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ANALYSMETODER
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Analysmetoder 

Vi har utgått från två analysmetoder för att ta reda på hur 
platser upplevs med alla sinnen, Gåtur och Serial vision (efter 
utvidgning till Seriell upplevelse). Metoderna har utvecklats så 
att de blir mer inriktade på sinnesupplevelser och i fallet Serial 
vision så har analysen utvidgats så att den behandlar alla sinnen. 
Båda metoderna kan användas för att skapa upplevelserika 
platser men med olika angreppssätt. Gåturen handlar om att 
uppleva enskilda platser och att få ta del av andra människors 
erfarenheter, medan Seriell upplevelse handlar om att studera 
olika rum och hur de förhåller sig till varandra. Det är alltid 
viktigt att tänka på att upplevelsen har många delar och att fl era 
sinnen spelar in. Analysen av sinnena bör inte bli ytterligare 
ett moment som läggs till i efterhand utan bör integreras i allt 
planeringsarbete.

Gåtur

För en fullständig designprocess krävs både utvärdering och 
erfarenhetsåterföring. Det kan bland annat ske genom en 
dialog mellan planerare och brukare. En metod för detta, 
Gåtur, beskrivs i Suzanne de Lavals avhandling Planerare och 
boende i dialog, metoder för utvärdering98. Gåturen utgår från en 
av de metoder som används vid Post Occupation Evaluation 
(POE). POE är ett koncept som används i Storbritannien, Nya 
Zeeland och USA vid utvärdering av byggnader. Metoden har 
sedan utvecklats i Danmark av Ivor Ambrose, där han skapat 
en tydligare detaljutformad metod kallad  Gåtur.99

98  De Laval 1997
99  Ibid. s. 153

Gåtur används för att utvärdera nybyggda bostadsområden 
efter infl yttning. Metoden har även använts för att studera 
äldre områden för att där föreslå stadsförnyelseåtgärder 
tillsammans med boende i området. Under en Gåtur besöker 
en grupp människor ett antal i förväg utvalda platser och gör 
iakttagelser där. Promenaden följs av en eller fl era tillfällen för 
diskussion och samtal. Gåturer ger möjlighet till dialog mellan 
exempelvis boende, verksamma i området, planerare, arkitekter, 
fastighetsägare och byggherrar. Genomförandet av en Gåtur 
kräver noggranna förberedelser och för att få en meningsfull 
diskussion är det viktigt att fokusera på ett fåtal utvalda platser 
och företeelser.100

Utformningen av Gåturen kan variera och har vidareutvecklats av 
fl era användare för att passa det specifi ka undersökningsobjektet. 
Vi har valt att använda Gåturen som metod för att få en bredare 
kunskap om hur människor upplever platser med sina sinnen. 

Gåturer i Visby
Vi har genomfört två gåturer under oktober månad, år 2005. 
Vid de två tillfällena deltog fem respektive sex personer, fyra 
män och sju kvinnor i åldrarna 8 – 50 år. Deltagarna var 
personer som vi på olika sätt kom i kontakt med på vår fritid. 
Vi strävade efter att ha en så bred målgrupp som möjligt men 
det var svårt att få tag i människor som kunde delta. Många 
äldre personer (60+) som vi frågade hade svårt att gå så långt 
och på Visbys sluttande gator. Gåtursgruppen utgjordes av barn, 
studenter, arbetstagare (programerare, lärare, undersköterska), 
arbetssökande och en sjukpensionär. Två av studenterna har 
anknytning till fysisk planering. 

100  De Laval 1997, ss. 47, 153-154
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Här ges några exempel på frågor som användes under Gåturen. 
Varje sinne undersöktes för sig, men deltagarna fi ck även ge sitt 
omdöme av platsen som helhet och om hur det var att gå med 
öronproppar. I rutan ges instruktioner för Hörsel. Motsvarande 
gavs för de andra sinnena.

Kartan visar gåturernas sträckningar och besökta platser.

  
  Hörsel: 
 Blunda! Vilka ljud hör du? Identifi era. 
 Vilken  karaktär har platsen (höga,  svaga, dova,   
 gälla etc.) Vad säger ljuden om platsen? 
 Tycker du om det du hör? Varför? 
  Öronproppar: 
 Hur kändes det att inte höra? 
 Hur förändrar det upplevelsen av platsen? 
  Helhetsupplevelse av platsen: 
 Trivs du på platsen? Varför/varför inte. 
 Är platsen spännande? Vilket sinne används mest?
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Vid varje gåtur besökte vi ett antal i förväg utvalda platser. 
Deltagarna fi ck skriva ner iakttagelser i ett tilldelat formulär 
med frågeställningar och uppmaningar som behandlade 
både varje sinne för sig samt helhetsuppfattning gällande 
upplevelsen av platsen. Dessutom gjordes ett test där deltagarna 
fi ck använd öronproppar och sedan anteckna sina iakttagelser 
av hur nedsatt hörsel påverkar upplevelsen. En gåtur tog 
1,5–2 timmar. Turen avslutades med gemensam fi ka och en 
genomgång av upplevelser under turen. Vi besökte sammanlagt 
nio platser i Visbys centrala delar. Vi försökte hitta platser 
som representerar olika typer av off entliga rum. Vissa platser 
ingick i båda gåturerna och vissa besöktes endast av den ena 
gruppen. Detta på grund av att gåturen inte skulle bli alltför 
lång, tidsmässigt och avståndsmässigt. Båda turerna startade på 
den östra sidan av ringmuren. Den ena gruppen gjorde fl era 
stopp i nordöstra delen av innerstaden (innanför muren) och 
den andra stannade på vissa platser i innerstaden och avslutade 
gåturen i hamnområdet. Platserna vi besökte var: 

1. Trafi kplats, Österväg / Norra Hansegatan
Platsen ligger på östra delen av Östertorg, intill en signalreglerad 
korsning vid Österväg/ Norra Hansegatan. Här blandas fl era 
trafi kslag, gångtrafi kanter, cyklar, bilar och lastbilar mm.

2. Östertorg/Östercentrum
Platsen, som är omgiven av butiker, ligger på Östertorg, vid 
entrén till Visbys galleria. Gående och cyklister rör sig i olika 
riktningar.

3. Östergravar
Platsen är ett öppet grönområde norr om Östertorg intill 
ringmuren. Platsen har gräsbeklädda kullar och några utspridda 
buskar och träd.
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4. Elevhemmet
Platsen är en bostadsgata innanför ringmuren på Uddens 
gränd. Här fi nns bostadshus i en till två våningar med fasader 
och murar/plank mot den smala gatan. Det växer rosor utanför 
några av husen.

5. Kyrkberget
Platsen ligger uppe på en klint och ger utsikt över havet, S:ta 
Maria domkyrka och staden nedanför. På platsen fi nns sittbänkar, 
gräs, träd och buskar. Öster om fi nns en parkeringsplats och 
bostadshus.

6. Trappan i Övre Finngränd
Platsen är liten och ligger intill en trappa som går nedför 
klinthöjden. Platsen har sittbänk, blomplanteringar och omges 
av bebyggelse.

7. Tunnel vid Rådhusplan
Platsen utgörs av en trottoar utmed en byggnad omgärdad av 
ett valv med fönsterportar mot gata belagd med kullersten. 
Valvet begränsar synfältet. 
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8. Hamnplan
Platsen är belagd med kullersten och möblerad med bänkar 
vända mot hamnområdet. Platsen omges av bebyggelse, 
trädgård och en trafi kerad gata belagd med gatsten.

9. Skeppsbron
Platsen ligger i hamnområdet och är en asfalterad yta intill en 
väg. Utmed vattenkanten ligger bryggor med småbåtar. 

Gåturgrupperna
Sammansättningen av personer i gåturgrupperna påverkade 
resultatet. Deltagarna observerade hur de andra i gruppen 
betedde sig och anpassade sig delvis efter andra. Detta gäller 
exempelvis hur mycket de gick runt och rörde vid föremål 
på platserna. Dessutom fi ck turerna anpassas till deltagarna. 
Gåturen där barn deltog fi ck besöka färre platser eftersom 
allting tog längre tid på grund av att de inte klarade av att vara 
koncentrerade så länge. En av deltagarna hade svårt att skriva 
och fi ck hjälp att anteckna. En annan deltagare var inte så bra 
på svenska och fi ck hjälp att skriva ned sina åsikter. Hos dem 
som inte talade så bra svenska var det svårt att hitta nyanser i 
språket. Det var också svårt att förklara vad frågorna betydde och 
eftersom några inte kunde anteckna själva pågick det ständigt 
samtal under turen. Detta kan ha påverkat resultatet även för de 
andra deltagarna. Två av barnen som deltog i undersökningen 
fi ck hjälp att skriva anteckningar. Det var svårt att få en riktig 
uppfattning om barnens upplevelser av platserna, de påverkas 
så snabbt av det gåturledaren säger. De vill gärna vara till lags 
och om inte frågorna ställdes rätt leddes de till att svara på ett 
visst sätt. Barnen blev uppspelta och tävlade om att komma på 
fl est ljud, lukter osv. Det kunde också vara svårt för dem att 
förstå frågorna.

Resultat av gåturer
Syn
Synen ger en så stor mängd information att det kan vara svårt att 
sålla ut det som är viktigt för upplevelsen. Eftersom deltagarna 
i gåturen hade så kort tid på sig kunde de inte redovisa allt 
som de såg, även om barnen ibland försökte. De viktiga 
elementen var ofta människor, bilar och stora objekt (t.ex. 
kyrkan vid kyrkberget). Även det som fanns nära betraktaren 
var viktigt, bänken de satt på eller trädet de stod under. En av 
deltagarna var höjdrädd. När vi stod på kyrkberget blev hon 
först förskräckt, men synen visade inte bara att hon stod på 



48

ett berg utan också den vackra utsikten. Intrycken från synen 
blev både skrämmande och lugnande. ”Platsen är spännande och 
hissnande. Den är så trevlig att intrycket är positivt trots att jag 
har höjdskräck.” (Kvinna 44).  Ett rum som fysiskt sett inte är 
särkilt stort kan man utforma så att man med synen upplever 
det större. Trappan vid Övre Finngränd är en sådan plats. ”Detta 
är ett stort rum trots den lilla ytan. Det är stort på höjden. Blicken 
leds uppåt.” (Kvinna 44).

Hörsel
De intryck som hörseln ger är viktiga för platsens karaktär. 
En av deltagarna skriver så här om Östertorg ”Hörseln ger rätt 
sinnesstämning för platsen, människor och liv.” (Man 50). Vid 
trafi kkorsningen ger ljuden en målande bild av hur platsen 
ska användas. ”Ljuden berättar att det är en plats för rörelse” 
(Kvinna 24). ”Ljud kan tala om att man ska se sig för” (Kvinna 
25). Trafi kkorsningen var en av de få platser där deltagarna inte 
tyckte att billjuden var störande. Det kan hänga ihop med att 
ljuden hör hemma där. Det man lägger märke till är beroende 
av vad man kan och vad man är intresserad av. En deltagare var 
intresserad av fåglar och såg och hörde dem överallt. 

Känsel
Känseln blir tydlig när man går på kullersten. När ett sinne 
utmärker sig starkt blir man medveten om att man använder 
det, både när det gäller positiva och negativa upplevelser.
Markbeläggningen kan visa var man ska gå eller köra. ”Gatsten 
går bra när man går men det känns i rumpan när man cyklar. Det 
fungerar inte heller med inlines, man får ingen fart.” (Kvinna 35 
och pojke 8). På vissa av platserna var det tydligt men t.ex. 
på Skeppsbron var de stora asfaltsytorna otydligt indelade 
mellan biltrafi k och gång- och cykeltrafi k och det var svårt 
att veta var man skulle gå. Markbeläggningen ger signaler om 
hur rummet ska användas. ”Gatubeläggningen gör att rummet 
känns mer intimt.” (Kvinna 25). Temperaturen har visat sig 

vara viktig vid upplevelsen av platser. När solen gick i moln 
eller vinden blåste hårt blev helhetsintrycket av platsen mycket 
sämre. Gåturerna genomfördes i oktober vilket gjorde att 
deltagarna blev ganska frusna innan gåturen var slut. Många av 
deltagarna gav kommentarer som ”Den här platsen skulle man 
besöka på sommaren” (Man 23), och menade att det var för kallt 
för att vistas en längre tid ute i oktober. Temperaturen skiljer 
sig mycket mellan olika tider på dygnet och under året. Det 
gör att platsernas karaktär och användning också förändras. 
Känseln är alltså mycket viktigt för om man använder en plats 
eller inte. Känseln kan avslöja sådant som inte synen berättar. 
I Östergravar kände en av deltagarna att gräsmattan inte var 
så mjuk och sviktande som den brukar vara. Gräset växte på 
ett tunt jordlager på berget. Känseln fungerade då inte bara 
som förstärkare av andra sinnen utan gav helt fristående 
information. 

Lukt
Det var svårt att känna några tydliga dofter under gåturerna. 
Situationen hade troligtvis varit annorlunda om det varit en 
varmare årstid. ”Svårt att känna lukt. Man känner bara kall 
luft i näsan.” (Pojke 8). Ibland kan en doft eller lukt vara så 
dominerade att den tar över hela sinnesupplevelsen. Doften av 
cigaretter eller parfym dränker ofta de ”naturliga dofterna”. De 
dofter som ansågs mest angenäma var doften av naturen, havet, 
skogen… och möjligtvis doften av kaff e.

Smak
Deltagarna hade svårt att komma på något att skriva om smaken. 
Ofta uttryckte de mer en känsla än en smak. De smaker som 
ändå beskrevs hörde ihop med associationer som platsen eller 
enskilda sinnesintryck gett. En deltagare såg ett träd med gula 
löv, hon hörde lövens prassel och kände lukten av våta löv på 
marken, allt detta gjorde att hon associerade till hösten och de 
smaker som den för med sig.  
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Att sakna ett sinne (öronproppar)
För att testa hur upplevelsen förändras när ett sinne inte 
kan användas gjorde vi ett experiment med öronproppar. På 
sträckan mellan två av undersökningsplatserna fi ck deltagarna 
använda öronproppar och sedan refl ektera över skillnaden 
mellan att kunna höra och inte. Öronpropparna dämpade inte 
alla ljud men tillräckligt för att göra skillnad. Vi gick i en miljö 
där olika trafi kslag blandades och hastigheten på trafi ken var 
låg. Eftersom alla deltagarna var normalhörande, blev de fl esta 
av dem genast oroliga av att inte kunna höra. De tittade sig 
omkring mycket mer för att kompensera hörselförlusten med 
synen.

”Jag får för lite information för att jag ska känna mej trygg” 
(Kvinna 25).

”Man förstärker sina andra sinnen för att inte göra fel. Utan hörseln 
är det svårare att göra avståndsbedömning av bilar.” (Man 23).

”Allt känns livlöst och sovande men överraskningar kommer snabbt. 
Oj en cyklist! Oj en bil!” (Kvinna 25). 

Eftersom öronpropparna inte dämpar ljudet helt kunde 
deltagarna höra de ljud som lät starkt, exempelvis bilar. Men 
cyklar låter inte lika mycket och därför hinner de komma 
mycket närmare innan man upptäcker dem. 

”Man hörde inte cykeln som kom. Cyklisten fattade inte att vi inte 
hörde och tog ingen hänsyn. Det är särskilt otäckt när man går med 
barnen.” (Kvinna 35).

Allmänt
Upplevelsen av platsen påverkas av hur gåtursdeltagaren känner 
sig för tillfället. Är han/hon glad, trött eller orolig? ”Här var 
det mycket människor, det kan vara jobbigt om man är stressad” 
(Man 50). Under gåturerna märkte vi att de olika deltagarna 
hade olika behov. Några tyckte om lugn och ro medan andra 
ville ha spänning. Det varierar antagligen även med olika 
sinnestämningar och olika tillfällen i livet. Vissa tycker att 
det är otryggt med människor medan andra tycker att det är 
tryggt. Det beror mycket på hur människorna beter sig och hur 
betraktaren tolkar detta.

Många av deltagarna upplevde det svårt att koppla bort de 
tidigare kunskaper de hade om platserna. Det var svårt att 
enbart använda sina sinnen och refl ektera över de intryck de 
fi ck under gåturen. Minnen, förväntningar och kunskaper 
skildrades också i anteckningarna och påverkade tolkningen av 
platsen. Östergravar var en plats där bakgrundsinformationen 
spelade stor roll. Platsen har ett rykte om sig att vara ett tillhåll 
för alkoholister och drogmissbrukare. Många av dem som var 
på besök i Visby tyckte om den här platsen medan de som har 
varit mycket i Visby och kände till platsens rykte tyckte illa om 
den. En av kvinnorna berättade att hon tyckte ganska bra om 
platsen men att rädslan för alkoholisterna störde. Detta trots 
att inga alkoholister sågs till under gåturen. Ett av barnen som 
var med hade fått lära sig att Östergravar var en farlig plats, och 
det färgade allt hon skrev om Östergravar.

Upplevelsen av platser under gåturen blir annorlunda än de 
skulle bli under en vanlig promenad. Gåturdeltagarna hör, ser 
och kanske känner varandras lukter, vilket påverkar upplevelsen. 
En plats som annars är ödslig och skrämmande blir inte det 
när sju människor står bredvid. Det blir skillnad mellan denna 
typen av gåtur och en gåtur med boende i ett område. De 
har en större erfarenhet av platserna och kan berätta hur det 
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brukar vara. En annan skillnad mellan en vanlig promenad och 
gåturen är att under gåturen skärpte deltagarna sinnena så att 
de upplevde sådant som de vanligen inte brukar tänka på. En 
av deltagarna menade att hon nog inte skulle ha hört bilarna 
om hon inte lyssnat speciellt uppmärksamt. (Frågan är om hon 
ändå hade blivit störd av ljuden undermedvetet. Hon kanske 
ändå hade tyckt sämre om platsen.) Att man anstränger sig lite 
för mycket kan leda till att man beskriver något man egentligen 
inte upplever. Det blir mer gissningar och associationer. 

Det är inte alltid alla sinnen berättar något om platsen. Det är 
inte heller säkert att sinnena pekar åt samma håll, vissa sinnen 
kan ge positiva intryck medan andra ger negativa. ”Att se bilar 
var intressant men inte att lukta och höra dem.” (Man 50). En 
av kvinnorna berättar; ”Ljuden av människorna var behagliga 
men när jag såg hur mycket människor det fanns och att jag befann 
mig på ett torg så tyckte jag inte att det var lika trevligt. Jag 
trivs inte i folksamlingar.” (Kvinna 44). Hon tycker olika med 
olika sinnen. Sinnena kan också förstärka varandra, om man 
både ser ljudkällan och hör ljudet så får ljudet större plats i 
ljudupplevelsen.

Det fi nns många sätt som man skulle kunna förbättra och 
utveckla gåturerna. Bättre väderlek och kortare gåturer skulle 
antagligen gett mer engagerade och fokuserade deltagare. Man 
skulle också kunna specialicera gåturer för olika grupper eller 
satsa på att göra fl er turer så att informationen får en större 
statistisk säkerhet. 

Slutsats
Inom fysisk planering måste man arbeta med platsens identitet 
och människans upplevelse av den för att få ett bra resultat. 
Gåturerna  är ett sätt att få information om hur platser upplevs.  
Visserligen fi nns det en del svårigheter med gåturernas 
utförande men de gav ändå viktiga reultat för att förstå hur 

människan upplever sin omgivning.  I gåturerna använder man 
sig själv som instrument . Den sortens subjektivitet är inte fel 
eftersom den delas av i stort sett alla. Resultaten som redovisas 
under allmänt visar att endast sinnensintrycket inte ger en 
bra beskrivning av upplevelsen. Intrycken måste sättas i sitt 
sammanhang. Tolkningen är avgörande för upplevelsen och 
påverkas av allt vi har upplevt tidigare. Skillnaden var tydlig 
i Östergravar. De som hade kunskaper om Östergravars rykte 
hade automatiskt en negativ bild av det som de upplevde med 
sina sinnen. (Se s. 49). Det kan vara svårt att urskilja varje sinne, 
men all information spelar roll när det gäller den sammantagna 
känslan för platsen. 

Olika människor har också olika behov av lugn eller stimulans. 
Detta behov ändras med humör och livssituation. Den off entliga 
miljön bör erbjuda alternativ så att man kan välja vilken typ av 
plats man vara på, en lugn eller en stimulerande plats. Även 
inhämtningen av sinnesintryck kan vara selektiv, vi tar oftare in 
sådant vi tänker mycket på. Om vi är irriterade över alla bilar 
och deras buller så tänker vi kanske mer på det och skiljer ut det 
ur mängden hörselinformation. Det motsatta kan också hända, 
att man uppmärksammar positiva ljud. En ornitolog kan lyfta 
fram fåglarnas ljud från bakgrundsorlet och förstå vad han hör. 
En vacker plats kan påverka en människa så att hon försöker 
känna in med alla sinnen, vilket kan innebära att hon letar 
efter de intryck som matchar den vackra vyn. Selektionen av 
intryck sker ofta omedvetet. Sinnena förstärker varandra. Hör 
man buller och ser bullerkällan blir upplevelsen starkare. När 
deltagarna hade öronproppar missade de varningssignaler som 
hörseln ger. ”Handikappet” syntes inte på utsidan, därför tog 
inte de andra trafi kanterna hänsyn till dem. 
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Seriell upplevelse

Serial Vision, Gordon Cullen
Serial Vision (seriellt seende) är en analysmetod som använder 
sig av den mänskliga upplevelsen som redskap för att analysera 
staden och dess platser. Gordon Cullen presenterar tre olika 
delar av upplevelsen, i sin bok Th e Concise Townscape101, som 
tillsammans bildar en komposition som påverkar våra känslor. 

• Den optiska upplevelsen. 
 (Det vi ser när vi rör oss längs ett stråk.) 
• Den rumsliga uppfattningen. 
 (Innefattar människans position i rummet.) 
• Platsens innehåll och tingens ordning. 
 (Karaktär, skala, föremål etc.) 

När man rör sig genom staden ändras den visuella upplevelsen. 
Iakttagelser redovisas genom skissteknik i en serie bilder 
efter ett utvalt stråk. Staden ska utformas så att den påverkar 
känslorna (sinnena). En lång rak väg har liten påverkan på 
våra känslor. Man ser allt på en gång och den kan upplevas 
monoton.102 Syftet med boken Th e Concise Townscape var enligt 
Cullen att försöka knyta samman den splittrade stadsmiljön 
och skapa dramatik mellan de olika delarna.103 

“Th e outdoors is not just a display of individual works of architecture 
like pictures in a gallery, it is an environment for the complete 
human being, who can claim it either statically or in movement. He 
demands more than a picture gallery, he demands the drama that 
can be realised all around him from fl oor, sky, buildings, trees and 
levels by the art of arrangement.” 104

103  Cullen 1971
102  Ibid. ss. 7-12
103  Ibid. s. 53
104  Ibid. s. 28

Seriell upplevelse, med alla sinnen
I vår analysmetod har vi tagit inspiration från Gordon Cullen 
och ”Serial vision”. Vi vill undersöka hur man upplever 
omgivningen med alla sina sinnen när man rör sig längs ett 
stråk. Istället för enbart ”Serial vision” dvs. det som man upplever 
med synen, innefattar ”Seriell upplevelse” alla sinnen. 

Trots att Cullen enbart utgår från synen och den visuella 
upplevelsen tror vi att metoden kan utvecklas och utökas för 
att även behandla fl era sinnens inverkan på upplevelsen av en 
plats. För de fl esta människor är synen grunden till upplevelsen 
av omgivningen och de andra sinnena är komplement som 
förstärker eller motsäger intrycket. De olika sinnena har olika 
egenskaper och bidrar till upplevelsen av rummet på olika sätt. 
Tillsammans bildar alla sinnen en komplett bild. Ofta är känslor 
kopplade till upplevelsen av en plats och sinnesupplevelsen 
kan ge känslor av att vara instängd, utsatt, välkommen etc. 
När man rör sig längs ett stråk möts man av olika intryck och 
förfl yttar sig mellan olika rum. Sambanden och övergångarna 
mellan dessa rum är viktiga. Det är kontrasterna som gör att 
upplevelsen lyfts fram. Vi vill med hjälp av denna analys skapa 
spännande stråk som ändå är lätta att läsa av och orientera 
sig i. Genomförandet av analysen går till så att man rör sig 
utefter ett utvalt stråk. Stråket delas sedan in i delsträckor som 
analyseras. Varje delsträcka redovisas i en text som beskriver 
upplevelsen utifrån varje sinne. Kontraster och förändringar, 
rumslighet och position, karaktär och innehåll lyfts fram, 
samt värderas. Det fi nns många faktorer som skapar mer eller 
mindre avgränsade rum, ljus – mörker, tystnad - buller,  värme 
- kyla, olika gatubeläggningar och doftsjok av olika slag osv. I 
analysen beskrivs de förändringar som sker i upplevelsen när 
man förfl yttar sig mellan olika rum och hur det hänger ihop 
med tidigare rum. Exempelvis hur synfältet och ljudbilden 
förändras, vilka nya dofter som framträder, hur känseln påverkas 
och om associationer ges till någon smak. Iakttagelser görs i 
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stråkets riktning men man tar även in de sinnesupplevelser 
som kommer bakifrån så som ljud och lukter. Delsträckorna 
redovisas även på karta i form av pilar som visar sträckans längd 
och riktning. 

För en fullt seende person kan det vara svårt att inte låta synen 
dominera analysen. För att frigöra sig från de intryck som synen  
ger kan en extra analys genomföras med ögonbindel. Då får 
de andra sinnena fritt spelrum och får mer plats i upplevelsen. 
Ett annat sätt att ta reda på hur upplevelsen påverkas av olika 
sinnen användes under gåturen. Deltagarna fi ck använda 
öronproppar och förfl ytta sig mellan olika platser utan att höra. 
Detta förstärkte upplevelsen av de övriga sinnena.

Den seriella upplevelseanalysen visar vilka intryck som tagits 
in från omgivningen och hur de påverkar upplevelsen av 
platserna. Analysmetoden kan utgöra en grund för utformning 
av planförslag och vara utgångspunkt för nya stråk. Genom 
analysen kan man ta ställning till vad som bör vara kvar, vad 
som ska betonas eller tas bort. I det läget måste man defi niera 
vilken typ av rum man önskar skapa och vad som hör hemma 
där. Efter genomförande eller utifrån det nya förslaget kan en ny 
seriell upplevelseanalys göras för att utvärdera förändringarna. 
Analysmetoden utgör grunden för planförslagen i detta 
examensarbete, vilka redovisas i del 2a samt 2b. 

En seriell upplevelseanalys visar de sinnesintryck som fi nns 
under just det tillfälle som analysen görs, men upplevelsen av 
en plats förändras beroende på tid på dygnet, veckodag och 
årstid. Därför bör fl era seriella upplevelseanalyser göras så att 
man kan får en mer komplett bild av området som undersöks. 

Seriell upplevelse - Klinttorget
För att visa hur analysen kan se ut har vi gjort en Seriell 
upplevelseanalys i området kring Klinttorget i Visby. Stråket 
innehåller två delsträckor. Den seriella upplevelseanalysen är 
gjord i oktober månad, vilket i hög grad präglar upplevelsen av 
platsen

1. Norra Murgatan
Analysen börjar vid Norra Murgatan, vilken är en bostadsgata 
innanför Visby ringmur. Vi rör oss utmed gatans ena sida. 
Bebyggelsen är gammal och utgörs av små låga trähus. Framför 
oss ser vi ett rakt avlångt gaturum omgiven med låga små hus 
i direkt anslutning till gatan. Fasaderna och färgerna varierar 
och platsen ser ombonad och gemytlig ut. Skalan är liten 
och fönstren på husen sitter lågt, vilket lockar till att titta in. 
Markbeläggning är av gatsten vilket upplevs som ett stumt, 
hårt och kallt material och är lite ojämnt att gå på. Platsen är 
ganska tyst och lugn, vilket ger ett harmoniskt intryck. Någon 
enstaka bil kör förbi och gatstenen gör att däckljuden blir höga 
och ljuden känns nära. Bilar hörs även på avstånd. Ett fåtal bilar 
fi nns parkerade och några människor rör sig utmed gatan. Tunga 
och lätta steg hörs, en cykel plingar till och en bildörr slår igen. 
Människor pratar lågmält, två hundar möts och skäller till lite. 
Ljuden från de olika trafi kanterna kommer och rör sig i samma 
bana vilket ger uppfattningen om rummets sträckning. Det 
fi nns små buskplanteringar intill vissa hus, men de doftar inte 
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mycket så här års. Mellan husen fi nns plank med gårdsdörrar 
och dessa samt husens dörrar vänder sig ut mot gatan. Vi kan 
känna lukt från sopor, men kan inte se varifrån lukten kommer, 
troligtvis från någon av gårdarna. En fl äkt surrar alldeles nära 
och någon hamrar i närheten. Ljuden berättar att platsen har 
karaktär av en bostadsgata och att den inte utgör en central 
plats i staden. En katt sitter hopkurad på ett trappsteg framför 
ett hus. Vissa trappsteg går ut direkt i gatan och utgör hinder  
I riktning söderut avslutas bebyggelsen på höger sida och rakt 
fram avslutas det visuella rummet med en snedställd byggnad. 

Platsen ser ut att öppna upp sig åt höger längre fram.

Nattetid: Platsen Norra Murgatan är tystare under kvällen och 
natten. Gatan är belyst med gatlyktor som avger ett varmgult 
sken. Färgåtergivningen av fasader och annat i rummet blir 
felaktig och snön lyser gul, vilket inte passar in. Det lyser även 
i några fönster utmed gatan och det ser mycket inbjudande ut. 
Det rör sig färre människor på gatan.  Ibland hörs dämpade 
ljud innefrån husen och jag kan känna doft av mat.

1.Norra Murgatan, dagtid

2.Klinttorget, dagtid

1. Norra Murgatan, kvällstid

2.Klinttorget, kvällstid
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2. Klinttorget
Det avlånga gaturummet övergår i ett nytt och öppnar sig mot 
ett torg med en bilparkering i dess mitt. Byggnaderna omkring 
är lite högre i detta rektangulära rum och utgör de visuella 
väggarna. Jag går utefter den högra sidan av torget. Ljudbilden 
förändras mot det avlånga gaturummet jag just lämnat och det 
hörs att rummet har ändrat karaktär, akustiken är annorlunda. 
Ljuden på platsen upplevs också stökigare. Billjuden är starkare 
här. Bilar kommer och åker, motorer startar med jämna 
mellanrum, bildörrar slår igen, hundar skäller och människor 
går och pratar nära och på håll. Bilmotorer avger avgaslukt och 
även oljelukt. Lukterna bekräftar det jag ser med ögonen. Två 
träd höjer sig bakom de parkerade bilarna och det susar svagt 
i lövverket. Det är ett trevligt ljud. Marken är högre på andra 
sidan torget, så jag går i en svag lutning uppför. Platsen har 
samma markbeläggning och är hård, stum och ojämn. Platsen är 
lite blåsigare vilket gör den kallare. Byggnaderna ligger i direkt 
anslutning till torget och utmed ena sidan fi nns planteringar 
utanför husen med doftande blommor och jord, det både ser 
och luktar trevligt. 

Nattetid: Platsen är tystare under kvällen och natten, men någon 
enstaka bil rör sig till parkeringen. Belysningsarmaturerna avger 
även här ett varmgult sken. Färgåtergivningen av fasader och 
annat i rummet blir felaktig. Det lyser även i några fönster, vilket 
ser inbjudande ut. Jag hör bilar på avstånd, de märks tydligare 
när denna plats är tyst. Det är även kallare på kvällen.

Resultat
Analysen  av området kring Klinttoget visar en behaglig serie av 
sinnesupplevelser. De olika sinnena ger en samstämmiga bilder 
av platserna, de visar att jag befi nner mig i ett bostadsområde. 
Det fi nns få starkt negativa intryck som stör upplevelsen.  En 
tänkbar åtgärd för att förbättra platsen är att byta ljusfärg på 
gatlyktorna. Det ger en bättre färgåtergivning och förbättrar 
synupplevelsen nattetid. Övergången mellan gatan och torget 
ger en förändring både i det visuella rummet och i rummets 
akustik. Rumssekvensernas rytm och karaktär påverkar i stor 
grad upplevelsen. 
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Slutsats

Att använda sig av sinnesupplevelser inom fysisk planering 
kan ge praktiska fördelar som tydliga och lättorienterade 
rum som är tillgänglig för alla men också estetiska vinster 
som vackra, behagliga och spännande platser. En stor del av 
Sveriges befolkning har handikapp som på något sätt hindrar 
dem från att använda de off entliga rummen fullt ut. För dem 
skulle planering för alla sinnen göra livet lite enklare men också 
vackrare. Fördelarna gäller inte bara dem utan alla gynnas av 
en rikare upplevelse. Ett exempel är att platser förklarar sin 
funktion genom de intryck som de ger. Färre skyltar och förbud 
behövs då. Sambanden och övergångarna mellan olika rum är 
viktiga och det är kontrasterna som gör att upplevelsen lyfts 
fram. I analysen ”seriell upplevelse” visas hur rumssekvensernas 
rytm och karaktär i stor grad påverkar upplevelsen. 

Den seriella upplevelsesanalysen ska bidra till skapandet av en 
attraktiv stad, både genom att främja positiva sinnesintryck och 
motverka negativa. Lagstiftningen säger mycket lite om hur man 
ska skapa den goda staden och sätter istället upp restriktioner 
för att resultatet inte ska bli sämre en den acceptabla staden. 

Gåturer är ett bra sätt för erfarenhetsåterföring. Planeraren har 
inte all kunskap och behöver andra människors åsikter om hur 
de upplever sin omgivning, både vilken information de tar in 
med sina sinnen men också hur de tolkar informationen.

Sinnesanalysen bör inte vara något som läggs till efter den 
”vanliga planeringen”, utan bör vara en del av helhetstänkandet. 
Genom att planerare inser att upplevelsen skapas genom 
intryck från många sinnen kan sinnesanalysen bli en given del 
i all fysisk planering.

Fortsatt forskning

I detta examensarbete snuddar vi bara på ytan av ett intressant 
och viktigt ämne. Frågan hur man kan göra de off entliga 
platserna tillgängliga och attraktiva för fl er genom att planera 
för sinnen är inte fullt ut besvarad. Det fi nns fortfarande 
många viktiga frågeställningar att utreda. Det vore intressant 
att genomföra observationsstudier av hur människor reagerar 
på förändringar av olika sinnesupplevelser. Exempelvis skulle 
man kunna göra experiment med att tillföra positiva och 
negativa ljud, lukter osv. och se hur människor reagerar på det. 
Det vore också bra att djupare kartlägga hur sinnena påverkar 
upplevelsen och hur den off entliga miljön fungerar för den som 
inte kan använda ett eller fl era av sina sinnen. Genom att arbeta 
med upplevelsen och sinnesintryck görs tillgänglighetsfrågan 
till en attraktiv del av stadsplaneringen och utgör inte enbart 
krav och restriktioner. 

Gåturer är ett utmärkt sätt att undersöka något så specifi kt som 
sinnesupplevelser. Det skulle vara intressant att se resultatet av 
en mer omfattande serie gåturer med en jämnare representation 
av olika åldersgrupper, kön osv. Då skulle det vara lättare att 
jämföra och dra slutsatser av resultaten. Att genomföra en gåtur 
med människor som har någon form av funktionshinder skulle 
vara värdefullt för att få deras syn på den off entliga miljön. 
Den seriella upplevelseanalysen skulle också kunna utvecklas 
och testas på fl er områden. I boken Svenska ljudlandskap –om 
hörseln, bullret och tystnaden ges förslaget att varje stad skulle 
kunna ha en stadstonsättare som arrangerar ljuden till en 
behaglig symfoni. Denna tanke skulle kunna utvecklas vidare 
och även användas för fl er sinnen.  



58

KÄLLFÖRTECKNING



59

Källförteckning

Ahlberger, Christer (2001). Den svenska staden – vinnare och 
förlorare. Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag.

Arnold, Nick (2005). Blod, ben och baciller. Argasso bokförlag.

Balgård, Sture (red.) (1994). Den goda stadsgatan, -
om gestaltning av gator. Stockholm: Konsthögskolans 
arkitekturskola. 

Balgård, Sture m fl  (1995). Tänk om, stadsrumsvisioner för 
Norrköping. Stockholm: Konsthögskolans arkitekturskola.

Berglund, Birgitta (2002) ”Vilken betydelse har ljudmiljön 
för hälsan”, I Blücher, Gösta & Graninger, Göran (red.) 
(2002). Från våra sinnen: en antologi om sambandet mellan den 
fysiska miljön, hälsan och sinnesintrycken. Vadstena: Stiftelsen 
Vadstena forum för samhällsbyggande.

Berglund, Kristina, Sjöström, John & Åström Birger (2004). 
Hela staden – från mellanrum till stadsrum. Stockholm: Svensk 
byggtjänst. 

Berglund, Ulla & Jergeby, Ulla (1998). Stadsrum 
människorum – planera för livet mellan husen. Stockholm: 
Byggforskningsrådet.

Bergström, Inger (1996). Rummet och människans rörelser. 
Göteborg: Chalmers tekniska högskola.

Bergström, Inger (2000) “Behöver modernismen 
moderniseras?”, I Nyström, Louise (red.) (2000). Stadsdelens 
vardagsrum -ytterstadens off entliga platser och liv. Karlskrona: 
Stadsmiljörådet.

Block, Maria & Bokalders, Varis, (1997). Att anpassa till 
platsen, Byggekologi 4. Stockholm: Svensk byggtjänst.

Boverket (1995). Bättre plats för arbete. Karlskrona: Boverket.

Boverket (2002). Stadsplanera -istället för trafi kplanera och 
bebyggelseplanera. Karlskrona: Boverket.

Boverket (2003). Fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 
God bebyggd miljö. (Elektronisk) PDF Format, Tillgänglig: 
<http://www.boverket.se/novo/fi lelib/arkiv02/miljo/
slutrapportgbm.pdf> (2005-12-08).

Boverket (2006) Miljöarbete. (Elektronisk) Tillgänglig:
<http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=149> (2006-
02-02)

Bryan, Jenny (1995). Hjärnan – så funkar den. Bonnier 
Carlsen bokförlag.
 
Cullen, Gordon (1971). Th e concise townscape. Oxford: 
Architectural Press.

Fehrm, Martin & Gullstrand, Tore R. m fl  (1969).Framtidens 
stad, Stadens framtid. 
Lund: Bokförlaget Prisma. 

Fridell, Solvej (2002) ”Rum för vårdens möten”, I Blücher, 
Gösta & Graninger, Göran (red.) (2002). Från våra sinnen: 
en antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan 
och sinnesintrycken. Vadstena: Stiftelsen Vadstena forum för 
samhällsbyggande.

Gehl, Jan (2001). Life between buildnings, Using Public Space. 
Ort: Arkitektens förlag.



60

Gotlands kommun (2005). Gotland i siffror. (Elektronisk) 
PDF Format, Tillgänglig: <http://www.gotland.se/imcms/
servlet/GetDoc?meta_id=1353> (2005-09-09)

Gotlands kommun (2005). Arbetsmaterial till Översiktsplan för 
Visbyområdet 2005. Visby: Gotlands kommun.

Grenner, Jan (1995) ”Örat, musikerns viktigaste instrument”, 
I Karlsson, Henrik (red.) (1995). Svenska ljudlandskap 
–om hörseln, bullret och tystnaden. Stockholm: Kungl. 
Musikaliska akademien.

Hallemar, Dan (2002). Andliga rum. Arkitekten. 2002:05, s. 34

Handikapsombudsmannen (2005). Myndigheternas ansvar. 
(Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.tillganglighetscentret.
se/start.asp?lang=sv&sida=476> (2005-11-15)

Hedfors Per & Larsson Ulla (2004). Att formge ljudlandskap i 
stadsmiljö. Miljöforskning –för ett uthålligt samhälle. 2004:02

Hellqvist, Per-Anders (1995) ”Ton och tystnad”, I Karlsson, 
Henrik (red.) (1995). Svenska ljudlandskap –om hörseln, 
bullret och tystnaden. Stockholm: Kungl. Musikaliska 
akademien.

Hultman, Mats (1998). Mellan människa och material - om 
att beskriva arkitektur och arkitektonisk kvalitet. Lund: Lunds 
Tekniska Högskola.

Karlsson, Henrik (1995) ”-Hör oss, Svea! –Va? Ljudlandskap 
i förändring”, I Karlsson, Henrik (red.) (1995). Svenska 
ljudlandskap –om hörseln, bullret och tystnaden. Stockholm: 
Kungl. Musikaliska akademien.

Karlsson, Kristina (1991). Ljud –Auditiva aspekter 
i landskapsplanering. Alnarp: institutionen för 
landskapsplanering.

Lahiri, Dipak (2000) “Att upptäcka stadsdelen och 
staden”, I Nyström, Louise (red.) (2000). Stadsdelens 
vardagsrum -ytterstadens off entliga platser och liv. Karlskrona: 
Stadsmiljörådet.

De Laval, Suzanne (1997). Planerare och boende i dialog, 
metoder för utvärdering. Stockholm: Institutionen för 
Arkitektur och stadsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan.

Liljefors, Anders (2002) ”Ljus och färg i rum”, I Blücher, 
Gösta & Graninger, Göran (red.) (2002). Från våra sinnen: 
en antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan 
och sinnesintrycken. Vadstena: Stiftelsen Vadstena forum för 
samhällsbyggande.

Lynch, Kevin (1960). Th e Image of the City. Cambridge [Mass] 
M.I.T: Press & Harvard Univ. Press.

Matthis, Iréne (1995) ”Det är från tystnaden orden kommer”, 
I Karlsson, Henrik (red.) (1995). Svenska ljudlandskap 
–om hörseln, bullret och tystnaden. Stockholm: Kungl. 
Musikaliska akademien.

National encyklopedin (2006). (Elektronisk) 
Tillgänglig:<http://www.ne.se> (2006-02-14)

Naturvårdsverket (2005) Miljömålen. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.naturvardsverket.se/ > (2005-11-23)

Naturvårdsverket (2005) Upplevd ljudmiljö i stadsnära
grönområden och stadsparker. (Elektronisk) PDF Format, 



61

Tillgänglig: <http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/
pdf/620-5442-2.pdf > (2005-10-03)

Nordström, Maria (2002). Instängd på platsen. Stockholm: 
Kulturgeografi ska institutionen, Stockholms universitet.

Nyström, Louise (2000) ” Stadsdelens vardagsrum 
– grannskap, lokal off entlighet och demokrati”, I Nyström, 
Louise (red.) (2000). Stadsdelens vardagsrum -ytterstadens 
off entliga platser och liv. Karlskrona: Stadsmiljörådet.

Nyström, Louise, adjungerad professor i fysisk planering, 
Karlskrona, handledning 2006-01-24

Oskarshamns kommun (2005). Oskarshamn i ljus. 
(Elektronisk) Tillgänglig:<http://www.oskarshamn.se/servlet/
Show?path=Kommun|Kommunledningskontoret&name=Os
karshamn%20i%20ljus> (2005-11-30)

Peterson, Marie (1999). Syna staden. Stockholm: 
Riksantikvarieämbetets förlag. 

Planverket (1987). Hela gatan -En idéskrift från Planverket. 
Karlskrona :Planverket.

Rasmusson, Ludvig (1995) ”Musik och ljud är vad vi 
tro att vi hör”, I Karlsson, Henrik (red.) (1995). Svenska 
ljudlandskap –om hörseln, bullret och tystnaden. Stockholm: 
Kungl. Musikaliska akademien.

Tyst ljudskulptur (2004) Tyst ljudskulptur. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://cid.nada.kth.se/tystljud/index.html> 

(2004-03-30)

Schéele, Annika (2001). Arkitekturåret 2001 - ”Etik i fast 
form” Planera Bygga bo 2001:3 (Elektronisk) Tillgänglig:< 
http://www.byggdok.se.miman.bib.bth.se/ > (2005-09-07).

Shenet (2005) Lukt och luktsinne. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.shenet.se/referens/lukt.html> (2005-11-13)

Sjukvårdsrådgivningen (2004). Sinnen. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.infomedica.se/artikel.
asp?CategoryID=11563> (2004-01-16)

Statens fastighetsverk (2005) SFV:s tillgänglighetsarbete. 
(Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.sfv.se/cms/sfv/om_sfv/
tillganglighetsprojekt/tillganglighet_startsida.html>
(2005-11-15) 

Stockfelt, Ola (1995) ” Ljudens makt och mening”, I 
Karlsson, Henrik (red.) (1995). Svenska ljudlandskap 
–om hörseln, bullret och tystnaden. Stockholm: Kungl. 
Musikaliska akademien.

Stockfelt, Torbjörn (1995) ” Ljud som lyssnandets konst”, 
I Karlsson, Henrik (red.) (1995). Svenska ljudlandskap 
–om hörseln, bullret och tystnaden. Stockholm: Kungl. 
Musikaliska akademien.

Strömberg, Mikael & Johnsson, Håkan (1995) ”Stadens 
ljud”, I Karlsson, Henrik (red.) (1995). Svenska ljudlandskap 
–om hörseln, bullret och tystnaden. Stockholm: Kungl. 
Musikaliska akademien



62

Synskadades riksförbund (2005) Synskadad i Sverige. 
(Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.srfriks.org/
INFOMAT/byggnyvingsynsksv/SynskadadiSverige.doc>
(2005-11-16)

Söderbaum, Ingela (1994) ”Introduktion”, I 
Byggforskningsrådet (1994). Plats för känsla, samhällsplanering 
och mening. Stockholm: Byggforskningsrådet. 

Söderlund, Jerker (1998). Stadens renässans. Stockholm: SNS 
(Studieförb. Näringsliv och samhälle).

Th am, Klas (2002) ”Människan i arkitekuren”, I Blücher, 
Gösta & Graninger, Göran (red.) (2002). Från våra sinnen: 
en antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan 
och sinnesintrycken. Vadstena: Stiftelsen Vadstena forum för 
samhällsbyggande.

Werner, Karla (1994) ”Det relaterande seendet”, I 
Byggforskningsrådet (1994). Plats för känsla, samhällsplanering 
och mening. Stockholm: Byggforskningsrådet. 

Westlund, Peter (1994) ”Känsla och demensanpassade 
vårdmiljöer”, I Byggforskningsrådet (1994). Plats 
för känsla, samhällsplanering och mening. Stockholm: 
Byggforskningsrådet. 

Widén, Lennart och Fröhling, Th omas (1999). Din fantastiska 
hjärna. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Bildkällor

Kartor och ortofoton  är tagna från lantmäteriets kartdatabas. 

Grundkartan kommerfrån Gotlands kommun.

Resterande bildmaterial är producerat av Helena Hultgren 
och Stina Wester.


