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Förord

Inom den fysiska planeringen idag fi nns det mycket att ta 
hänsyn till. Lagar och riktlinjer, kommersiella intressen, 
politiska intressen, checklistor, säkerhetsavstånd osv. Mitt i 
detta organiserande och jämkande är det lätt att människan och 
hennes behov kommer bort. Därför vill vi i detta examensarbete 
lyfta fram människans faktiska upplevelse av sin omgivning. 
Upplevelsen får hon genom att hämta information med sina 
sinnen. Vi vill undersöka hur man kan planera för alla sinnen 
och på så sätt ta tillvara på alla delar av upplevelsen. 

Examensarbetet omfattar 20 poäng och projektet avslutar 
den utbildning på 180 poäng som leder till en Teknologie 
Magister i Fysisk planering. Arbetet är utfört på sektionen för 
Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad på Blekinge 
Tekniska Högskola. 

Handledare       Louise Nyström, adjungerad professor. 
Bitr. handledare  Annika Ekdahl, universitetsadjunkt.
Examinator   Anita Larsson, universitetslektor.

Examensarbetet är skrivet av studenterna Helena Hultgren och 
Stina Wester. Det är uppdelat i tre delar, först en teoretisk del 
som behandlar sinnena och upplevelsen och sedan två delar där 
teorierna och kunskaperna tillämpas i olika planförslag. Den 
teoretiska delen har vi skrivit gemensamt medan planförslagen  
är skrivna enskilt. 

Under arbetes gång har vi fått stöd från många personer. 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Louise Nyström 
som gett oss många råd och mycket uppmuntran. Vi vill 
även tacka vår biträdande handledare Annika Ekdahl som i 
inledningsfasen hjälpte oss att inte fastna i gamla hjulspår. Från 
Gotlands stadsbyggnadskontor har vi fått hjälp med material 

och synpunkter från Gunnar Gustavsson, planarkitekt. Gösta 
Hammarberg, hamnmästare i Visby hamn, har också kommit 
med värdefulla synpunkter. Sist men inte minst vill vi tacka de 
personer som deltagit i våra gåturer, de gav oss av sin tid och 
trotsade höstkylan.

Helena Hultgren och Stina Wester
Visby 2006



2

Sammanfattning

Människan upplever sin omgivning genom intryck från sina 
fem sinnen. Med hjälp av sinnesintryck från syn, hörsel, känsel, 
lukt och smak, tillsammans med minnen och tankar, bildar hon 
sig en uppfattning av den plats där hon befi nner sig. Utifrån 
den informationen dras slutsatser som utgör grunden för 
både handlande och känslan för platsen. Den fysiska miljöns 
utformning påverkar i hög grad upplevelsen. Ett problem är att 
det vid fysisk planering ofta läggs störst vikt vid den visuella 
upplevelsen och att andra sinnesintryck inte uppmärksammas i 
samma utsträckning. 

Syftet med examensarbetet är dels att undersöka sinnenas 
betydelse för upplevelsen av en plats och att utveckla lämpliga 
metoder och analysredskap som kan användas för att planera för 
alla sinnen. Genom litteraturstudier och efterforskning kring 
befi ntliga analysmetoder har vi utvecklat två analysmetoder 
som kan användas för att analysera sinnesupplevelserna av en 
plats. 

Upplevelsen styrs bland annat av förmågan att använda sina 
sinnen, med vilken hastighet man rör sig, väder- och vind 
förhållanden och hur sinnesintrycken tolkas av varje person. Vad 
som upplevs som positiva respektive negativa sinnesintryck är 
i hög grad subjektivt, men det fi nns ändå vissa upplevelser som 
är gemensamma för många och det är dessa som man måste 
koncentrera sig på i den fysiska planeringen. En plats funktion 
bör förklaras genom de intryck den ger. För att det ska fungera 
även för de som har olika typer av funktionsnedsättningar är 
det viktigt att de off entliga platserna utformas så att deras 
funktion förklaras med fl era sinnen. Genom att använda sig av 
sinnesupplevelser inom fysisk planering kan man skapa vackra, 
spännande, tydliga och lättorienterade off entliga rum med en 
rikare upplevelse och bättre tillgänglighet för alla. 

Utformningen av den fysiska miljön styrs i lagstiftningen till 
största delen genom restriktioner för vad som är acceptabelt 
och säger mycket lite om hur den goda staden ska främjas. En 
sinnesupplevelseinriktad utformning av den fysiska miljön är 
svår att styra med fl er lagar och regler, men kan främjas genom 
bland annat Allmänna råd, rekommendationer samt genom att 
förmedla kunskap till berörda.

Som redskap för att analysera sinnesupplevelserna  används två 
analysmetoder, Gåtur och Seriell upplevelseanalys.     Analys-
metoden Gåtur är en erfarenhetsåterföringsmetod som bland 
annat används för att få en dialog mellan planerare och brukare. 
Gåturen har i detta examensarbete utvecklats för att innefatta 
alla sinnen och utifrån resultat från den har vi fått kunskap om 
hur människor upplever olika typer av platser utifrån sinnes 
intryck. Gåturen används främst i examensarbetets teoretiska 
del för att ta reda på hur människor upplever olika platser med 
sinasinnen. Seriell upplevelseanalys är en utveckling av Gordon 
Cullens Serial Vision vilken används för att analysera den 
visuella upplevelsen av staden och hur den förändras när man 
förfl yttar sig längs ett stråk. I den seriella upplevelseanalysen 
utökas Cullens metod så att den berör alla sinnen. Metoden 
används i planförslagen både för att ta reda på vilka förändringar 
som bör göras och för att analysera vilka eff ekter planförslaget 
kan komma att ha på upplevelsen. 

I del 2a Visby Öster och 2b Hamnen redovisas hur planeringen 
för alla sinnen och analysmetoderna kan användas för att ta 
fram ett planförslag. Genom egna iakttagelser samt resultat 
från Gåturer och den Seriella analysen har två planförlag 
med gestaltning av off entliga platser gjorts.  I 2a Visby Öster, 
förtydligas och utvecklas platser utefter ett stråk där funktioner 
tydliggörs och kvalitéer lyfts fram för att få en attraktivare 
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upplevelse. I 2b Hamnen, utformas ett nytt gångstråk och 
förbindelser mellan olika funktioner i området förbättras. 
Hamnen utvecklas så att den blir en tydlig och attraktiv entré 
och en plats som fungerar under hela året. 

Att planera för alla sinnen bör vara en utgångspunkt inom fysik 
planering. Det får inte bara bli en extra punkt på en checklista 
eller något man lägger till efteråt. Genom att planerare inser 
att upplevelsen skapas genom intryck från många sinnen kan 
sinnesanalysen  bli en given del i all fysisk planering.
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Inledning

Bakgrund

Hur upplever människor omvärlden? Varför upplever de den på 
ett visst sätt? Som fysisk planerare ska man vara med och skapa 
platser för människor. Därför är det viktigt att förstå varför vi 
upplever rum på olika sätt. Människan hämtar olika typer av 
information med sina sinnen och utifrån den informationen 
bildar hon sig en uppfattning av rummet hon befi nner sig i. 
Hon avläser rummet och kopplar sedan ihop detta med minnen 
och tankar. Utifrån dem drar hon sedan slutsatser som utgör 
grunden för både handlande och känsla för platsen.
 
Vid planering av off entliga rum läggs ofta störst vikt vid den 
visuella upplevelsen. Andra sinnens betydelse uppmärksammas 
inte i samma utsträckning. Detta försämrar människans totala 
upplevelse av en plats eller ett rum. Vi människor är olika och 
har olika behov. Funktionsnedsättningar påverkar möjligheten 
att uppleva och att vistas i ett rum; synskadade, rullstolsburna, 
hörselskadade etc. kan inte använda alla sinnen fullt ut. Det 
är därför viktigt att så många sinnen som möjligt innefattas i 
planeringen av off entliga platser.

Våra sinnen har fantastiska förmågor som vi inte utnyttjar 
till fullo i ett monotont stadslandskap. Ögonen kan skilja 
mellan 8 miljoner färgnyanser. Tungan kan känna smaken 
av en citrondroppe blandad med 129 000 vattendroppar. En 
människas fi ngertoppar kan känna om något rör sig en tusendels 
millimeter. Näsan kan känna upp till 10 000 lukter och öronen 
kan defi niera 1500 olika ljudnivåer.1 Vår strävan är att ta tillvara 
hela upplevelsen, och därför planera för människans fem 
sinnen. 

1  Bryan 1995, Arnold 2005

Basen för vårt examensarbete är Visby i Gotlands kommun. Vi 
har utgått från de förutsättningar som fi nns i Visby när vi gjort 
observationer och gestaltningsförslag. Men analysmetoderna 
och de övergripande slutsatserna hoppas vi ska kunna användas 
även på andra platser. Gotland är en ö, en kommun och ett län. 
På Gotland bor ca 57 400 människor, av dem bor ca 22 000 i 
huvudorten Visby. Besöksnäringen är den största näringen på 
Gotland, därefter kommer jordbruket. Visby är mest känd för 
sin medeltida ringmur och sin Hansestadsbebyggelse. År 1995 
upptogs Visby på UNESCOs världsarvslista.2 

Vår förhoppning är att du, efter att ha läst detta examensarbete, 
ska använda dina sinnen mer medvetet när du vistas på olika 
platser. Det gör upplevelsen av dem rikare. På samma sätt som 
staden kan upplevas med olika sinnen, kan du som läsare göra 
läsningen av detta examensarbete till en upplevelse med fl era 
sinnen. Känn strukturen på pappret, doften från trycket eller 
hör ljudet från pappersarken när du vänder sida. Det kan göra 
läsningen lite mer spännande. Varsågod att lukta, höra, känna, 
men framför allt se, och läsa!  

2  Gotlands kommun 2005, Gotland i siffror.
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Syfte

• Att undersöka sinnenas betydelse för upplevelsen
 av en plats. 

• Att fi nna och utveckla lämpliga metoder och 
 analysredskap som kan användas för att planera 
 för alla sinnen.

• Att utarbeta två planförlag med gestaltning av 
 off entliga platser i Visby ytterstad. Utveckla och 
 förstärka de kvalitéer som fi nns i ytterstaden med 

utgångspunkt i våra metoder och analysredskap.

Metod 

Kunskapsinhämtning inom ämnet började med litteraturstudier. 
Där undersöktes hur människor upplever platser och vilken 
information som fi nns om hur hänsyn tas till olika sinnen i den 
fysiska planeringen. Vi gjorde även en efterforskning över vilka 
olika analysmetoder som kan användas inom ämnet.

En av metoderna som vi beslutade oss för att använda är Gåtur, 
vilken främst är ett verktyg som används för att utvärdera 
bostadsområden efter infl yttning. Metoden anpassades för att 
ta reda på hur människor upplever olika platser med sina sinnen. 
Resultat av gåturerna har sedan använts som komplement till 
våra egna iakttagelser och upplevelser. Under en gåtur fi ck en 
grupp människor besöka ett antal i förväg utvalda platser. Under 
vandringarna fyllde varje person i en formulär med kvalitativa 
frågor och fi ck där beskriva sin upplevelse av platsen.

Vi har även utvecklat en analysmetod med utgångspunkt 
i Gordon Cullens Serial Vision (seriellt seende)3. Hans 
analysmetod använder sig av den visuella upplevelsen som 
redskap för att analysera staden och dess platser. När man rör 
sig genom staden ändras upplevelsen. Iakttagelser redovisas 
genom skissteknik i en serie bilder utefter ett utvalt stråk. Vi 

har utvidgat metoden så att den även behandlar fl era sinnen. 

Inför valet av planområde i Visby har vi undersökt hur olika 
områden förhåller sig till varandra och vilka möjligheter och 
behov som fi nns. Som grund för planförslagen har vi gjort 
inventeringar av planområdena för att ta reda på vad områdena 
har för kvaliteter och brister.

 

Avgränsning

Det råder delade meningar om hur många sinnen människan 
har och vad som räknas till sinnena. Någon menar att vi har 12 
sinnen medan andra hävdar att vi har sex sinnen (fem plus ett 
sjätte). Vi vill hålla oss till den traditionella synen på sinnena, 
dvs. att vi har fem sinnen; synen, hörseln, lukten, smaken och 
känseln. 

När man beskriver sinnesupplevelser är det lätt att gräva ned sig 
i de känslomässiga aspekterna. Vi har valt att vara så konkreta 
som möjligt och försökt undersöka hur man kan använda 
kunskaperna praktiskt. 

3  Cullen 1971
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Läsanvisning

Examensarbetet är uppdelad i tre separata 
delar; Del 1, 2a och 2b. Denna del (del 1) 
är skriven gemensamt av Stina Wester och 
Helena Hultgren och utgör examensarbetets 
teoridel. Här undersöks sinnenas betydelse 
för upplevelsen av en plats samt presenteras 
metoder och analyser som kan användas för 
att planera utifrån olika sinnen. Delarna 2a 
och 2b är utformade individuellt och visar 
hur analysen och synsättet ”att ta till vara hela 
upplevelsen” kan användas i utformningen 
av planförslag. Planområdena ligger i Visby 
ytterstad men med nära anknytning till 
innerstaden. Områdena innehåller många 
off entliga platser som är i behov av förnyelse 
och ökad attraktivitet. Stina Wester har 
utarbetat ett förslag för Visby Öster (2a) och 
Helena Hultgren utarbetat ett förslag för 
Hamnen (2b). 

Kartan visar planområdena och ringmuren.


