar som ett skydd mot
biltrafiken. Paviljongen som är placerad längs med Storgatans
södra sida utgör ett skydd mot den bakomliggande gatans biltrafik. Det nya övergångsstället vid Torggatan utgör också en säkrare
övergång till och från Fiskaretorget och hamnen.
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Illustration 28. Paviljongen och muren med träd utgör skydd mot
bilvägarna som är markerade i ljusblått.

Illustration 29. Den övre sektionen visar
hur torget ser ut i dagsläget, och den
undre visar hur det skulle se ut efter en
omgestaltning som innebär att Storgatan
upphör vara bilgata.
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Visuella avbrott
Visuella avbrott skapas genom både fler inslag av grönska och fasta installationer. De gröna inslagen på torget innebär fler träd som
ramar in torgytan. Under sommartid bör även grönska placeras
ut i planteringslådor av olika slag och storlek. För att möjliggöra
plats för paviljongbyggnaden måste de befintliga träden flyttas,
men istället föreslås två nya rader av träd, den ena längs med Storgatan och den andra längs med Hamngatan.
Övriga fysiska element i det offentliga rummet i form av sittplatser och den avskiljande muren mot vägen innebär att fler visuella
avbrott tillkommer på torget. Elementen varierar i sin utformning
för att ge intryck i olika höjder och nivåer.
Illustration 30.
Sektion som visar hur torget
ramas in och fler visuella
avbrott tillkommer.
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Gena stråk
Utformningen av torget har gjorts med hänsyn till möjligheten att
följa gena stråk längs med rummets kanter samt på diagonalen.
Stråken definieras genom placeringen av rummets olika fysiska
element. Längs med torgets östra sida är det inte möjligt att gå
längs med hela kanten, men där emot kan trottoaren på andra
sidan Hamngatan erbjuda den möjligheten.

Väderskydd
Pelargången är försedd med glastak och definierar torgets kant
samtidigt som den utgör ett väderskydd. I första hand utgör den
ett regnskydd, men skyddar även till viss del mot vind genom
pelarnas utformning. Restaurangverksamheter kan placera sina
uteserveringar i anslutning till pelargången.
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Illustration 31. Gena stråk som torgets utformning möjliggör för.

Bild 12. Pelargången kan fungera som både väderskydd och mötesplats. Längs
med muren ut mot Hamngatan tillkommer grönska i form av träd.
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Fokuspunkt Rådhuset
Genom att i större grad än tidigare rikta sittplatser mot Rådhuset
möjliggörs det för att byggnaden och dess kulturhistoriska värde
uppmärksammas och upplevs vara en del av platsen. Den unika
och historiskt viktiga byggnaden för staden kan bidra till känslan
av det offentliga rummets identitet. Genom att rikta större fokus
mot byggnaden och göra dess entré tydligare och mer inbjudande
kan kopplingen mellan torget och Rådhuset stärkas. Bänkar och
blomkrukor ramar in entrén. Sittplatser på olika avstånd från entrén gör det möjligt att slå sig ner och betrakta byggnaden ur olika
perspektiv.
Bild 13. Rådhuset får ökat fokus i och
med en tydligare entré och flera sittplatser som riktas mot byggnaden.

Illustration 32. Illustrationen visar de fasta
sittplatser som är riktade mot Rådhuset.
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Sitt- och ståplatser
Torget förses med ett större antal sittplatser och ståmöjligheter då
brist på sittmöjligheter framkom i analysen. Tre olika varianter
av primära sittplatser skapas. Runt den befintliga fontänen samt
längs med stenmuren mot Hamngatan skapas inbyggda sittbänkar som förses med en ordentlig sittyta samt armstöd. Framför
Rådhuset placeras flyttbara bänkar av mer traditionell utformning med ryggstöd. Uppvärmda runda sittstenar så kallade “hot
stones” arrangeras närmare torgets mitt för att tydligare definiera
det diagonala stråket från nordväst till sydöst. Då stenarna är
uppvärmda inbjuder dem till att nyttjas året runt och kan även
utgöra ett uppskattat inslag för barn. Fontänen är idag försedd
med en träram som fungerar som en sekundär sittplats. Platsen
blir mer inbjudande att använda då möjlighet att slå sig ner mitt
emot finns. Även stenmurarna fungerar som en sekundär sittplats
samt möjliggör för att stå och luta sig emot. Ståmöjligheter är även
goda längs med pelargången som utformas på sådant sätt att det
går att stå och luta sig emot dem.

Material
Det befintliga rutnätsmönstret på torget bevaras och appliceras
även på den nya gågatan. Det gör rummet mer enhetligt och förtydligar att gatan är en del av torget som bidrar till känslan av att
kliva in i ett enat rum. Materialet i markbeläggning ändras däremot då den befintliga, bestående av kantig småskalig gatsten inte
är optimal ur ett tillgänglighetsperspektiv. Torget förses därför
med nytt material i form av släta gatustenar av större dimension
än dagens. Sittplatserna bör utgöras av trämaterial eftersom det
materialet inte kyls ned på samma sätt som sten och metall.

Illustration 33. Den
rundade sittanordningen runt fontänen samt
stenmuren som fungerar
som både primära och
sekundära sittplatser.
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Belysningen
För att göra det möjligt att vistas på torget under dygnet mörka
timmar samt förbättra trygghetskänslan förses torget med ny
belysning. Väggarmatur placeras på den omkringliggande bebyggelsens fasader för att belysa rummets kanter och framhäva
torgets form. Träden på torget belyses underifrån med hjälp av
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Illustration 34. Belysning av torget under
kvälls- och nattetid.

markstrålkastare. I anslutning till de rundade sittplatserna kring
fontänen placeras markstående lägre belysningspollare för att
förtydliga ingången till sittplatserna. Även fontänen förses med
riktade ljuskällor. Längs med pelargången placeras hängande
belysningsarmaturer.

6.2 Konsekvenser
En omgestaltning av Stora torget enligt planförslaget innebär ökade möjligheter för att frivilliga och sociala aktiviteter ska uppstå
i det offentliga rummet. Torget integreras i större utsträckning
till stadsrummet och det befintliga stråket, vilket innebär att det
utgör en plats som människor i högre utsträckning kan passera
över och inte enbart bredvid. Integreringen av Storgatan innebär
däremot en försämrad framkomlighet för biltrafiken i stadskärnan
som måste ta en annan väg. Emellertid ökar tillgängligheten för
gång- och cykeltrafikanter då gatan görs om till ett gångområde.
Bullret som genereras från biltrafiken kan antas minska längs med
Storgatan, vilket innebär ytterligare en positiv konsekvens för de
gående.
Att möjligöra för etablering av en kommersiell verksamhet i
anslutning till det offentliga rummet i syfte att locka dit besökare
innebär att de privata intressena bidrar till rummets attraktivitet. Inslaget av den kommersiella verksamheten kan betraktas
problematisk eftersom det krävs en motprestation i form av att
konsumera för att kunna använda uteserveringen. Det innebär
således en inskränkning av det offentliga rummet som ett rum
tillgänglig för alla, och det offentliga rummet kan anses privatiserat till viss grad. Samtidigt innebär verksamheten att ytterligare en
målpunkt skapas som kan generera ett mer omfattande stadsliv.
Om människor använder sig av uteserveringen och paviljongen
kan det locka till ytterligare spontan användning i form av frivilliga och sociala aktiviteter i det offentliga rummet. På så sätt skulle
verksamheten bidra till användningen av torget.

Trots att torget får fler fasta element är möjligheten fortfarande
stor att använda ytan för evenemang av olika slag då en del sittplatser och grönska är flyttningsbara och torgets mitt hålls tom.
Däremot kan de högre fasta elementen som de planterade träden
skymma sikten för åskådare vid sådana tillfällen, vilket innebär en
negativ konsekvens av inramningen av rummet. Uppförandet av
den nya paviljongbyggnaden bidrar också till inramningen av torget, och innebär samtidigt att sikt skyms. Parkeringsytan bakom
blir avskärmad i högre grad än tidigare. För att parkeringen inte
ska utgöra en mer otrygg plats bör även den förses med ytterligare
belysning, förslagsvis på paviljongens baksida.
Pelargången längs Stora torgets kant innebär en tydligare inramning av stråket och rummet och förser torgytan med ett väderskydd. Gången kan å andra sidan göra entréerna till butikerna
mindre läsbara från vissa avstånd som kan komma att kräva bättre
skyltning som påverkar det visuella intrycket av det offentliga
rummet. Pelargången innebär ändå att fler människor inbjuds
att röra sig längs med kanten och av den anledningen möjliggör
gången för att fler även upptäcker de befintliga verksamheterna.
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6.3 Förenligt med Västerviks ÖP
Gestaltningsförslaget innebär inte några motstridigheter med vad
som uttrycks i kommunens översiktsplan, men kan inte anses
svara upp till alla inriktningsmål. I översiktsplanen behandlas
identiteten inte ur ett rumsligt perspektiv, och några konkreta
strategier för utvecklingen av stadskärnan uttrycks inte. De inriktningsmål som uttrycks i översiktsplanen gällande möjlighet till
ökad användning av det offentliga rummet kan gestaltningsförslaget anses bidra till. Däremot kommer inte gestaltningen av Stora
torget garantera att invånarna kommer känna sig mer delaktiga i
samhället, vilket är ett annat av översiktsplanens inriktningsmål
gällade de offentliga rummets syfte.
Det översiktsplanen uttrycker gällande tillgänglighet som innebär
att de offentliga rummen ska verka för att vara tillgänglgit för alla
kan gestaltningsförslaget anses vara förenligt med ur ett fysiskt
perspektiv. Ur ett socio-ekonomiskt perspektiv kan inte omgestaltningen av Stora torget garantera att det uppfattas lika tillgängligt för alla.
Utformning av torget ur ett trygghetsperspektiv innebär att fysiska åtgärder har tilltagits, men återigen kan det inte garantera att
upplevelsen av rädsla för brott minskar vilket är ett av inriktningsmålen i översiktsplanen.
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7.1 Diskussion
9LONDVDPEDQGƓQQVPHOODQGHQI\VLVNDPLOM¸QVXWIRUPning och användningen av det offentliga rummet?
Det här arbetet har ämnat att skapa en förståelse kring det offentliga rummets betydelse för människan och på vilket sätt den
fysiska gestaltningen påverkar hur rummet används. Arbetet har
utgått ifrån det socio-spatiala perspektivet och innebär att fokus
legat på gestaltningsprinciper och de möjligheter som de fysiska
medlen kan bidra med. Den fysiska utformningen av ett offentligt rum garanterar inte att det används, eftersom människor har
en egen fri vilja (Carmona et al. 2010:359, Lieberg 1994:194).
Det framhålls även vara individuellt hur rummet upplevs, vilket
innebär att ett rum som upplevs användbart och tillgängligt för en
person kan uppfattas som motsatsen av någon annan. Enligt det
socio-spatiala synsättet kan olika utformning av rummet innebära
att det med olika stor sannolikhet används (Lieberg 1994:194). Således innebär det att genom grundläggande fysiska gestaltningsprinciper går det att verka för att rummet används med högre
sannolikhet och i större utsträckning. Däremot kan den fysiska
miljöns utformning inte garantera att en viss bestämd användning
uppstår.
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Vilka grundläggande kriterier bör eftersträvas vid planering av offentliga rum för att människor ska vilja uppehålla
sig där?
De teoretiska ansatser som arbetet utgått ifrån bygger på att
fysiska och sociala dimensioner samverkar då det fysiska offentliga rummet även utgör ett socialt rum (Siedschlag et. al 2012:2).
Sambandet mellan den fysiska utformningen och den sociala, hur
rummet används, har besvarats i den första frågan vilken konstaterat att den fysiska utformningen av en offentlig miljö med större
sannolikhet leder till att rummet används. Den urbana designen
kan däremot inte verka för att skapa “bra” eller “dåliga” offentliga
miljöer. Det handlar om att skapa “bättre” eller “sämre” sådana.
För att skapa “bättre” miljöer som syftar till att vara användbara,
kan ett angreppssätt med utgångspunkt i den rumsskapande traditionen (place-making tradition) vara användbar (Carmona et.
al 2010:8, 359). Den rumsskapande tradition utgör av den anledningen den hybrid som ser till både fysiska och sociala aspekter
för att kunna skapa rum som är anpassade för människor. Genom
att kombinera gestaltningskriterier från både den estetiska och
sociala traditionen kan rum få en mening och betydelse, och på så
sätt bli mer användbara och tillgängliga (Carmona et al. 2010:8).
Förståelse av rummet som en fysisk plats med estetiska värden
som samtidigt utgör en social plats med olika användare med olika krav och behov, är en förutsättning för att planera för offentliga
rum där människor ska vilja uppehålla sig.
För det här arbetet har fyra begrepp gått att urskilja som skapat de
operativa rumsliga begreppen: rumslig identitet, rumslig användning, rumslig tillgänglighet samt rumslig trygghet. Begreppen utgör de faktorer som identifierats som övergripande vid planering

av offentliga rum utifrån studien av utvalda urban designers. För
att ett offentligt rum ska användas måste de fysiska attributen erbjuda möjlighet att relatera till platsen, och på så sätt kan platsen
uppfattas inneha en mening och identitet av användarna (Carmona et. al 2010:180, Cullen 1971:91). Möjlighet till användning av
olika slag, planerad eller oplanerad, är också ett grundläggande
kriterium för att människor ska vilja uppehålla sig i det offentliga
rummet. Detsamma gäller för den tredje och fjärde identifierade
faktorn som handlar om tillgänglighet och trygghet. Gestaltningen av det offentliga rummet kan genom fysiska medel påverka
upplevelsen av rumslig tillgänglighet och rumslig trygghet.
Dock problematiseras inte förhållningssättet gällande den mänskliga närvaron av de urbana designerna. Trygghet anses skapas
genom att många människor använder det offentliga rummet
samtidigt, och på så sätt bidrar närvaron av andra till att platsen
är under uppsikt av allmänheten. Men samtidigt skulle blandningen av verksamheter och aktiviteter kunna leda till konflikter
mellan olika användare, och att inte resonera kring det kan anses
vara ett okritiskt förhållningssätt till vistelsen i det offentliga rummet. Därmed bör verktyget inte ses som en statisk helhetslösning,
istället bör det betraktas som ett hjälpmedel med både lösningar
och begränsningar.
Avgränsningen till fyra urban designers innebär att vissa gestaltningsprinciper och kriterier för det offentliga rummet har betonats mer än andra. Ett annat urval hade således kunnat bidra till
fler grundläggande kriterier för hur det offentliga rummet bör
planeras för att människor ska vilja uppehålla sig där.

Hur kan Stora torget i Västervik omgestaltas för att stärka
dess roll som offentligt rum?
Stora torget i Västervik kan kopplas samman med den generella
problematiken beträffande det offentliga rummet i flertalet av
västvärldens länder idag. På grund av bilens intåg i stadskärnan
samt utglesning av städerna har det offentliga rummet förlorat en
del av sitt forna syfte som mötesplats och social miljö eftersom det
inte används i samma utsträckning längre (Svedberg 1996:10-11).
I gestaltningsförslaget i kapitel 6 har det presenterats på vilket sätt
Stora torget skulle kunna utformas och omgestaltas för att öka
dess användning och tillgänglighet. Förslaget är ett konkretiserande utifrån de operativa begreppen och bygger därför på det verktyg som skapats för det här arbetet. Huruvida gestaltningsprinciperna kan bidra till de önskvärda effekterna har diskuterats under
föregående frågeställning. Att verifiera om gestaltningsförslaget
innebär en ökad stärkt roll för torget som rum kräver att observationer genomförs både före och efter en fysisk omgestaltning
vilket i det här fallet inte är möjligt att genomföra som ett moment
i arbetet. Applicering av gestaltningsprinciperna på Stora torget
möjliggör däremot för en ökad användning och tillgänglighet av
rummet.
Triangulering av metoderna intervju, observation och inventering
var väl lämpade för att kunna besvara den sista frågeställningen,
som krävde att empiri samlades in gällande hur Västerviks stadkärna fungerar idag. Metoderna kompletterade varandra och gav
en bred förståelse för det som undersöktes. När en av metoderna
inte var tillräcklig kunde en annan metod tillämpas. Platsanalysen
som genomfördes utgick i det här arbetet från det egna framtagna
analysverktyget - de operativa rumsliga begreppen. Verktyget är
anpassat för att analysera mindre stadsrum och av den anledningen utgör det ett bra verktyg för inventering av Stora torget som
offentligt rum.
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Dock kan verktyget inte anses fullvärdigt anpassat till Stora torget
på grund av Västerviks storlek. De urbana designerna studerade städer med ett högre invånarantal och bebyggelsedensitet i
framtagandet av sina gestaltningsprinciper, vilket innebär att det
i dessa städer fanns ett större befolkningsunderlag på en mindre
geografisk yta som kunde bidra till folklivet och användningen
av de offentliga rummen. Om Västervik är tillräckligt stort för
att verktyget ska åstadkomma önskade effekter är en fråga som
kvarstår.

7.2 Slutsats
Det offentliga rummet är ett komplext begrepp som inte kan frånkopplas sin fysiska eller sociala dimension. Den fysiska planering
kan inte styra användningen av det offentliga rummet, utan kan
enbart möjliggöra för den. Omgestaltningen av Stora torget i Västervik innebär potential för att användningen ökar, men kan inte
säkerställas förrän den fysiska utformningen har ändrats och det
sociala livet har fått ta plats i det offentliga rummet.
7.2.1 Vidare studier
Inriktningen har i första hand varit på den produkt som skapats
genom gestaltningsprinciperna för det offentliga rummet. Att
undersöka konstruktionen av det offentliga rummet mer djupgående, och använda sig av flera teoretiska perspektiv hade varit ett
intressant inslag i arbetet för att få en bättre bild av processarbetet som ligger till grund för och formar produkten. Detta då den
fysiska planeringen till stor del även handlar om processen som
leder fram till den slutgiltiga produkten. Därmed föreslås vidare
studier i ämnet undersöka vilka processer som är att föredra vid
utformningen av offentliga rum med syfte att öka dess anvädninging.
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Vidare studier skulle även kunna undersöka om gestaltningsverktyget skulle kunna vara applicerbart på ett annat offentligt rum,
förslagsvis i en större stad. Därmed skulle verktyget kunna verka
som en generaliserat analysverktyg.
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8.3 Bilagor

Vilken offentlig plats uppehåller du dig oftast på?

Man, 25 år, Ortopedtekniker

Fiskaretorget, i och med hamnen och vattnet. Där kan man sitta, det finns flera
restauranger och glasställen. Och det är väldigt vackert i hamnen.

Om du rör dig i stadskärnan, i vilket syfte gör du oftast det?
Gå i affärerna, oftast.
Hur rör du dig då?
Längs med Bredgatan, och sedan svänga upp längs med Storgatan. Det är för
jag bor nedanför stationen, så det blir naturligt att jag kommer ner till stan via
Bredgatan.
Vilka känslor framkallas när du rör dig längs med ditt stråk?

Anser du att stadskärnan har en tydlig identitet? Vilken i så fall, och bidrar Stora
torget till identitetsskapande?
Vattnet och hamnen är identitetsskapande, restauranger och krogliv på sommaren skulle jag säga bidrar till det. Fiskaretorget i första hand är det jag tänker
på, Stora torget bidrar inte till identiteten. Det är inte kopplat till vattenmiljön.
Hur skulle du beskriva ett offentligt rum?
Det ska vara en öppen plats. Det ska även finnas målpunkter så att människor
vill besöka den.

Precis innan man kommer ner till stadskärnan, vid gamla polishuset där, där är
det minst trevligt att röra sig. Det är mörka byggnader och bilarna kör väldigt
fort där. Sen när man kommer ut på torget vid Västerport så är det ljusare och
trevligare. Hela stråket bort till hamnen är ganska trevligt tycker jag. Det är ju
en gågata, och det bidrar till att det är en trevlig miljö.
Var skulle du säga att det är mest folkliv i stadskärnan?
Det är ju Fiskartorget och Storgatan. Även externhandeln utanför stadskärnan
tänker jag har mycket folk.
Vilka platser är de viktigaste enligt dig?
De öppna ytorna och grönområdena. Fast de ligger ju i och för sig utanför
stadskärnan. Stadskärnan saknar grönområden, det skulle göra den trevligare.
Om du skulle bestämma träff med någon, var skulle du göra det?
Antingen utanför biblioteket, alltså på Spötorget, eller Rådhustorget. Eller korsningen Bredgatan/Storgatan. Det är ju inte viktigt att det är en trevlig plats eller
så, utan bara att folk känner till ställena.
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Kvinna, 22 år, Juriststudent
Om du besöker Västerviks stadskärna, i vilket syfte gör du oftast det?
För att handla skulle jag säga.
Om du gör det, hur rör du dig och på vilket sätt?
Jag går. Jag bor ju borta vid Vita kyrkan, så jag går ju där ifrån. På sommaren
blir det ju mest att man går ner längs med vattnet och att man sitter i hamnen.
Kanske äter glass eller nånting. Men en annan tid på året skulle jag säga att
det snarare är mot Västerport man går, så via Bredgatan. Och då är det väl till
biblioteket eller så.
Vilka känslor framkallas när du rör dig längs med dina stråk?
Jag skulle säga att det är trevligast att gå runt mellan de gamla trähusen, för de
är ju så fina. Det är ju även fint nere vid vattnet. Men jag vet inte om jag tycker
att stadskärnan i sig är särskilt trevlig. Längs med huvudstråken är det inte så
fint tycker jag.
Vilka är de viktigaste platserna för dig?
[paus] Jag skulle säga att det är vid vattnet, alltså i hamnen, eller vid Västerport.
Det är där man har flest ärenden.
Om du skulle bestämma träff med någon, var gör du det?
Det är vid hamnen, skulle jag tro.
Vilka av de offentliga platserna besöker du mest?
Spötorget, men där hänger man aldrig. Och på sommaren är det Fiskaretorget,
och där uppehåller man sig ju. Sen var det ju falaffelstället vid Rådhustorget.
Dit gick ju jag oftast eftersom jag är vegetarian. Men det har ju konkat nu
tråkigt nog. De hade typ bara två bord där inne, så det hade varit bra om det
funnits mer sittplatser utanför. För det var oftast fullt där inne.
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Vilken är den offentliga plats du besöker eller använder minst?
Svårt att säga. Tycker att många gator har en ful baksida. Men av torgen är det
Rådhustorget, för där är man aldrig. Man skulle ju kunna byta ut affärerna och
parkeringarna på andra sidan också, för där känns det inte som att någon rör
sig. Jag har nog aldrig gått in där. Cykelparkeringen som är där har en ologisk
placering. Det är ju svårt att cykla dit, man måste ju leda cykeln för att kunna
ställa den där.
Anser du att Västerviks stadskärna har en identitet? Vad karaktäriserar den i
sådana fall?
Jag skulle säga att Västerviks stadskärnas identitet är typisk för en småstad som
vill profilera sig som liten och mysig, men som inte riktigt lyckas hela vägen. På
grund av bilar, brist på dekorationer och så vidare [skratt].
Vad skulle du säga att en offentlig plats är?
Nu är ju jag jurist, så jag tänker ju att det är en plats som alla får vara på, till
skillnad från en privat plats. Det tänker jag är syftet med en offentlig plats, att
det är en plats som alla vill vara på, att man känner sig inbjuden till den. Alltså,
juridiskt att man får vara där, men också att man vill vara där. Det ska kännas
naturligt att vistas där, alltså tillgängligt för alla.

Kvinna, 55 år, Syokonsulent
Om du besöker Västerviks stadskärna, i vilket syfte gör du oftast det?
Oftast gör jag det för att äta lunch på en lunchrestaurang, eftersom jag jobbar så
när stadskärnan. Jag går även och handlar det som inte finns i vanlig mataffär,
alltså kläder eller så.
Vilka stråk brukar du röra dig längs med, och hur rör du dig?
Jag går alltid, men cyklar dit. Jag skulle inte cykla samma rutt som jag går. Man
brukar ju hamna Storgatan ner. Från Hemköp och neråt skulle jag säga om jag
jobbar. Det är längs med det stråk som det mesta ligger. För övrigt så går man
inte så långt ner, det tar ju slut vid korsningen Bredgatan/Storgatan. Annars
parkerar jag nere vid Spötorget om jag ska göra något där.

Vilket torg skulle du säga att du uppehåller dig minst på?
Minst är nog, ja, fiskartorget. Det är så blåsigt där på vintern. Det är bara
sommartid jag skulle vara där. Men då är det väl för att det är evenemang där.
Grönsakstorget är ju bara ett minnesmärke idag, det används ju mindre nu, är
typ dött. När jag var liten handlade man ju grönsaker och fisk där. Rådhustorget borde man göra trevligare också. Nu finns det ju väldigt lite att sitta på. De
borde ställa dit lite byttor med blommor och så.
Anser du att Västerviks stadskärna har en tydlig identitet? Vilken i sådana fall?
Bidrar stora torget till identiteten?

Det är svårt att svara på, jag känner nog inte så mycket sådär.

Jag tycker att Västerviks stadskärna är en typisk sommarstad, eftersom de flesta
aktiviteter pågår nere vid hamnen sommartid. Staden blir verkligen fin när alla
blomkrukor placerats ut. Vintertid är det tyvärr inte något speciellt. En stad
där det mesta finns som man behöver men det är också allt. Stora torget, menar
du Rådhustorget? Det är en outnyttjad plats men som borde kunna bli en mer
central mötesplats.

Om du ska bestämma träff med någon var gör du det då?

Vad skulle du säga att en offentlig plats är?

Ja, om jag skulle träffa mamma tillexempel så skulle vi nog ses vid Västerport.
Det är inte så att vi skulle vara på Spötorget, mer gå och handla i affärerna.
Spötorget är ett bra läge ändå.

En offentlig plats ska vara lätt att nå till, lätt för alla. Gärna nått trevligt där
så att man vill uppehålla sig. Vi har ju en trevlig stadspark, men den är underutnyttjad. Där är man ju bara vid evenemang. En offentlig plats ska man ju
ha naturliga vägar förbi, vilket man inte har med Stadsparken… Stadskärnan
skulle behöva mer grönska.

Vilka känslor framkallas när du rör dig där?

Vilken offentlig plats använder du mest?
Det skulle jag ändå säga är Spötorget. Det finns ju affärer, bibliotek och bank
där. Jag tycker att det känns som centrum. Men det är väl främst målpunkterna
jag syftar till när jag säger Spötorget. Jag tycker inte att jag stannar upp för att
umgås i stadsmiljön. Om det inte är nått evenemang av något slag på Spötorget,
det är ju musikuppträdande där ibland.
Var upplever du att det är mest folkliv i stadskärnan?
Runt Spötorget [skratt]. För där är det ju lite uppträdanden och så ibland.
Protester sker där, och när det är första maj så är Spötorget utgångspunkt för
processionen där.
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Man, 20 år, Arbetslös

Vilket torg är för dig mest användbart?

Om du ska besöka Västerviks stadskärna, i vilket syfte gör du oftast det?

Inget skulle jag säga.

Äta mat, eller kolla kläder. Alltså gå i affärer.

Vilket torg är minst användbart?

Om du rör dig ner till stan, vilket stråk är det du oftast tar då? Och på vilket sätt
rör du dig?

Jag skulle säga Grönsakstorget tror jag. Det är bara trappor.

Till fots, och då blir det via Bredgatan oftast. Förbi Västerport och där.
Om du rör dig längs med detta stråk, vilka känslor brukar framkallas när du rör
dig där?
Hunger! Nej men, svårt att säga. Men kan ju känna att det är väldigt trevligt
och behagligt att röra sig. Speciellt när man kommer ner till hamnen och man
ser vattnet till exempel. Man tycker det är vackert. Det är inte en otrygg miljö.
Vilken plats är den viktigaste för dig?
Ehh.. hamnen. Den är finast, trevligast.
Om du skulle bestämma träff med någon, var skulle du göra det?
Espresso house kanske, vet du var det ligger? Längs med Storgatan. Jag tänker
att alla känner till det.
Var skulle du säga att du uppfattar att det rör sig mest folk i stadskärnan?
På sommaren är det hamnen, Fiskaretorget heter det väl. Ehh… på vinterns är
det Västerport. Jo men det är det ju, när isbanan är där. För där är det ju nån
typ av aktivitet alla fall.
Vilket av torgen i Västervik skulle du säga att du besöker mest?
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Besöker eller går förbI? Jag går nog oftast förbi Västerport och Spötorget, för
det är vägen ner till alla andra platser. Men jag är nog mest runt målpunkterna
runt Stora torget, eftersom Espressohouse och Subway finns där. Men jag är
inte på själva torget, utan mer runt torget. Jag är aldrig på torgen.

Anser du att Västerviks stadskärna har en tydlig identitet? Vad bidrar i sådana
fall till den? Bidrar Stora torget till att stärka den?
Det har den ju… Vad som bidrar till det? Mycket att många gamla byggnader
är bevarade. På andra ställen så är ju stadskärnan rivits helt, men så är det ju
inte i Västervik. Många fina gamla hus kvar. Jag tycker att Stora torget bidrar till
det.
Vad skulle du säga att en offentlig plats är?
Konstig fråga. En offentlig plats? Vad svårt. Det har någonting att göra med att
det är statligt finansierat, alltså att det är byggt för och av allmänheten. Men
också liksom folkliv, det är en plats som folk besöker, olika människor. En plats
man vill besöka.

Kvinna, 63 år, Lärare på SFI

Vilken plats besöker du mest? Det kanske du redan har svarat på...

I vilket syfte besöker du oftast Västerviks stadskärna?

Ja, jo jag skulle säga att det är Fiskaretorget. Fast också änden på Spötorget,
tycker att det blivit lite mer kultur i de kvarteren. Visbiblioteket har ju lite grejer
där och så bion och det matstället.

Det kan vara att jag går ut och äter lunch, oftast. Eller går till bokhandeln eller
systemet eller så.
Hur rör du dig genom stadskärnan och hur?
Eftersom jag bor på andra sidan stadsparken så går jag ju nästan alltid genom
den om jag kommer hemifrån. Sen går jag oftast Storgatan ner. Sen går jag väl
förbi Fiskaretorget och sen tillbaka samma väg som jag kom. Sen händer det
också väldigt ofta att jag går en morgonpromenad, och då går jag ner till vattnet
från där jag bor och fortsätter stråket längs med vattnet. Sen går jag och vänder
vid Lögabergen, eller Slottsruinen, och går samma väg tillbaka längs med vattnet. Ibland går jag över Fiskaretorget tillbaka men ibland över Grönsakstorget.

Vilket plats besöker du minst? Av de offentliga platserna?
Det är nog borta bakom Västerport, där är det väldigt tråkigt. Där är jag väldigt
sällan. Och borta vid Båtmansstugorna är jag också väldigt sällan, men där är
det ju fint egentligen. Av torget så är det nog Grönsakstorget, ja, Stora torget
också. De är ju inte så jätteaktiva torgen i Västervik. Jag saknar typ bondens
marknad i Västervik. Förr gick jag ner och köpte fisk på torget, så är det ju inte
längre.
Anser du att Västerviks stadskärna har en tydlig identitet? Vilken i sådana fall?

Vilken plats är den viktigaste enligt dig?

Ja det tycker jag. Stadskärnan gränsas ju av med bostadområden, runt om.

Fiskaretorget är nog en favoritplats, och hela den här promenaden från Fiskaretorget ut till Slottsruinen. Det är de allra finaste platserna, med vattnet och hela
miljön. Sen är Stadsparken väldigt fin också.

Hur skulle du beskriva vad en offentlig plats är?

Vilka känslor framkallas när du går längs med dina vanliga stråk? Är det speciellt
otryggt eller trevligt någonstans?

Det är naturligtvis en plats som är tillgänglig för alla. Som inte störs så mycket
av biltrafik, kan jag tycka. Man ska kunna gå, sitta, och människor ska kunna
uppträda. En plats som man kan använda.

Otryggt skulle jag inte säga att det är. Jag kan vara ute och gå sent utan att
känna det.
Om du skulle bestämma träff med någon, var skulle du göra det?
På Tant Grön på Storgatan kan det nog vara, eller på Rådhustorget. Eller biblioteket vid Spötorget.
Var skulle du säga att det är mest folkliv i Västervik?
Storgatan skulle jag nog säga, och den där andra gatan. Bredgatan. Fram till
korsningen mellan dessa gator skulle jag säga att det rör sig mycket folk. Det är
ju inte så mycket biltrafik inne i stan, det är ju rätt avstängt.
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Kvinna, 21 år, Student

Var upplever du att det är mest folkliv i staden?

Om du besöker Västerviks stadskärna, i vilket syfte gör du oftast det?

Oftast mest folk i korsningen Bredgatan/Storgatan, eller längs med dessa gator.
Eller vid Rådhustorget. Men där är ju folk enbart om det är arrangemang där,
annars är ju ingen där.

För att gå i affärer eller gå till biblioteket. Eller ja, ta en glass i hamnen. Ja, så
ungefär.
Vilka eller vilket stråk är det du brukar röra sig längs, och hur tar du dig fram?
Då kommer jag ju oftast från stationen, alltså cyklar ner för Bredgatan och ställer cykeln typ vid fiskstatyn. Alltså jag rör ju mig genom hela det här området,
alltså Storgatan upp. Om man i och för sig inte kommer från andra hållet och
parkerar cykeln vid gamla Åhléns och går Storgatan ner. Jag kör aldrig bil ner
till stan. Jag åker cykel dit men sen går jag i stadskärnan. Man rör sig ju mest
längs dessa huvudstårk, och ibland går man ut till hamnen.
Vilka känslor framkallas när du rör dig i stadskärnan?
När jag är i Västervik känns det alltid så praktiskt med stadskärnan, om jag
jämför med där jag bor nu. För det är litet och allt man kan tänkas komma på
att man ska ligger inom gångavstånd. Så känns det ju inte nu när jag bor i en
större stad. Det beror ju på. Känslan av Västervik har förändrats sedan jag flyttat och upplevt annat också. Jag tycker inte Västervik är så mysigt dock, för det
är bara raka gator men inga mysiga bakgator. Det trevligaste stället i stan är ju i
de gamla trähuskvarteren, men där är det inga affärer. Där skulle jag bara gå för
att det är trevligt, om jag ska upp från hamnen till Stadsparken.
Vilken är det viktigaste platsen för dig i stadskärnan?
Jag tycker de platser jag oftast går till är Spötorget för att biblioteket ligger där,
eller utanför gamla Åhléns för att där möts man. Nu ligger ju systemet där så
där handlar man ju också nu för tiden. Storgatan skulle jag säga också, om man
skulle ta en kaffe eller så. Men jag fikar ganska sällan i Västervik. Oftast köper
vi med oss saker och sätter oss i stadsparken.
Var skulle du bestämma träff med någon?
Antingen i hamen eller gamla Åhléns. För där börjar ju liksom Storgatan.
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Var skulle du säga att du uppehåller dig oftast av de offentliga platserna?
Jag har flest målpunkter runt Spötorget, men annars är det Stadsparken som jag
mest uppehåller mig i.
Vilket torg eller offentlig plats skulle du säga att du använder minst?
Jag skulle säga att det är Rådhustorget. Man kan väl sitta på de där bänkarna,
men det gör man ju hellre i hamnen.
Har Västervik en tydlig identitet? Om ja, vad skulle du säga att den utgör? Bidrar
Stora torget till Identitetsskapandet?
Oj, svår fråga, nej jag tror inte jag tycker det. Eller alltså om det är något jag
tänker på med stadskärnan så är det nog att den känns anpassad till turister på
sommaren och på de andra årstiderna är den väl rätt intetsägande. Stora torget
har ju inget mer än typ turistbyrån så det är väl så där också, anpassat till turister men fortfarande en ganska tråkig plats.
Hur skulle du beskriva en offentlig plats?
En offentlig plats är väl där
människor rör sig, och även där
människor kan stanna upp. Eller det
tycker jag att en offentlig plats ska
vara. Det ska vara en plats för alla,
men riktigt så är det ju inte. Det ska
vara avslappnande att uppehålla sig
om det ska vara en mening med dem,
men det finns ju jättemånga offentliga rum som är stressiga och inte har
någon mening.

Man, 59 år, Byggnadsingenjör

Var uppfattar du att det är mest folkliv i stadskärnan?

Om du besöker Västerviks stadskärna, i vilket syfte gör du oftast det?

Det är ju skillnad sommartid och vintertid, det är ju bara på sommaren som
folk rör sig. Det är ju kring Fiskaretorget i så fall. Det räcker att komma 100
meter där ifrån och sen är det helt folktomt. Det är ju bara i hamnen det finns
liv.

Antingen för att handla något, eller för att träffa beställare i jobbet.
Hur rör du dig då?
Jag går oftast från kontoret som ligger i utkanten av stadskärnan in till stadskärnan. Då, ja då ska vi se, då går jag oftast Kvarngatan och sen via Bredgatan bort
till Intersport om jag ska handla något. Eller till Bryggaren där Bostadsbolaget
ligger när jag ska träffa dem i jobbet. Jag går ju även bort till sjukhuset ibland
eftersom jag gör jobb där också. Då tar jag ju också Kvarngatan. Man kan väl
säga att det utgör mitt huvudstråk, eftersom kontoret ligger i ena änden av den
gatan.
Vilka känslor framkallas när du rör dig längs ditt huvudstråk? Exempelvis trevliga eller otrygga?
Inga otrygga, definitivt inte. I och för sig rör jag mig mest dagtid. Men möjligen
om man går hem från nån restaurang nån kväll, runt 22-23 så är det inte särskilt otryggt då heller. Det är egentligen inte så trevliga platser heller. Det finns
ju inga grönområden där jag går, så de blir ju inte så lustfyllda på så sätt. Men
jag går inte runt och bara filosoferar, för jag ska ju alltid till en målpunkt.
Vilka platser är de viktigaste i stadskärnan enligt dig?

Vilken plats uppehåller du dig minst på?
Spötorget skulle jag säga, själva torget är väldigt sterilt. Det finns inga bilvägar
dit, och det gör det svåråtkomligt. Till viss del. Vid Fiskaretorget får ju bilar
passera, så det är ju mer rotation där. Det märks ju även sommartid, att Spötorget inte är lika mycket liv runt som Fiskaretorget.
Anser du att Västerviks stadskärna har en tydlig identitet? Vilken i så fall?
Bidrar stora torget till identiteten?
Jag tycker inte Västervik har någon stadskärna längre. Förr var det förmodligen
Spötorget, där de flesta affärer låg centrerade och bussar gick genom stadskärnan. Nu flyttar affär efter affär ut till det nya området Ljungheden och bussarna
går ju inte längre förbi Spötorget. I och med detta har den gamla knutpunkten
försvunnit. Sommartid finns stadskärnan numera vid Fiskartorket, då det är
där människor samlas.
Hur skulle du beskriva vad en offentlig plats är?
För mig är det ju en allmän plats som alla har tillträde till. Sen behöver det ju
inte vara grönytor, det kan ju vara stensatt också.

Ja, kanske Fiskaretorget. Man kan stå och titta på lite båtar. Ta en kaffe eller så.
Om du skulle bestämma träff med någon, var skulle du bestämma träff då?
Ja, vid Fiskaretorget kanske. Om vi inte bestämmer träff på kontoret. Men
om det är någon som inte kommer från stan så skulle man ju kunna säga vid
Spötorget, där vid Sparbanken. Det är ett ställe som alla hittar till och det är lätt
att hitta dit.
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Kvinna, 58 år, Lärare

Var tycker du att det är mest folkliv i stadskärnan?

Om du besöker Västerviks stadskärna, i vilket syfte gör du oftast det?

Det är ju helt beroende på årstid. Sommartid så är det ju definitivt i hamnen,
med restaurangerna och sådär. Tyvärr inte i stadsparken, den tycker jag inte
verkar utnyttjas mycket. Vintertid tycker jag inte att det är något folkliv, man
undrar ju alltid var folk tar vägen på vintern. När våren kommer: Oj, var kom
alla ifrån?

Då har jag oftast några ärenden i affärer eller platser inne i Västervik. Ja det är
nästan bara det, biblioteket är ju också något jag besöker.
Om du gör det, hur brukar du röra dig då? Och var rör du dig?
Gå, först åker jag bil dit, sen parkerar jag uppe över Hemköp och sen går jag
inne i stan. Då brukar jag gå Storgatan ner om jag har några ärenden där, förbi
Rådhustorget och ibland rör jag mig ner till hamnen, min tandläkare ligger ju
där. Inte så ofta att jag går bort till Spötorget om jag inte ska till biblioteket.
Vilka känslor framkallas när du rör dig genom stadskärnan? Finns det trevliga
eller otrygga platser?
Jag är ju oftast där, eller nästan uteslutande där, dagtid, så rädd känner jag ju
mig aldrig. Ehh… Ärligt talat är det ju såhär, att jag ser ju inte miljön så mycket
tror jag, för att jag är så fokuserad på det jag ska göra. Är det fint väder kan
man ju känna att det är skönt men jag är inte så beroende av hur det ser ut, för
jag flanerar inte på det sättet i Västervik.
Vilka är de viktigaste platserna för dig?
Nu måste jag tänka lite. Det var en jättesvår fråga. [paus] Det kanske är Storgatan med affärerna. Om jag tänker till så tycker jag ju att det inte direkt finns
några platser som man stannar till och njuter på. Det är mer att man flanerar
och njuter utanför stadskärnan längs stråket vid ruinen. Gjorde jag mer när jag
var ung och bodde inne i Västervik. Nu besöker jag ju mer Västervik. Jag har
nog ingen favoritplats. Många tycker ju att det är trevligt att bara sitta nere i
hamnen, men det gör jag aldrig. Näe, jag äter ju inte glass.
Var skulle du bestämma träff med någon?
Då blir det någonstans på Storgatan, på cafét Tant Grön kanske. Om vi ska mötas och gå vidare vet jag inte. Förr var det nog på Åhléns som man möttes upp.
Men nu skulle jag nog säga att det varierar.
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Vilket av de torg som finns i Västervik skulle du säga att du oftast uppehåller dig
på?
Det skulle jag nog ändå säga är Fiskaretorget, även om det inte är ofta. Det är ju
ändå det finaste med vattnet och sådär. Och det är ju bara där det är folkliv.
Vilket rum i skulle du säga att du använder minst?
Jag har svårt att välja. Antingen Stora torget eller Spötorget. Jag tycker inte något av dem är särskilt tilltalande. Tror aldrig att jag har suttit ner där bara för att
det är mysigt eller fint. Det är ju inte några uteserveringar där heller, folk bara
passerar dessa ytor.
Anser du att Västerviks stadskärna har en tydlig identitet? Vad bidrar i sådana
fall till den? Bidrar Stora torget till att stärka den?
Nej det tycker jag inte riktigt. Det är ju en båtstad, men det marina skulle kunna utvecklas mera. Stora torget bidrar inte till att stärka identiteten, klart nej.
Hur skulle du beskriva vad en offentlig
plats är?
Det är en plats som alla har tillgång
till, där det brukar vara folk. Det ska
helst vara folk. Det är inte privat utan
det är för alla.

