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religiösa intressen. I dagsläget har de offentliga plat-
serna dock förlorat en stor del av sin forna status och 
deras funktion ifrågasätts från många olika håll. 

Sett till den fysiska planeringens möjligheter att 
påverka och stärka stadslivet och de offentliga plat-
serna kan konstateras att ett flertal faktorer spelar in. 
De fysiska strukturerna är en liten del av en större 
samhällskontext som påverkas av både ekonomiska, 
politiska och sociala faktorer. Trots detta har de fysis-
ka strukturerna stor betydelse som arenor för sam-
hällets olika intressen, och den fysiska planeringen 
har därigenom en viktig funktion för upprätthållan-
det av de offentliga platserna. De fysiska strukturerna 
fungerar som ett ramverk för vad som är möjligt att 
göra på en viss plats, men de kan inte förutbestämma 
vad som kommer att ske eftersom människor har en 
fri vilja. Därmed kan den fysiska planeringen enbart 
ge förutsättningar till ett levande stadsliv. 

För att ta fram olika riktlinjer för hur det offentliga 
livet kan stärkas genom utformningen av den fysis-
ka miljön har verk skrivna av William H. Whyte, 
Kevin Lynch, Jan Gehl och Camillo Sitte analyserats 
i en komparativ studie. Det har visat sig att det finns 
ett samband mellan den fysiska utformningen och 
stadens kvalitet, där syftet med den fysiska gestalt-
ningen framförallt är att berika upplevelsen av staden 
utifrån ett helhetsperspektiv. Teoretikernas riktlin-
jer för hur detta ska uppnås skiljer sig åt, vilket kan 
förklaras av deras skilda fokusområden gällande 
människans användning och upplevelse av platsen, 

platsens fysiska och visuella utformning samt skalni-
vå i förhållande till staden som helhet. Resultatet av 
den komparativa studien har dock visat på betydel-
sen av sex övergripande faktorer: platsens identitet, 
förhållande till omgivningen, tillgänglighet, funktion, 
utformning och yttre påverkan. 

Med utgångspunkt i de faktorer som identifierades 
i den komparativa studien gjordes en platsanalys på 
Fisktorget i Karlskrona för att identifiera problem 
och möjligheter samt ta fram potentiella utveck-
lingsmöjligheter för att stärka stadslivet och Fisktor-
gets funktion som offentlig plats. De huvudsakliga 
problemen på Fisktorget visade sig vara bristen av 
en tydlig identitet och funktion, Skeppsgossegatans 
barriäreffekt, avsaknaden av viktiga kopplingar till 
omgivningen, en ogenomtänkt utformning samt 
yttre faktorers negativa påverkan. I syfte att motverka 
den identifierade problematiken på Fisktorget och 
även stärka platsens värden, med närhet till både 
havet och Trossös stadskärna, utarbetades ett ge-
staltningsförslag för att förbättra platsens identitet, 
förhållande till omgivningen, tillgänglighet, funktion 
och utformning samt motverka eller stärka yttre 
faktorers påverkan. 

Sammanfattning

Detta kandidatarbete problematiserar begreppet 
offentliga platser utifrån ett socio-spatialt perspek-
tiv, det vill säga förhållandet mellan människan och 
den fysiska miljön, med fokus på vilka möjligheter 
och begränsningar den fysiska planeringen har att 
påverka stadslivet. Därtill studeras olika urbanteore-
tiska förhållningssätt utifrån verk skrivna av William 
H. Whyte, Kevin Lynch, Jan Gehl och Camillo Sitte 
i syfte att lyfta fram utgångspunkter för hur en god 
offentlig plats kan skapas. För att konkretisera pro-
blematiken och diskussionen kring offentliga platser 
utarbetas även ett gestaltningsförslag för Fisktorget i 
Karlskrona. 

Litteraturstudier inom forskningsfältet har visat att 
det inte finns något entydigt svar på vad som karak-
täriserar en offentlig plats. En offentlig plats är ett 
komplext fenomen som är beroende av förhållandet 
mellan människan och rummet, eftersom det krävs 
både sociala och fysiska strukturer för att kunna ska-
pa en offentlig plats. En grundläggande förutsättning 
för en offentlig plats är dock att den ska vara öppen 
och tillgänglig för alla. Samtidigt går det att ifråga-
sätta om detta är realistiskt eftersom tillgänglighets-
aspekten inte enbart är beroende av fysiska aspekter, 
utan även sociala och samhälleliga strukturer som 
indirekt kan exkludera människor från platsen. De 
offentliga platsernas funktion har även varierat i 
takt med att samhälletkontexten förändrats och det 
uppstått nya krav och förväntningar. Traditionellt 
sett har de offentliga platserna fungerat som enande 
mötesplatser för politiska, ekonomiska, kulturella och 



Läsanvisning

Detta kandidatarbete kombinerar teori med praktik 
genom framtagandet av ett gestaltningsförslag. Inled-
ningsvis kommer arbetets syfte och frågeställning att 
presenteras tillsammans med en problembeskrivning 
och redogörelse för de metoder som använts. Sedan 
kommer arbetets teoretiska del att presenteras i form 
av en forskningsöversikt och olika teoretiska utgångs-
punkter som ligger till grund för efterföljande analys. 
Därefter redogörs arbetets praktiska moment i form 
av ett gestaltningsförslag. Avslutningsvis kommer en 
slutdiskussion att föras kring arbetes frågeställning 
följt av några slutord. 

Kandidatarbetet har skrivits av Fanny Hansson och 
Malin Palmgren. Arbetsfördelningen har varit jämlik 
och grundläggande delar som inledning, analys, 
gestaltningsförslag och slutdiskussion har utarbetats 
tillsammans. Därutöver har författarna haft egna 
ansvarsområden sett till inläsning av litteratur, text-
bearbetning och illustrationsarbeten. I forskningsö-
versikten har Fanny Hansson ansvarat för den sociala 
aspekten av offentliga platser medan Malin Palmgren 
ansvarat för den fysiska aspekten. Sett till de teoretis-
ka utgångspunkterna har Fanny Hansson ansvarat för 
William H. Whyte och Camillo Sitte medan Malin 
Palmgren ansvarat för Kevin Lynch och Jan Gehl.
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Historiskt sett har staden alltid varit en viktig mö-
tesplats där stadens storlek, mångfald och rika utbud 
har möjliggjort möten mellan människor och olika 
intressen. De offentliga platserna har på många sätt 
fungerat som viktiga arenor för politiska, ekonomiska 
och kulturella intressen, och har därigenom repre-
senterat stadens hjärta och mittpunkt. Som exempel 
kan nämnas det antika Greklands agora, ett form av 
torg där människor samlades för att utbyta åsikter, 
handla varor på marknaden eller utöva religiösa akti-
viteter (Madanipour 2004:268). 

Betydelsen av de offentliga platserna har förändrats i 
takt med samhällets utveckling, och idag ifrågasätts 
deras egentliga syfte och funktion av både teoretiker 
och andra samhällsaktörer. Begreppet offentliga plat-
ser indikerar att platsen ska vara öppen och tillgäng-
lig för alla, men i tider av privatisering och kontroll 
till följd av ökade krav på trygghet och säkerhet kan 
denna grundläggande funktion ifrågasättas (Olsson 
1998:104-105). Dagens individualiserade, tekniska 
och kapitalistiska samhälle har skapat nya arenor för 
möten som de offentliga platserna inte förmår kon-
kurrera med gällande utbud, tillgänglighet, flexibilitet 
och mångfald. Som exempel kan nämnas sociala 
medier, massmedia, gallerior och köpcentrum. Han-
del, möten och politiska samtal försiggår i liten ut-
sträckning på stadens offentliga platser, istället byggs 
staden ofta upp av mindre stadscentrum till följd 
av städernas utspridning vilket inneburit att många 
offentliga platser tappat sin grundläggande funktion 
som enande mötesplats (Madanipour 2005:11). 

Trots att de offentliga platserna förlorat en stor del av 
sin forna status finns det fortfarande grundläggande 
funktioner värda att värna om. De offentliga platser-
na för samman stadens privata områden och möjlig-
gör rörelse och integration mellan människor. Därtill 
fungerar offentlighetens grundtanke om öppenhet 
och frihet som motpart till de privata och kommer-
siella intressen som växer sig allt starkare (Madani-
pour 2005:12). Utvecklingstendenser pekar på att 
världens städer växer i både storlek och betydelse, 
vilket poängterar betydelsen av en stark offentlighet i 
syfte att skapa levande och fungerande städer (Ma-
danipour 2006:175-176). I dagens samhälle finns en 
medvetenhet kring de offentliga platsernas betydelse 
för staden och stadslivet som helhet (Madanipour 
2004:268), men det finns onekligen en problematik 
och paradox kring de offentliga platsernas egentliga 
syfte och funktion som måste medvetandegörasgöras 
och beaktas. Därtill kvarstår frågan hur den fysiska 
planeringen kan verka i syfte att stärka de offentliga 
platsernas roll i dagens samhälle, och till vilken grad 
fysiska strukturer egentligen kan påverka sociala 
mönster och beteenden. 
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torgen i innerstäderna och det offentliga livet har till 
stor del förflyttats till stadens stråk, vilket försvagat 
torgens status som offentlig plats (Olsson 1998:51, 
75). 

Därtill har en exkluderingsproblematik uppstått då 
de offentliga platserna i allt större utsträckning priva-
tiseras i syfte att skapa kontroll, motverka otrygghet 
och tillföra ekonomiska medel för platsernas upp-
rätthållande. Denna problematik hotar de offentliga 
platsernas grundläggande funktion som öppna och 
tillgängliga platser där människor kan vistas och 
mötas på samma villkor utan krav på någon form av 
motprestation (Olsson 1995:5, 104-105). 

1.2 Problembeskrivning

Offentliga platser kan förstås utifrån både en fysisk 
och social dimension, där platsens fysiska förhållan-
den sätter ramar för de aktiviteter och sociala utby-
ten som sker mellan människorna på platsen. Den 
problematik som ofta uppstår i mötet mellan platsen 
och människan kan vanligtvis härledas till platsens 
funktion, ägandeförhållande och tillgänglighet (Car-
mona m fl 2010:137). Detta är något som tydliggjorts 
i den pågående samhällsdebatten och ifrågasättanden 
av dagens offentliga platser. 

Det faktum att samhället ständigt förändras gör det 
motsägelsefullt att blicka bakåt i tiden i syfte att hitta 
förebilder för dagens offentliga platser. Dagens indi-
vidualiserade, kapitalistiska och tekniska samhäll-
skontext har till stor del utarmat de offentliga platser-
nas traditionella funktion som enande mötesplatser 
(Madanipour 2005:11). De offentliga platserna ses 
numera främst som en möjlighet att marknadsföra 
staden, men vanligtvis prioriteras resurserna till de 
centralt belägna offentliga platserna. Därmed går det 
att ifrågasätta om de kollektiva nyttigheterna kom-
mer till nytta för alla (Madanipour 2004:267). 

Bilens intrång i stadsmiljön har även medfört att 
parkeringar och genomfartsgator fått ta upp allt stör-
re ytor på bekostnad av ett levande stadsliv. Denna 
utveckling har lett till försämrade vistelsemiljöer och 
otrygga stadsrum med sämre tillgänglighet för gång-
trafikanter och cyklister, vilket begränsat förutsätt-
ningarna för användandet av de offentliga rummen. 
Dessa utvecklingstendenser har framförallt drabbat 
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1.3 Syfte 

Syftet med dettta kandidatarbte är att problematisera 
begreppet offentliga platser utifrån ett socio-spatialt 
perspektiv, det vill säga utifrån förhållandet mellan 
människan och den fysiska miljön, med fokus på 
vilka möjligheter och begränsningar den fysiska 
planeringen har att påverka stadslivet. Därtill stude-
ras olika urbanteoretiska förhållningssätt utifrån verk 
skrivna av William H. Whyte, Kevin Lynch, Jan Gehl 
och Camillo Sitte för att lyfta fram utgångspunkter 
för hur en god offentlig plats kan skapas. I syfte att 
konkretisera problematiken och diskussionen kring 
offentliga platser kommer ett gestaltningsförslag för 
Fisktorget i Karlskrona även att utarbetas.

En tematisk avgränsning har gjorts till centralt beläg-
na offentliga platser och stadsliv ur ett socio-spatialt 
perspektiv. Arbetets teoretiska utgångspunkt grundas 
i rumsteorier och gestaltningsprinciper hämtade 
från William H. Whyte, Kevin Lynch, Jan Gehl och 
Camillo Sittes arbeten. Forskningsöversikten har 
en bredare litterär grund i syfte att skapa en djupare 
förståelse för ämnet som helhet.

En geografisk avgränsning har gjorts till Fisktorget 
i Karlskrona. Fisktorget har valts ut som undersök-
ningsobjekt med bakgrund i Karlskrona kommuns 
strategi för stadsmiljön på Trossö, Stadsliv Karlskrona 
(2004), där olika problem och möjligheter gällande 
stadslivet beskrivs. Den problematik som kommunen 
framhåller för de offentliga platserna på Trossö går 
att härleda till den generella diskussion som pågår 
kring problematiken med dagens offentliga rum, 
vilket motiverar valet av en fallstudie på Fisktorget. 
I Karlskrona kommuns översiktsplan (2010:36) har 
Fisktorget dessutom pekats ut som en plats med po-
tential att utvecklas till ett levande, offentligt stads-
rum. 

1.5 Avgränsning

1.4 Frågeställning

Följande frågeställningar har tagits fram för att upp-
fylla kandidatarbetets syfte:

-  Vad är en offentlig plats? 
-  Vilka möjligheter och begränsningar har den 
       fysiska planeringen att stärka stadslivet och 
       stadens offentliga platser? 
-  Hur skapas en god offentlig plats enligt 
       principer hämtade från Willliam H. Whyte, 
      Kevin Lynch, Jan Gehl och Camillo Sitte? 
-  Hur kan ovanstående kunskap appliceras för 
       att stärka stadslivet på Fisktorget i Karlskrona? 
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Modernism: Sammanfattande benämning på en 
strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter 
accepterade traditioner och vill ersätta dem med en 
rationell och kritisk hållning till världen (Nationalen-
cyklopedin u.å.).

Offentlig: Allmän och tillgänglig för allmänheten. 
Avser vanligtvis verksamhet eller material som berör 
alla i ett samhälle, och som förvaltas av staten eller 
kommunen (Nationalencyklopedin u.å.). 

Offentlig plats: Benämningen på områden som är 
upplåtna eller tillgängliga för allmänheten, t ex all-
män väg, gata, torg, park eller hamnområde (Natio-
nalencyklopedin u.å.).

Post-modernism: Riktning inom modern filosofi, idé-
debatt och en rad estetiska verksamheter som vänder 
sig bort från modernismen (Nationalencyklopedin 
u.å.).

Privatisering: Överföring av offentlig verksamhet i 
privat ägo (Nationalencyklopedin u.å.).

Rekreation: Återhämtande av krafter, exempelvis 
genom vistelse i en avkopplande miljö (Nationalen-
cyklopedin u.å.).

Segregation: Rumsligt åtskiljande av befolkningsgrup-
per (Nationalencyklopedin u.å.).

Socio-spatialt perspektiv: Förhållandet och samspe-
let mellan människan och den fysiska miljön (Soja 
1980:209). 

Stråk: särskilt attraktiva gator och vägar som karak-
täriseras av skala, utbud och utformning som drar 
människor till sig (Olsson 1998: 51, 75-79).

Tillgänglighet: Den lätthet med vilken människor 
och näringsliv kan ta sig mellan olika aktiviteter. 
Begreppet innefattar olika aspekter som t ex avstånd, 
bekvämlighet och trygghet (Hydén 2008:56).

Trygghet: Känna sig säker och fri från rädsla, osäker-
het och obehagskänslor (Hydén 2008:73).

Urban: Begrepp som har att göra med stadens sätt att 
fungera (Nationalencyklopedin u.å.).

Urban design: Praktik och process som syftar till att 
skapa bättre platser och städer för människor, och in-
volverar en bredd av kunskap och expertis från olika 
professionsområden (Carmona 2010:3-5).

Urbanisering: Omfattande inflyttningsprocess från 
landsbygd till städer, dvs. ett ökande stadsboende 
(Nationalencyklopedin u.å.).

Urbanteori: En grupp antaganden eller påståenden 
som förklarar företeelser kring staden och systema-
tiserar vår kunskap om dem (Nationalencyklopedin 
u.å.).

Översiktsplan: En kommunal plan som ger vägled-
ning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön i form av mark- och vattenområden och bygg-
da miljöer (Mattsson & Hagander 2011: 208).

1.6 Begreppsdefinition
Demokrati: Folkmakt eller folkstyre (Nationalency-
klopedin u.å.).

Exkludering: Bortse från eller ignorera vissa 
människor, samhällsgrupper eller intressen (Nationa-
lencyklopedin u.å.).

Exploatering: Nyttiggörande eller användning av änd-
liga markresurser (Nationalencyklopedin u.å.).

Fysisk planering: Verksamhet som syftar till att förut-
bestämma samhällets framtida handlande genom att 
avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och 
rum (Nationalencyklopedin u.å.).

Gentrifiering: Social förändringsprocess som består i 
att individer med hög socioekonomisk status flyttar 
till stadsdelar som traditionellt har dominerats av 
individer ur lägre sociala klasser eller från etniska 
minoriteter (Nationalencyklopedin u.å.).

Kapitalism: Ekonomiskt system där produktions-
medlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där 
produktionen regleras av marknadskrafterna (Natio-
nalencyklopedin u.å.).

Kommersiell: Verksamhet som i första hand tjänar 
vinstintressen (Nationalencyklopedin u.å.).

Kommunalt planmonopol: Den kommunala angeläg-
enheten att bestämma när och hur en detaljplan ska 
upprättas eller ändras (Mattsson & Hagander 2011: 
188-189).
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1.7 Fisktorget

Fisktorget är beläget på ön Trossö i Karlskronas 
skärgård. Trossö utgör stadskärnan i Karlskrona och 
år 2008 uppmättes befolkningsmängden på Trossö, 
inkluderat Saltö, Ekholmen, Björkholmen och Stum-
holmen, till ca 11 000 invånare vilket då motsvarade 
17 % av kommunens totala befolkning (Karlskrona 
kommun 2010:36). 

Fisktorget ligger strax väst om Trossös centrala stads-
kärna, ungefär 350 meter från Stortorget, alldeles 
intill Borgmästarefjärden. Torget upptar en yta på ca 
4 000 kvadratmeter och omges av bostäder med min-
dre verksamheter på bottenplan, Scandic hotell samt 
Blekinge museum och Grevagården (Eniro u.å.). 

I mer än 300 år har närområdet kring Fisktorget haft 
stor betydelse för stadens hamnverksamhet, handel, 
marknader och livsmedelsimport. I dagsläget an-
vänds Fisktorget framförallt som samlingspunkt för 
Karlskronas skärgårdsturer och personfärjeverksam-
het (Karlskrona turistbyrå u.å.). Sedan år 2010 kantas 
även Fisktorget av Scandics hotellverksamhet som 
ersatte den parkeringsplats som tidigare fanns på 
platsen (Karlskrona kommun 2008). 

På Fisktorget finns en staty föreställande en gumma 
som säljer fisk, ”Fiskargumman”, som uppförts som 
minne av torgets historiska betydelse. Fisktorget 
ingår som en sevärdighet i stadens stadsvandring och 
är även del av det stora publika evenemangen ”Karl-
skornas Skärgårdsfest” (Karlskrona turistbyrå u.å., 
Karlskrona kommun 2013).  
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& Ström 2005:105). Saluhallen innebar att handeln 
kunde förflyttas inomhus och försäljningstiden för-
längas. Under 1940-talet började antalet hyresgäster 
dock minska, och 1943 dömde Hälsovårdsnämnden 
ut saluhallen som förfallen. Eftersom renoverings-
alternativet ansågs för dyrt revs saluhallen så små-
ningom under 1950-talets omfattande rivningsvåg 
(Stenborg u.å.). 

Fiskargumman med den bevarade basarbyggnaden i bakgrunden. 

1.7.1 Historik
Som namnet antyder har Fisktorget historiskt sett 
haft stor betydelse för fiskhandeln i Karlskrona. 
Innan Fisktorget anlades på 1870-talet skedde en stor 
del av Karlskronas handel längs Borgmästarekajen 
där fiskare och bönder förtöjde och sålde sina varor 
direkt från båtarna. Under denna tid var det nuva-
rande Fisktorget till stor del havsbotten och många 
människor tvingades ta långa omvägar i staden för att 
ta sig till fiskhandeln (Berup & Ström 2005:102)

Under 1850-talet gjordes en rad infrastruktursats-
ningar i Karlskrona, däribland anläggandet av en 
strandgata längs med nuvarande Fisktorget. Strand-
gatan kom att förbättra tillgängligheten till Borg-
mästarekajen avsevärt, men under 1870-talet ökade 
stadens behov av ett större och mer ändamålsenligt 
fisktorg. Intensiva arbeten påbörjas därför i syfte att 
anlägga det ”Nya Fisktorget”. I anslutning till Fisktor-
get uppfördes en basar i syfte att ge plats för småbu-
tiker, vilket kom att bli början på en ny butikskultur 
i Karlskrona (Berup & Ström 2005:102-104). Basar-
byggnaden finns bevarad än idag och förvaltas för 
närvarande av Blekinge Museum (Ström & Landin 
2005:131).

Fisktorget kom att bli en viktig plats för handel i 
Karlskrona med ett dagligt myller av människor som 
passerade till och från arbete, bostad och handel. 
Torget kantades av både affärer, kaféer och krogar, 
och år 1904 invigdes Fisktorgets egen saluhall (Berup 
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1.7.2 Kommunala dokument
Karlskrona kommun har i sin översiktsplan från 2010 
utvecklat en strategi för kommunens fortsatta utveck-
ling. Strategin bygger på att skapa ett hållbart sam-
hälle som är attraktivt för både boende och näringsliv 
samtidigt som den kulturella identiteten och värde-
fulla miljöer bevaras. I strategin ingår utgångspunk-
terna förtätning och förädling samt funktionsbland-
ning, vilka berör utvecklingen av stadens offentliga 
rum och stadsliv. Stadsmiljöns kvaliteter prioriteras 
högt enligt översiktsplanen, där gestaltningen av de 
offentliga rummen ses som ett sätt att stärka stadens 
identitet och kommunens attraktionskraft i stort. 
Förtätning och komplettering av befintliga miljöer 
anses även skapa bättre förutsättningar för miljö-
vänligare transportsätt och därmed en trivsammare 
stadsmiljö. Därtill poängteras betydelsen av funk-
tionsblandade stadsrum i syfte att skapa förutsätt-
ningar för varierade miljöer med ett rikt socialt liv på 
stadens offentliga platser, vilket i sin tur anses skapa 
tryggare och säkrare miljöer att vistas i (Karlskrona 
kommun 2010:24-25).

Översiktsplanen grundas på ett antal utredningar 
som kommunen tagit fram. De utredningar som är 
av störst relevans för denna kandidatuppsats är Stads-
liv Karlskrona (2004) där olika problem och möjlig-
heter gällande Karlskronas stadsliv identifierats och 
Strategi Karlskrona (2007) där olika strategier för hur 
stadsmiljön på Trossö kan stärkas tagits fram. 

Ett grundläggande problem som identifierats på 
Trossö är att det offentliga livet är mycket begränsat 
och främst koncentrerat till Hoglandspark och Stor-
torget. Närheten till havet utnyttjas därmed inte fullt 
ut, och det finns få attraktiva stadsmiljöer i anslut-
ning till vattnet och dess rekreationsmiljöer. Ett annat 
problem som identifierats är biltrafikens dominanta 
ställning på Trossö, med centrummiljöer som upptas 
av överdimensionerade väganläggningar och par-
keringar på bekostnad av fotgängare, cyklister och 
levande stadsliv. I syfte att stärka stadslivet på Trossö 
har ett antal rekommendationer tagits fram (Strategi 
Karlskrona 2007:8):

     -  Utveckla skönhetsvärdena
     -  Respektera och förstärk de vackra utsikterna
     -  Dämpa trafikens inverkan
     -  Utveckla gångtrafiken
     -  Utveckla uppehållsplatser
     -  Säkra visuell kvalitet
     -  Skapa en trygg och levande stad

Fisktorget omnämns specifikt som utvecklingsob-
jekt under punkterna utveckla skönhetsvärdena och 
utveckla uppehållsplatser, och kan även samman-
kopplas med de övriga rekommendationerna. Vidare 
har kommunen satt upp olika strategier i syfte att 
aktivera stadens offentliga platser, och här omnämns 
Fisktorget som en plats med möjlighet att skapa liv 
vid vattnet, rekreation, fest och vackra utsikter (Stra-
tegi Karlskrona 2007:8, 10).
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Detta kandidatarbete har en kvalitativ forskningsde-
sign. För att ge en bild av det befinliga forskningsfäl-
tet kring offentliga platser och fysisk planering samt 
samla in information kring planeringsförutsättningar 
för Fisktorget görs en litteraturstudie av relevan-
ta böcker, artiklar och dokument. Därtill görs en 
fallstudie över Fisktorget som offentlig plats i syfte att 
konkretisera problematiken och diskussionen kring 
offentliga platser.   

1.8.1 Fallstudie
En fallstudie fokuserar vanligtvis på ett eller några 
få fenomen som undersöks djupgående i syfte att 
tillhandahålla en detaljerad redogörelse för relevanta 
händelser, förhållanden, erfarenheter eller processer 
för det givna fallet (Denscome 2009:59).

Fallstudier är framförallt lämpliga för studier med 
fokus på sociala relationer och processer eftersom 
de är tillräckligt djupgående för att kunna hantera 
komplexiteten i givna situationer samt förklara varför 
vissa resultat kan uppstå istället för att enbart iden-
tifiera dem. Vanligtvis har fallstudien ett holistiskt 
synsätt med fokus på helheten snarare än isolerade 
faktorer. En styrka med fallstudien är att den tillåter 
användandet av flera olika källor, data och metoder 
(Denscombe 2009:59-61).  

Fallstudien för detta kandidatarbete har genomförts 
i olika steg genom metoderna komparativ studie och 
platsanalys. Metoderna bygger på en kvalitativ ana-

lytisk behandling av data, vilket innebär att ord och 
visuella bilder ses som centrala analysenheter (Dens-
combe 2009:320). Den komparativa studien görs för 
att jämföra olika teoretikers och praktikers perspektiv 
i syfte att bygga upp en analysmodell som lyfter de 
faktorer som är centrala för att skapa en god offentlig 
plats. Målsättningen med resultatet av den kompara-
tiva studien är att ta fram utgångspunkter som kan 
användas för en platsanalys på Fisktorget i syfte att 
belysa olika problem och möjligheter. Platsanalysen 
kommer sedan ligga till grund för utarbetandet av 
gestaltningsförslaget för Fisktorget. 

1.8 Metod

FALLSTUDIE

Komparativ studie

Platsanalys

Gestaltningsförslag

Framtagande av 
utgångspunkter för 
platsanalys 

Identifiering av 
problem och 
möjligheter på 
Fisktorget

Gestaltningsförslag 
för Fisktorget i syfte 
att stärka stadslivet

Illustration över arbetsprocessen för fallstudien.
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1.8.2 Komparativ studie
Komparativa studier används för att utveckla och 
pröva teorier genom jämförelse av olika exempel 
i syfte att studera likheter och skillnader. Utifrån 
jämförelsens resultat kan slutsatser dras kring hur 
olika teorier förhåller sig till varandra och utvalda 
kriterier. Genom indelandet av teorier i olika grupper 
kan likheter och skillnader identifieras vilket minskar 
komplexiteten i underlaget och möjliggör en syste-
matisk beskrivning av teorierna (Denk 2002:7-8).

Den komparativa analysens resultat begränsas och 
påverkas av urvalet teorier som analyseras. Därför 
är det viktigt att underlaget representerar de aspek-
ter som studien avser behandla, och att de teorier 
som väljs ut är jämförbara. Det är även av relevans 
att se till urvalets representativitet, det vill säga om 
studiens resultat kan anses vara generaliserbart för 
andra liknande fall och om de valda teorierna kan 
anses vara representativa för andra teorier inom det 
valda ämnesfältet (Denk 2002:49-51). De teoretiska 
utgångspunkterna i detta kandidatarbete har valts ut 
med eftertanke för att komplettera varandras förhåll-
ningssätt till offentliga platser och bedöms även vara 
relevanta för frågeställningen. 

1.8.3 Platsanalys

En platsanalys syftar till att uppmärksamma den 
byggda miljöns karaktär på en given geografisk plats, 
i detta fall Fisktorget, i syfte att belysa fysiska och 

rumsliga förutsättningar. Platsanalysen bygger på be-
traktelser, observationer och beskrivningar av platsen 
för att identifiera bland annat funktionella, formmäs-
siga, estetiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
upplevelsemässiga kvalitéer, brister och utvecklings-
möjligheter (Boverket 2006:49). 

Deltagande observation

Deltagande observation innebär att forskaren under 
en viss tidsperiod är med och upplever och stude-
rar den situation som är aktuell som en del av den, 
antingen öppet eller anonymt som i fallet för detta 
kandidatarbete. Metoden förutsätter att platsen inte 
analyseras utifrån fastställda hypoteser utan att fors-
karen lär av platsen och situationen, och att det finns 
gott om tid att observera. Den inledande delen av ob-
servationen bör bestå i en holistisk observation som 
ger en övergripande känsla för situationen, för att 
sedan följas av observationer mer i detalj som fokuse-
rar på aspekter som förefaller ha särskild betydelse 
för forskningsfrågan (Denscombe 2009:283-286).

Observationerna på Fisktorget genomfördes tisdagen 
den 15 april och fredagen den 2 maj 2014. Under 
observationerna dokumenterades alla fotgängare, 
cyklister och bilister som passerade eller uppehöll 
sig på Fisktorget, den intilliggande gång- och cykel-
vägen samt Skeppsgossegatan. Dokumentationen 
fördes genom anteckningar och fotografering. Även 
väderförhållanden och tid på dygnet registrerades 
för att ge en bild av de yttre förutsättningarna. Vid de 
båda observationstillfällena genomfördes totalt fem 
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observationer utspritt jämnt under dagen, där varje 
observation pågick i 15 minuter. Tillfällena valdes ut 
för att ge en så bred och varierad bild som möjligt av 
stadslivet på Fisktorget. Kompletterande observatio-
ner gjordes den 7 maj 2014 i syfte att dokumentera 
stadslivet under senare tider på dygnet. 

Vad som observeras och antecknas är beroende av 
forskarens eget jag, vilket gör det svårt att upprepa 
observationen i syfte att kontrollera dess tillför-
litlighet. Därmed går resultatets verifierbarhet att 
ifrågasätta (Denscombe 2009:293). Det finns även en 
rad andra faktorer som kan påverka resultatet, som 
vid vilken tidpunkt på dagen och vid vilken årstid 
observationen görs (Yin 2013:147). I syfte att motver-
ka denna problematik har Fisktorget observerats ett 
flertal gånger under olika tider på dygnet. Till följd av 
kandidatarbetets begränsade tidsrymd har det dock 
inte varit möjligt att göra observationer under årets 
alla årstider.  

1.8.4 Generell kritik

Viktigt att ta i beaktande vid användandet av de data 
som insamlats är att de inte kan anses vara generali-
serbara eftersom studien inte genomförts upprepade 
gånger och tillförlitligheten därför inte har kunnat 
säkerhetsställas. För att skapa tillförlitlig data krävs 
vidare undersökningar och kompletterande metoder. 
Komplexiteten med sociala fenomen gör det dock 
problematisk att dra generella slutsatser, eftersom det 
finns en risk att viktig information utelämnas och 

att slutsatsen förenklas. Valet av metoder har även 
begränsat och påverkat vilken data som varit möjlig 
att samla in. Eftersom det inte genomförts några 
intervjuer har det till exempel inte varit möjligt att ta 
del av individers tankar, synsätt och bakomliggande 
motiv till olika beteenden och handlingar på platsen 
(Denscombe 2009:293, 399-400). De källor och data 
som behandlats i litteraturstudien kan även ifrågasät-
tas utifrån dess validitet och representativitet (Dens-
come 2009:301), vilket hafts i åtanke.  

Därtill är det viktigt att vara medveten om forskarnas 
eventuella påverkan på slutresultatet. Den kvalita-
tiva forskningen kan beskrivas som självmedveten, 
eftersom forskarens egen identitet, bakgrund och 
fördomar spelar en avgörande roll i framtagandet och 
analysen av data. Resultaten av analysen kan därmed 
sägas vara en produkt av forskaren snarare än fakta 
och måste därför behandlas med tillförsikt (Dens-
combe 2009:399).
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2.0 FORSKNINGSÖVERSIKT



Denna forskningsöversikt ämnar problematisera 
begreppen offentlighet, offentliga platser, urban design 
och fysisk planering med utgångspunkt i människ-
an, rummet och deras inbördes samverkan. Därtill 
kommer det offentliga stadslivet att undersökas utifrån 
ett historiskt perspektiv. Forskningsöversikten syftar 
till att ge en grundläggande förståelse för det aktuella 
forskningsfältet och fungera som grund för det vidare 
arbetet med uppsatsen.
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Olsson (1998:5) menar att begreppet offentlighet 
kan tolkas på två sätt. Dels kan offentlighet innebä-
ra allmän, det vill säga att något är gemensamt och 
tillhör alla, och dels öppenhet och tillgänglighet. Ofta 
förklaras offentlighet i samband med dess motsats, 
privat, där privat innebär att en enskild person eller 
grupp bestämmer över något som är av begränsad 
tillgänglighet för andra. Utifrån denna definition 
av offentlighet går det att se en tydlig koppling till 
demokratiaspekten (Olsson 1998:5, 109). 

Begreppen offentlighet och privat samt deras avgrän-
sade livssfärer kan både kontrastera och komplettera 
varandra. I det offentliga rummet upplevs en frihet 
som kan vara begränsad i det privata, samtidigt som 
det privata erbjuder en plats att vila från offentlig-
hetens mångfald. Svårigheten att i vissa fall särskilja 
dessa begrepp och sfärer har lett till uppkomsten av 
begrepp som halvoffentligt och halvprivat (Olsson 
1998:5-6).

Offentlighet är ett tvärdisciplinärt begrepp som går 
att återfinna inom bland annat juridik, rättshisto-
ria, litteraturhistoria, nationalekonomi, arkitektur, 
statskunskap och sociologi, vilket gör det svårt att 
finna en entydig definition. Förståelsen och inne-
börden av begreppet offentlighet har även varierat 
över tid, vilket kräver en historisk återblick för att 
förstå dess sammanhang och utveckling (Habermas 
1998:3).

2.1.1 Offentlighetens ursprung och 
historiska utveckling 
Enligt Habermas (1998:6) kan begreppet offentlig-
het och dess motsats privat härledas till det antika 
Grekland och Rom. Under denna tid var den offent-
liga och den privata sfären tydligt åtskilda, även om 
det fanns ett komplext samspel dem emellan. I den 
offentliga sfären fördes bl a rättsskipning, lagstiftning 
och krigsföring vilket ansågs vara gemensamma 
angelägenheter, medan det ekonomiska livet ansågs 
tillhöra den privata sfären. Offentligheten under 
denna tid var dock begränsad till att enbart innefatta 
män som förvaltade över egendomar, slavar, kvinnor 
och barn (Habermas 1998:6-7).

Under högmedeltiden var separeringen av det of-
fentliga och det privata inte alls lika tydlig. Detta kan 
förklaras av att både ekonomin och politiken utgick 
från aristokratin, dvs. högadeln, vilket innebar att 
antikens offentliga lagstiftning och rättsskipning mer 
eller mindre privatiserades. Istället började en ny 
form av offentlighet att växa fram; den representativa 
offentligheten. Den representativa offentligheten kan 
beskrivas som en presentation där den aristokratiska 
överheten visade upp sig själva inför folket genom 
ståtliga, praktfulla och ofta festliga sammanhang. 
Detta var ett sätt för aristokratin att demonstrera och 
även upprätthålla samhällets hierarkiska maktförhål-
lande (Habermas 1998:8-11).

2.1 Offentlighet - MÄNNISKAN
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Under 1600-talet började den moderna staten att 
växa fram på bekostnad av den representativa of-
fentligheten. Istället för adelns privata maktutövande 
framträdde en centraliserad statsmakt som kan be-
skrivas som opersonlig, byråkratisk och kompetens-
reglerad. I takt med samhällets kapitalistiska utveck-
ling växte det även fram en ny privat sfär bestående 
av företagare och handelsmän som kände sig förbi-
sedda av staten: det borgerliga samhället. Borgarna 
ifrågasatte sin roll som passiv publik till staten och 
överheten snarare än medvetna motspelare, vil-
ket kom att resultera i framväxten av en borgerlig 
offentlighet. Den borgerliga offentligheten uttrycktes 
genom upprättandet av olika institutioner som värds-
hus, kaffestugor och salonger där människor kunde 
mötas i syfte att diskutera och kritisera den offentliga 
makten. Denna form av borgerlig offentlighet kan 
beskrivas som främst politisk, men det fanns även en 
litterär offentlighet som var mer inriktad på familjära 
frågor som känslor, religion och moral. Beroende på 
samhällssfär intog den borgerliga människan olika 
roller. I förhållandet mot staten var individen en 
medborgare, i det ekonomiska livet en borgare och i 
familjelivet en människa (Habermas 1998:18-34).

Den borgerliga offentligheten utvecklades i spän-
ningsfältet mellan stat och samhälle. Under 1900-ta-
let påbörjades dock en samhällsförvandling där 
staten fick allt större inflytande över den privata 
sfären under utvecklandet av ett välfärdssamhälle 
och en kollektiv omsorg. Statliga regleringar och 
ingripanden blev allt vanligare och många funktioner 

flyttades ut från familjen och ersattes av samhälleli-
ga institutioner för bl a utbildning och omvårdnad. 
Samtidigt skedde en process i motsatt riktning där 
allt fler privata sammanslutningar blev en del av den 
offentliga myndigheten, som branschförbund och 
politiska partier (Habermas 1998:124). Habermas 
(1998:125) menar att denna samhällsutveckling kom 
att leda till upplösandet av stat och samhälle, och 
slutligen orsaka den borgerliga offentlighetens förfall. 

2.1.2 Offentlighet i dagens 
samhälle
I dagens samhälle menar Habermas (1998:142) att 
det inte går att urskilja en egen sfär för offentligheten, 
eftersom den finns överallt i form av massmedia. Vi 
möts inte längre på värdshus eller i kaffestugor för att 
diskutera politik och kultur, istället sitter vi isolerade 
i våra vardagsrum och konsumerar professionella 
debatter via TV och radio. Den resonerande och 
kritiska offentligheten har ersatts av diskussioner via 
massmedia, där den tidigare aktiva borgaren ersatts 
av en passiv, politisk konsument som snarare tar 
ställning till åsiktstrender än skapar dem själv. Därtill 
har massmedia alltmer tagits över av kommersiella 
intressen i form av reklamer och annonser, vilket lett 
till en sammansmältning av reklam och politik samt 
ett ifrågasättande av dess kritiska funktion (Haber-
mas 1998:142-144). Utifrån denna kontext målar 
Habermas (1998:152-153) ut dagens samhälle som 
ett toppstyrt och kommersialiserat massamhälle, där 
det inte längre finns förutsättningar för människor 
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att genom ett offentlig samtal skapa ett medborgerligt 
samhälle, vilket lett till offentlighetens förfall. 

Sennet (2002:27) menar att offentlighetens förfall 
även kan härledas till den moderna människans 
privatisering, individualisering och sekularisering. 
Enligt Sennett (1970:141) hör offentlighet samman 
med att vi möter människor som vi annars inte skulle 
ha mött i vårt privatliv, vilket bidrar till en känsla av 
samhörighet och öppenhet mot det annorlunda. I 
dagens samhälle sker dock inte denna typ av möte, 
eftersom människor hellre ägnar sig åt det egna jaget 
och nära möten i privatlivet, vilket lett till en rädsla 
för det annorlunda och indirekt offentligheten som 
sådan (Sennett 1970:141).

Olsson (1998:9) menar att dagens syn på offentlighet 
är starkt präglad av det borgerliga samhällets fram-
växt, dels med en inriktning på offentlighetens roll 
för det politiska livet och demokratins framväxt, och 
dels med en inriktning på offentligheten som livssfär 
att vistas i. Både Habermas och Sennett idealiserar 
den borgerliga offentligheten och dess uppdelning av 
offentligt och privat, och deras analyser kan därför 
sägas hör hemma i en klassisk liberal idétradition. 
Analyserna kan även ses som normativa eftersom de 
talar om hur offentligheten bör vara snarare än hur 
den är (Olsson 1998:8-9).

Anderson (1993:21-22) menar att avsaknaden av 
en tillhörighetskänsla i dagens samhälle lett till en 
motreaktion hos många människor, med ett sökande 

efter samhörighet. Denna samhörighet kan definie-
ras som en föreställd gemenskap eftersom det inte 
handlar om faktiska relationer, utan snarare en känsla 
av tillhörighet genom t ex en gemensam etnisk eller 
kulturell bakgrund. Olsson (1998:103) för ett lik-
nande resonemang kring behovet av tillhörighet och 
gemenskap i dagens samhälle, och menar att stora 
evenemang fått en allt större betydelse av just detta 
skäl. Därmed går det att ifrågasätta om offentligheten 
verkligen förfallit, eller om den bara antagit en ny 
form. 

2.1.3 Stadens offentlighet
För att förstå vad som menas med en stads offentlig-
het är det relevant att inte bara definiera begreppet 
offentlighet utan även vad som kan tolkas in i begrep-
pet stad. Traditionellt sett har stadsmässighet defi-
nierats som en samling människor, funktioner och 
byggnader med en särskild täthet eller densitet. Men 
det finns en annan tolkning av begreppet som har en 
närmre koppling till stadens offentlighet. Denna tolk-
ning utgår ifrån att det är stadens rumsliga offent-
lighet, det vill säga upplevelsen av att kunna röra sig 
fritt på gator och torg bland andra människor, som 
skapar känslan av att befinna sig i en stad. Tolkning-
en kan utvecklas ytterligare till att handla om upple-
velsen av variation, där stadens variation av offent-
liga och privata sfärer och den mångfald av sociala 
miljöer som därigenom skapas, kan ses som stadens 
viktigaste mentala kännetecken (Olsson 1998:4-5).
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2.2 Offentliga platser - RUMMET

Begreppsdefinitionen av offentlighet kan appliceras 
på de offentliga platserna i betydelsen att ägande-
rätten till offentliga platser inte kan monopoliseras. 
Eftersom alla ska ha rätt att vistas på offentliga platser 
får inga människor heller utestängas, uteslutas eller 
krävas på någon form av motprestation. Det går även 
att tala om halvoffentliga platser som är tillgängliga 
för alla, men med vissa restriktioner. Restriktioner-
na kan röra sig om begränsade öppettider, att vissa 
ekonomiska medel förutsätts eller kontroll genom 
utestängandet av vissa grupper. De halvprivata 
platserna vänder sig ofta till vissa typer av människor 
eller besökare, vilket innebär en begränsad tillgäng-
lighet i jämförelse med de offentliga platserna som i 
teorin ska vara öppna och tillgängliga för alla (Olsson 
1998:5-6).

Sett till stadens morfologi, det vill säga stadens 
fysiska form och struktur, menar Carmona (2010:77) 
att det finns två typer av offentliga platser: traditio-
nella och moderna. Traditionellt sett har offentliga 
platser formats av kringliggande byggnader som 
omslutit och definierat platsen, vilket underlättats av 
en stadsstruktur där kvarteren varit småskaliga och 
sammankopplade i finmaskiga nätverk. Under andra 
halvan av 1900-talet växte en ny form av stadsbyg-
gande fram, modernismen, som gav upphov till en 
ny typ av offentliga platser. Under det modernistiska 
stadsbyggandet separerades och frilades byggnader, 
och de offentliga platserna utgjordes av formlösa 
och flytande ytor inom vilka storskaliga byggnader 
och kvarter placerades utan direkta kopplingar och 

strukturer. Sedan 1990-talet har staden genomgått 
en urban renässans, det vill säga en pånyttfödelse, 
där traditionella stadsbyggnadsideal som täthet och 
densitet ofta ses som synonymt med stadsbyggnads-
kvalitet (Carmona m fl 2010:34, 77). 

Enligt Olsson (1998:5) kan en offentlig plats definie-
ras utifrån sina fysiska avgränsningar där omkring-
liggande byggnader, markbeläggning och eventuell 
överbyggnad representerar rummets väggar, golv 
och tak. Utifrån denna definition går det att urskilja 
framförallt två typer av offentliga platser: gator och 
torg. Gator kan beskrivas som dynamiska platser som 
uppmuntrar till rörelse, medan torg kan beskrivas 
som statiska platser som snarare uppmuntrar till 
vistelse (Olsson 1998:75). 

I syfte att bredda förståelsen av vad en offentlig plats 
är menar Carmona (2010:139) att det går att göra 
en uppdelning av externa och interna offentliga 
platser. Externa offentliga platser kan beskrivas som 
de ytor mellan privata byggnader och tomter som 
alla människor i teorin har tillgång till. Detta är den 
mest offentliga formen av platser och här återfinns 
bland annat torg, gator och parker. Med interna 
offentliga platser menas offentliga institutioner som 
bibliotek, museum, kommunhus eller byggnader för 
kollektivtrafik i form av t ex tågstationer, busstatio-
ner och flygplatser. Däremellan finns en mellanform 
av offentliga byggnader som är både offentliga och 
privata, t ex restauranger, biografer och gallerior.

Traditionella offentliga platser (Carmona m fl 2010:78).

Moderna offentliga platser (Carmona m fl 2010:78).
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Ovanstående beskrivningar av stadens offentliga 
platser går att avläsa visuellt genom den fysiska form-
givningen, men det finns även sociala faktorer som 
påverkar upplevelsen av det offentliga rummet vilket 
gör det svårt att tala om en entydig definition för vad 
en offentlig plats är. De sociala faktorerna kan handla 
om vedertagna regler och seder på platsen, olika 
symboler samt mänskliga rörelsemönster (Olsson 
1998:5). 

2.2.1 Torg och stråk 
Utifrån den svenska kontexten har torget traditio-
nellt setts som stadens hjärta eller mittpunkt, och 
därigenom den viktigaste offentliga platsen. Synen 
på torgets betydelse för det offentliga livet har dock 
förändrats, framförallt till följd av bilens intrång i 
stadsmiljön med genomfartsgator och parkerings-
platser som minskat de offentliga platsernas attrak-
tivitet. I dagsläget är det framförallt stråken som ses 
som stadens viktigaste offentliga platser, medan det 
offentliga livet på städernas torg minskat i omfattning 
(Olsson 1998:75).

Ett stråk definieras enligt Olsson (1998:51) som 
särskilt attraktiva gator och vägar som människor 
föredrar när de rör sig genom staden. Stråken kan 
även karaktäriseras av gator som genom skala, utbud, 
läge och utformning drar till sig människor. Närva-
ron av människor är ävn en attraktion i sig. Trafikens 
intrång i staden har givetvis medfört en problema-
tik även för stadens stråk, men möjligheten att ta 

alternativa gator samt utvecklingen mot fler gator 
med begränsad eller ingen trafik alls har skapat goda 
förutsättningar till ett levande stadsliv i jämförelse 
med stadens torg. Vidare kan stråkens attraktivi-
tet förklaras utifrån den postmoderna litteraturens 
beskrivningar av den nutida människans behov att se 
andra och själv bli sedd samt strävan efter omväxlan-
de och varierande intryck i stadsmiljön. Utvecklingen 
av matställen längs med städers huvudstråk visar på 
denna tendens, där det uppstår en kombination av 
rörelse, vistelse och betraktelse mellan de som rör 
sig längs stråket och de som sitter på matställena. 
Stråkens popularitet kan även förklaras utifrån deras 
ofta höga utbud av verksamheter, upplevelser och 
variationer av intryck (Olsson 1998:51, 75-79).

Traditionellt sett har de offentliga miljöerna setts som 
ett sätt att stöta på bekanta, men i dagsläget menar 
Olsson (1998:77) att de snarare präglas av anonymi-
tet och en strävan efter att uppleva det oförutsägba-
ra. Utifrån denna kontext överensstämmer stråket 
bättre med det postmodernistiska samhällets syn på 
offentlighet än det statiska torget som ofta är både 
öppet och överblickbart. Däremot inte sagt att torgen 
spelat ut sin roll som offentlig plats. Det finns många 
exempel på torg som har ett rikt folkliv, och ofta får 
torgen en betydande roll vid politiska möten och 
stora evenemang. Dessutom har torgen en praktisk 
funktion genom att öppna upp annars slutna gatu-
mönster (Olsson 1998:75-77).
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2.3 Offentliga platsers funktion och problematik - 
      MÄNNISKAN I RUMMET
Det offentliga stadslivet kan sägas ha både en fysisk 
och en social dimension. Med den fysiska dimensio-
nen menas den offentliga platsens form och struktur, 
medan den sociala dimensionen står för de aktivite-
ter och sociala utbyten som sker mellan människor 
på de offentliga platserna. Enligt denna definition 
kan stadens offentlighet beskrivas som mötet mellan 
människan och rummet (Carmona m fl 2010:137).

För att förstå en plats offentlighet framhåller Car-
mona (2010:137) betydelsen av tre faktorer: platsens 
funktion, ägandeförhållande och tillgänglighet. Den 
problematik som kan uppstå i mötet mellan männ-
iskan och platsen kan till stor del härledas till någon 
av dessa tre faktorer. 

2.3.1 Platsens funktion
Historiskt sett har städer alltid utgjort en viktig mö-
tesplats, där stadens storlek, mångfald och rika utbud 
har möjliggjort möten mellan olika människor och 
intressen. Centrala platser i staden har fått betydelse 
som offentliga rum för politiska, ekonomiska, kul-
turella och religiösa intressen och har på många sätt 
fungerat som stadens hjärta (Madanipour 2004:268). 
I dagens samhälle anser Madanipour (2005:11) dock 
att de offentliga platserna förlorat många av sina 
traditionella funktioner, framförallt till följd av stä-
dernas växande storlek som gör det fysiskt omöjligt 
att föra samman staden i ett centrum. Staden byggs 
istället upp av mindre stadscentrum som inte kan 
integreras i tid eller rum, vilket innebär att många 

offentliga platser tappar sin grundläggande funktion 
som enande mötesplats (Madanipour 2005:11). Sam-
tidigt går det att ifrågasätta om det är realistiskt att 
sträva efter en enande offentlig plats, och om det nå-
gonsin fungerat på detta sätt (Listerborn 2005:382). 

Enligt Madinipour (2005:11) har dagens offentliga 
platser enbart två funktioner: plats för avkoppling 
och samlingspunkt vid kristider. Dagens individu-
aliserade, tekniska och kapitalistiska samhälle har 
medfört nya arenor för möten människor emellan 
som de offentliga platserna inte förmår konkurrera 
med i form av utbud, lättillgänglighet, flexibilitet och 
mångfald. Exempelvis kan nämnas sociala medier, 
massmedia, politiska institutioner och köpcentrum 
(Madanipour 2005:11). Det moderna samhällets 
användande av internet och digital teknik för socialt 
samspel behöver dock inte nödvändigtvis hota de 
offentliga platsernas överlevnad. Inom social media 
finns det möjlighet för människor att skapa helt nya 
kontakter och arrangera olika evenemang och möten 
ansikte mot ansikte vilket kan bidra till och berika 
det offentliga livet (Wikström & Olsson 2012:117-
121).

Trots den minskade användningen menar Olsson 
(1998:106) att de offentliga platserna fortfarande 
har en viktig funktion i dagens samhälle. De ger 
människor en möjlighet att möta och studera an-
dra människor, att se och själv bli sedd, vilket är ett 
grundläggande mänskligt behov. Eftersom var-
dagslivet inte längre är en del av det offentliga livet 
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i samma utsträckning som förr i tiden skapas en 
önskan hos människor efter ett offentligt liv, även om 
dess karaktär i dagsläget är mer förknippat med fritid 
och tillfälliga besök än politiska möten. De offent-
liga rummen är även viktiga för att skapa tolerans, 
förståelse och acceptans människor emellan samt 
bidra till gemenskap och känslan av att tillhöra ett 
samhälle (Olsson 1998:106-108). Sennett (1970:137-
138) menar att de offentliga platserna fyller en viktig 
funktion genom att få människor att mötas och 
motverka rädslan för det annorlunda, vilket är av 
särskild stor vikt i dagens samhälle där rädslan för 
det annorlunda riskerar att leda till segregation och 
främlingsfientlighet. Vad som krävs för att skapa 
städer där människor kan mötas är en rekonstruktion 
av offentligheten, inte ett förminskande av den, vilket 
poängterar betydelsen av de offentliga platserna 
(Sennett 1970:141). 

2.3.2 Platsens ägandeförhållande
Med ägandeförhållande syftar Carmona (2010:137) 
på om en offentlig plats är offentligt eller privat ägd, 
och till vilken grad platsen kan anses vara neutral 
mark. Madanipour (2005:12) menar att offentliga 
platser hör till samhällets kollektiva nyttigheter som 
normalt sett inte bildas av den privata sektorn, efter-
som de vanligtvis inte ger någon ekonomisk vinning 
tillbaka. Om en privat aktör investerar i publika 
platser som del av t ex ett stadsprojekt, är intentionen 
ofta att begränsa och kontrollera åtkomsten för att 
undvika sabotage och slitage. Harvey (2009:324) lyf-

ter fram privatiserade publika platser under konstant 
bevakning, t ex gallerior och köpcentrum, som exem-
pel på en sådan utveckling och menar att dessa typer 
av exkluderingar hotar stadens möjlighet att fungera 
som en helhet. Listerborn (2005:382) poängterar 
dock att privatiseringen av offentliga platser även kan 
vara till godo för vissa samhällsgrupper, framförallt 
äldre och handikappade. Gallerior och shopping-
centrum upplevs av många som både spännande 
och säkra, och dessa typer av halvoffentliga platser 
används ofta av ungdomar i syfte att umgås. 

I dagens samhälle menar Madanipour (2005:12) att 
det finns en tydlig trend mot privatisering, med of-
fentliga platser som tas över av privata och kommer-
siella intressen. Genom privatiseringen av offentliga 
platser medföljer en maktaspekt som ger ägaren rätt 
att kontrollera platsen och indirekt inkludera och 
exkludera vissa typer av människor, vilket ifrågasätter 
grundtanken med offentligheten; allas rätt att vistas 
på en plats. Listerborn (2005:382) understryker dock 
att det troligtvis aldrig funnits en ”sann” offentlig 
plats som varit öppen och offentlig för alla. Snarare 
har det ständigt pågått en kamp mellan olika soci-
ala grupper med motsatta intressen om rätten att 
använda det offentliga rummet. Därigenom är det fel 
att hävda att den pågående privatiseringstrenden av 
stadens offentliga rum per automatik medför en mer 
omfattande exkludering. 

242.0 FORSKNINGSÖVERSIKT



2.3.3 Platsens tillgänglighet
Tillgängligheten till en plats kan beskrivas som 
möjligheten för människor att vistas och använda 
en plats (Carmona m fl 2010:137). Madanipour 
(2004:282) menar att tillgängligheten är den mest 
väsentliga kvalitén hos offentliga platser; desto 
öppnare och villkorslös tillgängligheten är, desto mer 
offentlig blir platsen. Platsens tillgänglighet beror inte 
enbart på dess fysiska möjligheter och begränsningar, 
utan även på sociala faktorer som kan påverka hur 
människor upplever tillgängligheten på platsen. 

Den offentliga platsens tillgänglighet har en stark 
koppling till ägandeförhållandet, eftersom ägande 
indirekt innebär rätten att kontrollera och därige-
nom inkludera och exkludera vissa människor eller 
besökare från att vistas på platsen (Whyte 1980:65). 
Carmona (2010:140) ifrågasätter dock, i likhet med 
Listerborn (2005:382), att det finns en offentlig plats 
som är tillgänglig för alla. Carmona (2010:140) 
menar att offentligheten snarare kan beskrivas som 
en serie separata men överlappande offentligheter, 
eftersom en plats som upplevs som tillgänglig för en 
viss person inte nödvändigtvis behöver upplevas som 
tillgänglig för en annan. 

En öppen tillgänglighet kan medföra spänningar 
mellan de som tenderar att använda den offentliga 
platsen mer än resten av en befolkning, vilket kan 
resultera i konflikter mellan olika intressen och an-
vändningar av platsen (Madanipour 2004:282). Dessa 

konflikter kan ses som både positiva och negativa. 
De som bildas till följd av zonering och uppdelning 
mellan rik och fattig resulterar ofta i rädsla och oför-
ståelse för ”de andra”, vilket medför att människor 
istället drar sig tillbaka till halvoffentliga platser där 
de känner sig trygga. Denna trend bidrar dock bara 
ytterligare till den sociala fragmenteringen (Ma-
danipour 2005:12). Konfrontationer som däremot 
uppstår när människor korsas gränser mellan ”sitt” 
och ”deras” framhåller Sennett (1990:200-201) som 
positiva, eftersom en förståelse för både omgivningen 
och det egna jaget kan skapas när människor omprö-
var sin identitet.  

Olsson (1998:104) menar att gator ofta förknippas 
med olika typer av brottslighet och otrygghet, och att 
stadslivet därigenom kan ses som moraliskt nedbry-
tande och mer av ett nödvändigt ont. Det finns en 
viss grund till denna argumentation, eftersom det är 
ett faktum att flera brottstyper är starkt överrepre-
senterade i centrala stadsmiljöer och att utveckling-
en pekar mot ytterligare ökningar. Sett till svenska 
offentliga miljöer är otryggheten ofta kopplad till 
kvällstid och unga män i olika gruppkonstellationer. 
När verksamheterna stänger om kvällarna försvinner 
nämligen de äldre generationerna och den blandade 
publiken som är så viktig för upprätthållandet av en 
gemensam ordning. I USA har denna problematik 
lett till privatisering av offentlig mark och privata 
bolags övertagande av vakthållning, och i Sverige 
finns en liknande tendens genom upprättandet av in-
omhustorg och gallerior. Privatiseringarna har dock 
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inte visat några större resultat i form av brottsredu-
ceringar, problematiken har snarare bara förflyttats 
till andra miljöer. Följden av utvecklingen blir istället 
att de offentliga platserna totalt sett minskar i antal 
och att privata intressen i större grad kontrollerar det 
offentliga livet (Olsson 1998:104-105). Utifrån denna 
argumentation drar Olsson (1998:105) slutsatsen 
att offentligheten är hotad av både upplevd och reell 
otrygghet, samtidigt som privatiseringen som lösning 
utgör ett hot mot offentlighetens grundläggande syf-
te; att upprätthålla frihet och tillgänglighet.

I dagens globaliserade samhälle menar Zukin 
(2005:5) att det är vanligt med städer som konkur-
rerar mot varandra om investerare och besökare. En 
stark och attraktiv offentlighet kan gynna stadens 
utveckling, men stadsprojekt som syftar till att bringa 
liv i en stadsdel kan även resultera i en gentrifierings-
problematik med klassindelningar och segregation 
som följd (Zukin 2005:8-9). Madanipour (2005:13-
14) menar att centrala offentliga platser ofta premie-
ras framför dem i periferin, vilket ifrågasätter om de 
kollektiva nyttigheterna kommer till nytta för alla. 
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2.4 Det svenska stadslivets utveckling

Olsson (1998:15) menar att det offentliga stadslivets 
utveckling kan beskrivas genom samhällets föränd-
ringar och dess påverkan på den byggda miljön och 
stadslivet utifrån både en social och byggnadsteknisk 
synvinkel. 

I takt med industrialiseringen och den medföljande 
urbaniseringen under 1800-talet så ökade befolk-
ningsmängden i städerna med ett växande behov av 
bostäder, vilket kom att förändra bebyggelsestruktu-
rerna. Generellt sett byggdes det under denna epok 
tätt med hård markexploatering och mörka innegår-
dar som följd, vilket kan förklaras av en rådande ex-
ploateringsiver och att den gällande byggnadsstadgan 
från 1874 var relativt tillåtande. Denna bebyggelseut-
veckling fick utstå hård kritik i den samtida bostads-
debatten gällande de mörka och fuktiga miljöer som 
ansågs osanitära och ohälsosamma. De innergårdar 
som skapades var dock inte enbart var av ondo, de 
kom även att få stor betydelse för de boende och 
den sociala gemenskapen. Dessa miljöer var emel-
lertid begränsade sett till både utrymmesmässiga 
och sociala faktorer, vilket var en av de huvudsakliga 
orsakerna till att större delarna av det offentliga livet 
koncentrerades till stadens gator och torg, som däri-
genom blev naturliga mötesplatser för det vardagliga 
offentliga livet (Olsson 1998:15-17).

Mot mitten av 30-talet var det offentliga livet varie-
rat och levande. Detta berodde inte enbart på att de 
fysiska strukturerna skapade goda förutsättningar 
för människor att välja stadens offentliga rum som 

mötesplatser, utan hade även med sociala och ekono-
miska mönster att göra. Exempelvis var det offentliga 
livet till stor del sammankopplat med det vardagliga 
livet, där hushållens begränsade förvaringsmöjlighe-
ter ställde krav på närhet och tillgång till vardaglig 
service vilket resulterade i en funktionsblandning 
av affärer, verksamheter och kontor i stadsdelarna. 
Denna utspridning av verksamheter gav i sin tur 
upphov till ett rikt offentligt liv. Eftersom många 
människor levde under sparsamma materiella villkor 
begränsades även antalet besök på olika nöjesinstitu-
tioner, och det offentliga livet byggde till stor del på 
möten mellan människor i den lokala miljön. Detta 
bidrog till uppbyggandet av gemensamma normer, 
social kontroll och ömsesidig hjälp i en miljö där 
människor i hög grad var synliga för varandra (Ols-
son 1998:21-23).

Ovanstående beskrivning av 30-talets offentliga 
stadsliv är dock bara en del av helhetsbilden. För det 
första måste skillnaden mellan befolkningsgrupper 
och klasser tydliggöras. De som var mer välbeställda 
hade vanligtvis ett mindre intresse i det lokala stads-
livet och deras ekonomiska förutsättningar möjlig-
gjorde ett större utnyttjade av nöjeslivet. Därtill var 
deras lägenheter ofta större och de hade i många fall 
tillgång till sommarhus, vilket innebar att de vistades 
betydligt mer inom den privata sfären. För det andra 
ska nämnas de nytillkomna bostadsområden som 
började byggas kring sekelskiftet, till följd av den 
kritiska debatt och de regeländringar som gjordes 
för byggande. Kvarterens inre öppnades upp för att 
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fram på 1920-talet bli helt öppna kvartersgårdar eller 
storgårdar. Dessa gårdar, med större utrymme och 
mer grönska, kom att få en helt annan betydelse för 
det sociala livet i kvarteren vilket ledde till att delar 
av det offentliga stadslivet förflyttades in i innergår-
darnas halvoffentliga rum. För det tredje behöver 
betydelsen av stadsdelens lokalisering belysas. De 
stadsdelar som karaktäriserades av ett rikt folkliv var 
ofta centrala och korsades av stråk (Olsson 1998:24-
27). 

Till följd av den kritiska bostadsdebatten kring 
de mörka och fuktiga bostadsmiljöer som ansågs 
osanitära och ohälsosamma, togs en bostadssocial 
utredning fram under åren 1933-1947. Utredningen 
hade ett helhetsgrepp med fokus på helomvandling 
för den svenska bostadspolitiken. Resultatet visade 
på stadsplanetekniska brister och att det fanns behov 
av ombyggnad, rivningar och sanering. Att bevara 
och bygga om befintlig bebyggelse ansågs poänglöst. 
Rivningar och saneringar blev dock verklighet i liten 
omfattning eftersom den rådande bostadsbristen 
gjorde det kontraproduktivt att ta bort bostäder i 
ambition att dessutom bygga glesare. Som lösning 
började en stor mängd förorter i städernas periferi 
istället att byggas, och under 1960-talet var proble-
matiken med bostadsbristen åtgärdad. Samtidigt 
började idéerna kring sanering och nybyggnation 
att etableras hos styrande parter inom bostadssek-
torn som politiker, tjänstemän och byggnads- och 
fastighetsbolag. I syfte att förverkliga dessa visioner 
togs nya lagar och låneformer fram som redskap, och 

saneringsprojekten tog sin början. Under denna tid 
revs hela stadsdelar och ersattes med en helt ny typ 
av bebyggelsestruktur. I de områden som stod på 
tur för sanering revs enstaka hus, några nya tillkom 
och många förföll. En form av gentrifieringsprocess 
uppstod där den gamla befolkningen flyttade ut och 
ersattes av studenter och andra grupper som accep-
terade de rådande förhållandena. Under 1980-talet 
började en motreaktion att uppstå. Förvisso gjordes 
fortfarande stadsförnyelser, men med ett nyare grepp 
och med andra premisser. Bevarandeintresset hade 
i motsats till tidigare kommit att bli centralt hos 
planerare och politiker. Stadsförnyelseprojekten blev 
därefter snarare en kompromiss mellan saneringsi-
dealets helhetsgrepp och bevarandeintresset (Olsson 
1998:30).

Den händelse som haft störst inverkan på stadslivets 
utveckling enligt Olsson (1998:34) är den förbättrade 
kvalitén på kvarterens innergårdar. Den förbättrade 
kvalitén har i många fall lett till att det offentliga livet 
förflyttats från stadens gator och torg till kvarterens 
innergårdar, vilket resulterade i ett minskat stadsliv 
på de offentliga platserna. Förutom bebyggelsestruk-
turella förändringar kan det minskade offentliga 
stadslivet även härledas till generella samhällst-
render. Exempelvis så har antalet livsmedelsaffärer 
minskat till en sjättedel mellan 30-talet och 90-talet, 
lägenhetsstorlekarna har ökat och konsumtionen av 
massmedia i hemmet har blivit allt mer omfattande 
(Olsson 1998:34, 39).
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Urban design som praktik och process syftar till att 
skapa bättre platser för människor, och involverar 
kunskap och expertis från olika professionsområden. 
På senare tid har urban design primärt kommit att 
fokusera på att skapa eller återskapa offentliga platser 
som människor både kan använda och uppskatta. Ur-
ban design kan framförallt beskrivas som en norma-
tiv verksamhet, eftersom den försöker besvara frågan 
kring hur städer bör vara snarare än hur de faktiskt 
är (Carmona m fl 2010:3-5).

Urban design som teorifält växte fram under 
1960-talet med bidrag från olika teoretiker och 
designers, bland annat Kevin Lynch, Gordon Cullen, 
Christopher Alexander och Jan Gehl (Carmona m 
fl 2010:3). Det finns ingen entydig definition för vad 
urban design är eller hur det ska praktiseras, begrep-
pet karaktäriserar snarare av en mångtydighet som 
är svår att separera från dess kontext (Madanipour 
1997:12-13). Madanipour (1997:22) menar att svårig-
heten att definiera vad urban design är kan förklaras 
utifrån dess breda angreppssätt som förutsätter en 
flexibel och öppen karaktär. Samtidigt är det viktigt 
att försöka definiera begreppet ytterligare i syfte att 
öka förståelsen och medvetenheten kring dess poten-
tial och möjliggöra ett förändrat förhållningssätt till 
arkitektur och stadsplanering. 

Carmona (2010:4-5) beskriver urban design som ett 
tvärsektoriellt professionsområde eller gemensam 
plattform där arkitekter, stadsplanerare, ingenjörer, 
utvecklare, politiker och övriga aktörer som är invol-

2.5 Urban design

verade i beslutsfattandet kring stadsmiljöns utveck-
ling kan mötas och samverka i syfte att skapa bättre 
städer. Madanipour (1997:13) menar att det faktum 
att många aktörer är involverade, var och en med 
sitt förhållningssätt och fokusområde, dock kan göra 
situationen komplex och svårhanterlig. En central 
problematik är förhållandet mellan process och pro-
dukt, där urban design både kan ses som en process 
för att skapa bättre besultsfattande och en praktik för 
att skapa bättre fysiska miljöer. Därtill finns det olika 
synsätt kring vilken skalnivå av staden som är mest 
central, och om fokus bör ligga på de visuella eller 
de sociala aspekterna. Därmed konstaterar Madani-
pour (1997:22) att urban design kan förklaras som 
en övergripande mångdisciplinär aktivitet med syfte 
att skapa och upprätthålla urbana miljöer med fokus 
på både processen och produkten. Därtill kan urban 
design anses ha ett socio-spatialt förhållningssätt 
eftersom både tekniska, sociala och estetiska aspekter 
beaktas utifrån olika skalnivåer av staden. Madani-
pour (2006:189) menar att den viktigaste utmaningen 
för urban design som disciplinområde är hur de olika 
perspektiven och spänningarna ska kunna mötas och 
överbryggas. Utmaningen handlar framförallt om att 
hitta en balans mellan de olika aktörernas intressen.

Urban design uppstod ursprungligen som en motre-
aktion till den modernistiska stadsplaneringens 
separering av olika professionsområden, vilket ansågs 
leda till en försämrad kvalité av stadens offentliga 
miljöer och ett bristande helhetstänk. För att motver-
ka denna trend har urban design två övergripande 
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jön. Förespråkare av det sociala förhållningssättet är 
Kevin Lynch, Jane Jacobs och Christopher Alexander 
(Jarvis 1980:56-59). På senare år menar Carmona 
(2010:7-8) att det utvecklats ytterligare två inrikt-
ningar inom urban design: det platsskapande förhåll-
ningssättet som försöker sammanföra de två tidigare 
förhållningssätten och det hållbara förhållningssättet 
som fokuserar på hur hållbara och koldioxidneutrala 
städer ska kunna skapas.

Förutom de olika förhållningssätt som finns inom 
urban design är det även viktigt att förstå att urban 
design alltid verkar i en samhällelig kontext som sät-
ter ramar för vad som är möjligt att göra (Carmona 
2010:74). Carmona (2010:74) menar att urban design 
som problemlösande process alltid måste relateras 
till de sex dimensionerna samt samhällets lokala, 
globala, ekonomiska och politiska kontext för att få 
en verklighetsförankring.   
 
Carmona (2010:359) menar att det inte finns nå-
gon entydig lösning för hur bättre städer ska kunna 
skapas, eftersom det inte går att ta fram ett specifikt 
regelverk som inbegriper den räckvidd och komplex-
itet som konstituerar urban design. Urban design bör 
istället förstås som en utforskande, intuitiv och pro-
gressiv verksamhet som utgår från ett specifikt pro-
blem med individuella förutsättningar i både tid och 
rum. En lösning kan inte vara rätt eller fel, utan bara 
bättre eller sämre eftersom det är en värderingsfråga 
som måste bedömas individuellt av de människor 
som använder platsen. 

syften: att sammanföra olika kunskapsområden samt 
återställa vad som upplevs som en uppdelad och 
splittrad stadsmiljö till en fungerande helhet (Car-
mona m fl 2010:11-15). För att underlätta förståelsen 
och komplexiteten av urban design lyfter Carmona 
(2010) fram sex dimensioner som behöver beaktas i 
syfte att skapa en helhetsbild av stadsmiljön:
 
     -  Den morfologiska dimensionen: fokus på stadens 
            form och rumsliga struktur.
     -  Den uppfattningsbara dimensionen: fokus på 
           människans uppfattning och upplevelse av staden. 
     -  Den sociala dimensionen: fokus på samspelet 
           mellan den fysiska platsen och samhället.
     -  Den visuella dimensionen: fokus på stadens 
           estetiska och visuella kvalitéer.
     -  Den funktionella dimensionen: fokus på hur 
           staden används, fungerar och kan göras bättre.
     -  Den temporära dimensionen: fokus på hur en 
           plats förändras över tid.

Jarvis (1980:50) anser att det finns två breda inrikt-
ningar inom urban design: det visuella förhållnings-
sättet och det sociala förhållningssättet. Det visuella 
förhållningssättet går att härleda till en tidigare visuell 
och konstnärlig tradition inom arkitektur och stads-
planering, som fokuserar på platsens form och den 
estetiska upplevelsen framför kulturella, sociala, eko-
nomiska och politiska faktorer. Förespråkare av detta 
förhållningssätt är Camillo Sitte och Gordon Cullen 
(Jarvis 1980:50-51). Det sociala förhållningssättet kom 
senare att bredda disciplinområdet och skifta fokus 
till hur människan använder och uppfattar stadsmil-
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2.6 Fysisk planering

2.6.1 Grundläggande funktion
 

Enligt regeringens proposition (1994/95:230) är den 
fysiska planeringens uppgift att utveckla en ändamål-
senlig och långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur, att 
anpassa och utveckla den tekniska infrastrukturen 
med hänsyn till miljökrav och naturens kretslopp, att 
skapa en rik och levande vardagsmiljö samt förbättra 
det lokala inflytandet. Nyström & Tonell (2012:174) 
menar att fysisk planering även kan beskrivas som en 
avvägning mellan olika markanvändningsintressen, 
där olika samhällsaktörer som fastighetsägare, explo-
atörer, kommun och stat vill vara med och påverka 
hur våra mark- och vattenresurser ska användas. 

Som begreppet fysisk planering antyder är planering-
en i huvudsak inriktad på resultat i form av fysiska 
former och strukturer, som t ex bostäder, infrastruk-
tur och grönområden. Det är dock inte enbart fysiska 
faktorer som beaktas i planarbetet. Vanligtvis har 
även fördelningspolitiska aspekter, affektionsvärden  
samt sociala och kulturella förhållanden stor betydel-
se (Nyström & Tonell 2012:175).

Den fysiska planeringen utgår i första hand från 
landets kommuner, eftersom dessa har den yttersta 
rätten att anta fysiska planer i enlighet med det kom-
munala planmonopolet (Nyström & Tonell 2012:61). 
Enligt Nyström & Tonell (2012:52) är det inte svårt 
att argumentera för ett allmänt behov av planering i 
syfte att undvika ogenomtänkta och planlösa hand-
lingar, däremot är behovet av en offentligt styrd sam-

hällsplanering en mer komplex fråga. Vissa menar t 
ex att marknadskrafterna klarar av att lösa samhälls-
problem bättre än de offentliga organen.

Fysisk planering kan ses som en form av maktut-
övande, framförallt i dimensionerna tid och rum. 
Maktutövandet sker främst genom en form av makt-
fördelning mellan olika samhällsnivåer som stat, län, 
kommun och lokalföreningar, men i välfärdsfrågor 
kan planeringen även agera som medlare mellan 
samhälleliga och kollektiva intressen samt individuel-
la och privata intressen (Nyström & Tonell 2012:86).

2.6.2 Planeringens problematik
Nyström & Tonell (2012:21) menar att människans 
användande av det fysiska rummet är beroende av 
både dess fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
förutsättningar, vilket indikerar att den fysiska pla-
neringens möjlighet att påverka detta sammanhang 
är begränsad. Carmona (2010:133) poängterar dock 
att det finns ett tydligt samband mellan plats och 
människa, eftersom det är svårt att tänka sig en plats 
utan ett socialt innehåll eller ett samhälle utan en 
fysisk struktur. Detta samband är grundläggande för 
all arkitektur och stadsplanering, men det finns olika 
synsätt på hur mycket de fysiska strukturerna egentli-
gen kan påverka sociala mönster och beteenden.

William H. Whyte (1980:24) har gjort ett antal 
studier för olika platser i syfte att belysa koppling-
ar mellan fysisk utformning och mänsklig aktivitet 
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samt undersöka vilka faktorer som påverkar en plats 
attraktivitet i den meningen att den lockar människor 
att vistas på den. Whyte (1980:26-27) menar att 
teoretiker inom urban design vanligtvis strävar efter 
att fastställa kriterier för hur den bästa platsen ska 
skapas genom bestämda proportioner och place-
ringar av fysiska former och strukturer. Resultatet 
av Whytes studier kunde dock inte påvisa ett sådant 
samband, det visade sig snarare att formen inte är 
obetydlig men att det finns andra faktorer som är 
mer avgörande för hur platsen kommer att upplevas 
och användas. Utifrån sina undersökningar har Why-
te (1980:26) dragit slutsatsen att en plats estetik är av 
mindre betydelse och att arkitekturen kring platsen 
har ett begränsat samband med användningen av 
rummet. 

I syfte att skapa levande miljöer menar Wikström 
& Olsson (2012:159) att den fysiska planeringen 
behöver organisera rummet så att det uppmuntrar till 
aktiviteter och möten. Det finns dock faktorer som 
den fysiska planeringen inte kan påverka. Vanligtvis 
handlar det om faktorer som faller inom områden 
för ekonomi, kultur eller politik; frågor som i viss 
mån hanteras av lokal politik och beslutsfattare men 
som också påverkas av internationella, nationella 
och regionala utvecklingstrender samt politiska 
beslutssystem. Vad planerarna framförallt kan bidra 
med är att upplåta rum där användarna genom egna 
processer kan utveckla rummets användning, vilket 
möjliggörs genom en tillåtande, mångsidig och flex-
ibel utformning som uppmuntrar till det spontana, 

oförutsägbara och okontrollerbara. Denna utveckling 
kan underlättas genom dialoger med användare och 
aktiva idégivare. Planerare begränsas ofta av en vilja 
att uppnå ordning, vanligtvis genom estetiska medel, 
i en verklighet som kräver tillåtande av kaos och 
oordning (Wikström & Olsson 2012:159, 165).

Den fysiska planeringen fyller en viktig funktion i 
syfte att stärka de offentliga platsernas roll i sam-
hället. Problematiken ligger dock i att den fysiska 
planeringen inte kan bestämma var och hur offent-
ligheten ska fungera, utan endast ge förutsättningar 
för sociala kontakter att uppstå. Även om planerare 
i förväg konstruerat vad de tror är ett idealt rum för 
sociala funktioner, kan de aldrig förutse och bestäm-
ma vad som ska ske där. Det avgörs först när rummet 
tas i bruk av människor med deras respektive behov, 
föreställningar och attityder till platsen (Franzén 
2004:56-57). Nyström & Tonell (2012:87) menar att 
planeringsproblem är svårhanterliga eftersom de är 
beroende av mänskliga handlingar och deras förän-
derliga natur. Kunskaper om pågående samhällspro-
cesser är därför viktiga i syfte att förbättra möjlig-
heterna att förutse framtida behov och därigenom 
kunna planera för dem. 

Wikström & Olsson (2012:159-160) menar att det 
kan finnas en problematik kring planerares förhåll-
ningssätt till planering då deras långsiktstänkande 
och helhetsinriktade perspektiv inte alltid tar hänsyn 
till vardagslivets behov och förutsättningar. Förstå-
elsen kan finnas i planerarens eget privatliv, men 

denna kunskap behöver inte nödvändigtvis ingå i 
planeringspraktiken. Vanligtvis sätter många urban-
teoretiska tänkare upp mål om hur den goda platsen 
eller staden ska utformas och skapas, men i många 
fall beskrivs åtgärder utan koppling till grundläggan-
de förutsättningar, processer och sammanhang vilket 
gör bilden av hur målen ska uppnås svårtydbar. 
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3.0 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER



De teoretiska utgångspunkterna för detta kandida-
tarbete utgår från ett socio-spatialt förhållningssätt, 
det vill säga förhållandet mellan människan och den 
fysiska miljön. Som ett övergripande ramverk har 
William H. Whytes studier av människans relation 
till det fysiska rummet använts. I syfte att fördjupa 
förståelsen för förhållandet mellan människan och 
rummet samt införa ett designorienterat perspektiv har 
ytterligare tre teoretiker och praktiker valts ut: Kevin 
Lynch, Jan Gehl och Camillo Sitte. Både Lynch, Gehl 
och Sitte utgår från ett socio-spatialt förhållningssätt, 
men deras skilda fokusområden möjliggör att de kan 
komplettera varandra och bidra till en större bredd i 
utgångspunkterna för gestaltningsförslaget. Lynch har 
ett övergripande fokus på hur fysiska strukturer kan 
påverka människans upplevelse och uppfattning av 
staden, Gehl fokuserar på människans användning av 
staden och hur offentliga platser bör gestaltas för att 
uppmuntra till ett levande stadsliv och Sitte utgår från 
stadens strukturella uppbyggnad utifrån ett visuellt 
och estetiskt förhållningssätt. 
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3.1 William H. Whyte

    William H. Whyte, 1917-1999
    Sociolog och urbanteoretiker

William H. Whyte var en amerikansk sociolog och 
urbanteoretiker som byggde sina studier på intervjuer 
och kameraövervakning av offentliga platser i syfte 
att belysa vilka som rör sig där, varför och hur dessa 
mönster kan kopplas till individuella förutsättningar 
och bakgrunder (Whyte 1980:16).

3.1.1 Teori
Whyte (1980:16) har utifrån sina demografiska 
undersökningar och iakttagelser gjort ett grundläg-
gande antagande gällande goda urbana rum som 
innebär att tillgång skapar efterfrågan. När en ny 
plats tillkommer skapas nya användare och nya rö-
relsemönster. Whyte (1980:17-23) har också konsta-
terat att givet de grundläggande elementen i en stads 
centrum, så som stora mängder av fotgängare samt 
koncentration och blandning av aktiviteter, så går 
det att urskilja en rytm hos platserna som är konse-
kvent, oavsett lokalisering, där vissa delar av plat-
serna används mer frekvent än andra och mer eller 
mindre av olika grupper. Därutöver fastställer Whyte 
(1980:100) att platsens design och utformning inte är 
det avgörande för platsens användning utan snarare 
dess funktioner och flexibilitet.

Vidare har Whyte (1980:21) dragit slutsatsen att den 

faktor som framförallt lockar människor att vistas på 
en plats är närvaron av andra människor, och därmed 
platser med en hög koncentration av ett rikt offentligt 
liv. Avgörande för att skapa ett rikt offentligt liv är 
funktionsblandning och att verksamheter och akti-
viteter koncentreras så att det skapas anledningar för 
många människor att befinna sig på samma plats vid 
samma tillfälle. Det är också fördelaktigt om platsen 
karaktäriseras av en effektiv, ändamålsenlig använd-
ning och att platsen är väldefinierad och överblickbar 
(Whyte 1980:22, 91-92, 101). Whyte (1980:93) menar 
vidare att de bästa offentliga platserna finns i de stä-
der som arbetar med stadens identitet och förstärker 
sina övergripande, och platsernas unika, styrkor. Det-
ta exempelvis genom förtätandet av stadsmönstret i 
skala med omgivningen, skapandet av förutsättning-
ar för etablering av kommersiella och nödvändiga 
verksamheter, sammanbindandet av starka punkter 
i staden med fotgängaranpassade utformningar och 
sittplatser, samt arbete med historiskt bevarande och 
återanvändande av byggnader. Utöver dessa punkter 
menar Whyte (1980:44-45, 52) att det också är viktigt 
att utnyttja eller motverka de yttre faktorer som kan 
påverka platsen, så som väder och vind. 

Whyte (1980:91) menar vidare att det är viktigt 
att se till kontexten för att kunna bedöma en plats 
förutsättningar att bli attraktiv för stadsliv. Det finns 
möjligheter att hitta metoder som fungerar i stort 
sett oavsett plats, men skalan är avgörande. Skalan 
är särskilt viktig när det kommer till mindre städer 
eftersom de inte har samma förutsättningar gäl-
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lande befolkningsdensitet och därmed potentiella 
platsanvändare som storstäderna, vilket är avgörande 
för platsens användande och funktion. Detta efter-
som det finns ett samband mellan användandet av 
platsen och gångtrafikens flöde; många människor 
måste passera förbi för att ge en tillräcklig kvot av 
människor som uppehåller sig på platsen. Det gäller 
dock inte bara att se till den övergripande kontexten, 
utan även till platsens lokala förutsättningar. Varje 
plats har sin egen norm som är beroende av en rad 
andra faktorer; bland annat dess mikroklimat, antalet 
sittplatser och den övergripande attraktiviteten hos 
platsen (Whyte 1980:68, 90-91).

Kontexten gällande ägandeförhållanden är också 
avgörande för platsens tillgänglighet enligt Whyte 
(1980:65) som menar att platsens ägande och ut-
övandet av kontroll kan få konsekvenser för till-
gängligheten då ägaren tar sig friheten att begränsa 
användandet och tillträdet till platsen. En plats kan  
ägas av någon som också har en skyldighet att upp-
rätthålla platsen, men det ger inte ägaren någon rätt 
att utestänga någon då den offentliga platsen ska vara 
tillgänglig för offentligheten under alla omständig-
heter. Privatiseringen kan på så sätt motverka de 
offentliga rummens syfte och Whyte (1980:65) menar 
att det är av vikt att ägandet, platsens upprätthållande 
och tillsyn sker med hänsyn till hela offentlighetens 
tillgänglighet. 
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3.2 Kevin Lynch

    Kevin Lynch, 1918-1984
    Arkitekt och stadsplanerare

Kevin Lynch var en amerikansk arkitekt och stadspla-
nerare som under sin karriär kom att ha stort inflytan-
de på utvecklingen av urban design. Lynch förknippas 
framförallt med boken ”The Image of the City” (1960), 
inom vilken Lynch presenterar sina empiriska studier 
för hur människor upplever och navigerar i urbana 
landskap, tillsammans med en metod för hur stadsbil-
dens karaktär kan analyseras utifrån olika rumsliga 
element (Juul 2012:21-23). 

3.2.1 Teori
Lynch (1964:6) menar att stadsmiljön kan beskri-
vas som ett komplext samspel mellan invånarna 
och den rumsliga omgivningen, där stadens fysiska 
element ger upphov till olika mentala bilder hos de 
människor som vistas och uppehåller sig i staden. 
Teorin bygger därför på antagandet att stadens form 
har betydelse för hur människor upplever och upp-
fattar staden. 

De fysiska elementen utgörs av det naturliga land-
skapet i form av bl a sjöar, vattendrag och kuperingar 
samt mänskligt konstruerade element som byggna-
der, vägar och fordon. Tillsammans representerar de 
fysiska elementen den uppfattningsbara miljön som 
människor kan uppleva med hjälp av sina sinnen. 

 Utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och minnen 
kommer människor att uppleva specifika miljöer på 
olika sätt, vilket ger upphov till olika mentala stads-
bilder (Predrag 2007:62).

Enligt Lynch (1964:4-5) är en stads läsbarhet avgö-
rande för hur invånarna kommer att uppfatta staden. 
En tydlig läsbarhet kan bl a underlätta orienteringen, 
stärka trygghetskänslan och berika upplevelsen av 
staden. Stadsmiljöns läsbarhet kan analyseras utifrån 
tre kriterier: identitet, struktur och mening. För det 
första måste en plats kunna urskiljas från omgivning-
en vilket förutsätter en egen identitet. För det andra 
behöver platsen organiserats i ett tydligt mönster 
utefter dess relation till omgivningen och observatö-
ren. Till sist behöver platsen betyda något för obser-
vatören genom en emotionell eller praktisk mening. 
Dessa tre kriterier går inte att separera och i verk-
ligheten existerar de alltid tillsammans, men Lynch 
väljer att bortse från kriteriet mening i sin studie 
eftersom det är ett komplext begrepp som är svårt att 
härleda till en specifik fysisk form (Lynch 1964:4-9). 

I ”The Image of the City” behandlas den visuella 
miljön i tre amerikanska storstäder med fokus på 
städernas läsbarhet i syfte att undersöka vilka fysiska 
kvalitéer som kan kopplas till egenskaperna identitet 
och struktur. Genom både fältstudier och intervju-
er med invånare försöker Lynch urskilja generella 
mönster hos invånarnas upplevelse av staden, och ut-
ifrån det insamlade materialet föreslå olika principer 
och metoder för urban design (Lynch 1964:14-15).
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Resultatet från Lynchs studie visar att individuella 
mentala stadsbilder tenderar att sammanfalla och 
överlappas till vad som kan beskrivas som en allmän-
giltig mental stadsbild. Vissa fysiska element verkar 
även vara generella eftersom de ständigt återkommer 
för de olika mentala stadsbilderna: stråk, gränser, 
enhetliga områden, knutpunkter och landmärken. 
Beroende på synvinkel, tid på dygnet och årstid 
kan uppfattningen av staden tillfälligtvis variera, 
men för en given observatör på en specifik skalnivå,                 
t ex gatunivå, grannskapsnivå eller stadsnivå, verkar 
den mentala stadsbilden vara relativt stabil (Lynch 
1964:46-48, 85-86).

Utifrån ovanstående kunskap menar Lynch (1964:91) 
att stadsmiljöer kan analyseras och omforas i syfte att 
förstärka och berika invånarnas upplevelse av staden 
och stadslivet. 

3.2.2 Stadsbildsanalys
I teorin beskrivs fem grundläggande fysiska element 
som anses påverka hur människor uppfattar och 
upplever staden: stråk, gränser, enhetliga områden, 
knutpunkter och landmärken. Utifrån dessa fysis-
ka element har Lynch utarbetat en metod för hur 
stadsbildens karaktär kan analyseras genom mentala 
kartor, där de fysiska elementen översätts till grafis-
ka symboler på en karta. Den mentala kartan kan 
ligga till grund för vidare analys och omgestaltning i 
syfte att förbättra stadsmiljöns läsbarhet. De fysiska 
elementen ska dock inte separeras i verkligheten, 

tyngdpunkten ligger snarare på att få elementen att 
samspela och föras samman till ett mönster så att 
stadens invånare kan skapa en sammanhängande bild 
av stadsmiljön (Lynch 1964:62-63, 83). 

Stråk
Stråk kan definieras som de förbindelser inom staden 
där invånarna vanligtvis, tillfälligtvis eller potenti-
ellt rör sig. För många människor utgör stråken det 
dominerande elementet i den mentala stadsbilden ef-
tersom de fungerar som ett skelett för stadens struk-
tur. Exempel på stråk är gator, trottoarer, gång- och 
cykelvägar, kanaler och järnvägar (Lynch 1964:47).

Gränser
Gränser är likt stråk linjära element. Gränser är dock 
inte avsedda för rörelse, utan kan snarare definieras 
som linjära element som bryter kontinuiteten i stads-
miljön. De kan således fungera både som barriärer 
eller sammanlänkningar beroende på omständig-
heterna. För många människor hjälper gränserna 
till att organisera miljön i olika områden. Exempel 
på gränser i staden är stränder, väggar och kanter av 
bebyggda områden (Lynch 1964:47).

Enhetliga områden
Enhetliga områden, eller distrikt, kan beskrivas som 
medelstora områden i staden som upplevs ha en 
enhetlig och specifik karaktär. Mentalt kan invånarna 
uppleva att de går in eller ut ifrån området, trots att 
det är en del av staden som helhet. Precis som strå-
ken är de enhetliga områdena ett dominant element 
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av den mentala stadsbilden och ett av de vanligaste 
sätten att strukturera staden på. Områdena kan bl a 
definieras utifrån markanvändning och byggnadstyp 
(Lynch 1964:47, 67-68).

Knutpunkter
Knutpunkter definieras som strategiska punkter i 
staden där olika färdriktningar möts eller där det 
finns en koncentration av vissa funktioner eller fy-
siska karaktärer. Knutpunkter hör ofta samman med 
stråk, eftersom de vanligtvis förekommer där olika 
stråk korsas. Därtill fungerar knutpunkter ofta som 
lokala centrum inom olika områden. Exempel på 
knutpunkter i staden är korsningar och torg (Lynch  
1964:47-48).

Landmärken
Landmärken fungerar likt knutpunkterna som en 
punktreferens, men till skillnad från knutpunkter 
som kan tas i besittning är landmärken enbart visu-
ella riktmärken. Ofta kan landmärkena urskiljas på 
långt avstånd och från olika synvinklar, och de kan 
därför användas för att underlätta orienteringen i 
staden. Exempel på landmärken i staden är byggna-
der, torn och skyltar. Även bergstoppar, höjdkupe-
ringar och rörliga objekt som solen kan fungera som 
landmärken (Lynch 1964:48).

Illustration för hur en mental stadsbildskarta kan se ut (Lynch 1964:145-146)
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3.3 Jan Gehl

    Jan Gehl, 1936-
    Arkitekt och professor i urban design

Jan Gehl är dansk arkitekt och professor i urban 
design som under sin karriär arbetat för att förbättra 
stadskvalitén och återskapa städer för fotgängare och 
cyklister. Boken ”Cities for People” (2010) fokuserar på 
den mänskliga dimensionen av staden och utgår från 
Gehls studier kring hur människor använder stadsmil-
jöer (Gehl 2010:ix-xi).

3.3.1 Teori
Gehl (2010:195) utgår från den mänskliga dimensio-
nen av staden, dvs. hur staden upplevs och används 
av fotgängare och cyklister. Gehl (2010:3) menar 
att den mänskliga aspekten försummats under de 
senaste decennierna till följd av den modernistiska 
stadsplaneringen som fokuserat på att skapa städer 
för bilar snarare än människor. Detta har resulterat 
i bullriga, förorenade och osäkra stadsmiljöer med 
begränsat utrymme för fotgängare, vilket i sin tur 
hotat stadens traditionella funktion som mötesplats. 
För att vända denna nedåtgående trend menar Gehl 
(2010:17) att den mänskliga skalan av staden måste 
återupptas, och att stadens offentliga miljöer behöver 
utformas med människan i fokus.

I syfte att återinföra den mänskliga skalan i stadspla-
neringen förespråkar Gehl (2010:198) en omvänd 

 planeringsprocess som utgår från människan och 
stadslivet för att sedan skapa platsen och till sist till-
föra byggnaderna. Detta förhållningssätt är inte något 
revolutionerande, vad som är nytt är modernismens 
fågelperspektiv som utgått från stadens övergripande 
struktur snarare än kvalitén på stadens gator och torg 
ur ögonhöjd, där staden faktiskt upplevs.

Gehl (2010:19) menar att det offentliga livet i en stad 
utgår från fotgängaren. Det är medan vi rör oss i 
staden som vi möts och kan samspela med omgiv-
ningen. Gehl (2010:19-21) har valt att kategorisera de 
olika aktiviteter som sker i staden i tre huvudgrup-
per: nödvändiga aktiviteter, självvalda aktiviteter och 
sociala aktiviteter. I vilken utsträckning som de olika 
aktiviteterna sker är beroende av stadsmiljöns kvalité, 
vilket indikerar att det finns ett samband mellan den 
fysiska utformningen och ett levande stadsliv. 

NÖDVÄNDIGA
   AKTIVITETER

SJÄLVVALDA
 AKTIVITETER

  SOCIALA
AKTIVITETER

FYSISK MILJÖ 
AV GOD 
KVALITÉ

FYSISK MILJÖ 
AV DÅLIG 
KVALITÉ

Illustration baserad på Gehls orginal (2010:21)Illustration baserad på Gehls orginal (2010:21) 
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Nödvändiga aktiviteter sker under alla förutsättningar 
eftersom de är en del av vardagen, t ex som att gå till 
skolan, jobbet eller vänta på bussen (Gehl 2010:20). 

Självvalda aktiviteter sker bara under rätt förutsätt-
ningar, som att vädret är fint eller stadsmiljön inbju-
der till det genom t ex väderskydd, sittbänkar eller 
visuella kvalitéer. Dessa former av aktiviteter är ofta 
de mest populära och attraktiva, som att strosa längs 
en strandpromenad, blicka ut över staden eller sitta 
ner och njuta av stadens puls. Om förutsättningarna 
är de rätta kan människor som utför nödvändiga 
aktiviteter lockas att stanna upp för att njuta av t ex 
vädret eller omgivningen (Gehl 2010:20-21).

Sociala aktiviteter uppstår från de nödvändiga och 
självvalda aktiviteterna och inkluderar alla sociala 
kommunikationer som sker mellan människor i of-
fentliga miljöer. Den vanligaste sociala aktiviteten är 
att betrakta och lyssna på människorna i omgivning-
en, vilket är en passiv social aktivitet. Det finns även 
aktiva sociala aktiviteter, som att prata med någon 
bekant man stöter på eller fråga om vägbeskrivning. 
Därtill sker en rad mer eller mindre planerade soci-
ala aktiviteter som marknader, möten, parader och 
demonstrationer (Gehl 2010:22-23).

Gehl (2010:19-20) menar att det är viktigt att de of-
fentliga miljöerna möjliggör olika typer av aktiviteter, 
eftersom det är de oförutsägbara och spontana aktivi-
teterna som gör stadslivet attraktivt och levande. Det 
ligger i människans natur att söka sig till platser där 

det händer saker och där det redan finns en viss när-
varo av människor, eftersom detta kan berika upple-
velsen och känslan av trygghet (Gehl 2010:25). 

3.3.2 Gestaltningsprinciper
Gehl (2010:232-241) har utarbetat olika gestaltnings-
principer för hur stadsmiljöer bör utformas för att 
skapa levande platser i mänsklig skala.  

Trygghet och säkerhet
För att människor ska kunna känna sig trygga när 
de rör sig och vistas i stadsmiljön är både upplevd 
och reell säkerhet viktigt. Vanligtvis kan inte enskil-
da fysiska strukturer lösa problem som rädsla för 
kriminalitet, eftersom dessa känslor ofta är djupt 
rotade i sociala och samhälleliga strukturer. Däremot 
kan närvaron av människor stärka trygghetskänslan 
eftersom det finns ögon både på och i stadsrummet. 
Områden med blandade funktioner, dvs. med både 
bostäder, arbetsplatser och centrumverksamheter, bi-
drar till att det finns fler aktiviteter dygnet runt, och 
därmed mer människor i rörelse vilket kan skapa en 
känsla av trygghet. Något som också påverkar käns-
lan av trygghet är hur staden är uppbyggd och hur 
väl det går att orientera sig. Viktiga stråk ska kunna 
urskiljas, och både skyltning och belysning har stor 
betydelse (Gehl 2010:97-101).

För att skapa trygga stadsmiljöer för fotgängare och 
cyklister att vistas i behöver de skyddas mot bilister, 
vilket kräver en tydlig strukturering av gaturum-

413.0 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER



SKYDD MOT 
TRAFIK OCH 
OLYCKOR

- Prioritera 
  fotgängare
- Minska olycksrisken

SKYDD MOT 
BROTT OCH 
VÅLD

- Levande stadsliv
- Ögon på gatan
- Funktionsblandat 
- God belysning

SKYDD MOT 
YTTRE FAKTORER

- Vind
- Regn och snö
- Värme och kyla
- Föroreningar
- Buller

MÖJLIGHET TILL
RÖRELSE

- Tillräcklig plats
- Inga hinder
- Jämna ytor
- Tillgängligt för alla
- Aktiva fasader

MÖJLIGHET TILL
VISTELSE

- Attraktiva 
  kantzoner
- Stöd

MÖJLIGHET ATT 
SITTA

- Sittplatser
- Utnyttja vackra 
  utsikter, solen och 
  mänsklig närvaro

MÖJLIGHET ATT 
SE

- Ohindrade 
  siktlinjer
- Intressanta 
  utblickar
- God belysning 

MÖJLIGHET ATT 
PRATA OCH 
LYSSNA

- Låga bullernivåer
- Skapa avskilda  
  utrymmen för 
  samtal

MÖJLIGHET TILL
LEK OCH 
TRÄNING

- Flexibla och 
  inbjudande miljöer

MÄNSKLIG 
SKALA

- Anpassa 
  byggnader och 
  platser efter den 
  mänskliga skalan

MÖJLIGHET ATT 
NYTTJA KLIMATET 

- Sol och skugga
- Värme och kyla
- Vind

SENSORISKA 
VÄRDEN

- God desing 
- Goda material
- Vackra utblickar
- Grönska och 
  vatten

SK
YD

D
KO

M
FO

R
T

N
JU

TN
IN

G

GEHLS KVALITETSKRITERIER FÖR 
OFFENTLIGA PLATSER

Illustration baserad på Gehls orginal (2010:239)

met där fotgängare har högst prioritet. Den fysiska 
gestaltningen kan även erbjuda skydd mot väder och 
vind genom en medveten placering och utformning 
av vegetation och byggnader (Gehl 2010:93, 174). 

Städer för rörelse
En viktig grundförutsättning för en bekväm och be-
haglig promenad är att det finns gott om utrymme så 
att fotgängare kan ta sig fram relativt obekymrat och 
ostört. Det är även viktigt att promenaden innehåller 
så få hinder och avbrott som möjligt och att hänsyn 
tas till barn, äldre och funktionsnedsatta vars behov 
ställer högre krav på stadsmiljöns utformning. För 
dessa samhällsgrupper har kvalitén på underlaget 
särskilt stor betydelse då det ska gå att ta sig fram 
med rullstol, barnvagn eller rullator (Gehl 2010:121-
123, 133).

Det är även viktigt att promenaden är intressant och 
rik på upplevelser, och att långa och raka sträckor 
undviks. På så sätt kan sträckan psykologiskt upple-
vas som kortare och mer berikande. För fotgängare 
har byggnaders fasader stor betydelse för hur kvalitén 
på promenaden upplevs. Aktiva fasader, dvs. fasader 
som samspelar med omgivningen genom fönster och 
dörrar ut mot trottoaren, skapar ett utbyte mellan 
insidan och utsidan. Människor kan välja att passera, 
titta in genom skyltfönster eller gå in i butiken (Gehl 
2010:75-81, 127).

Illustration baserad på Gehls orginal (2010:239) 
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kreativ yta. Därför är det viktigt att stadsmiljöer är 
flexibla så att de kan användas för många olika aktivi-
teter (Gehl 2010:158-161).

Visuella kvalitéer
För att skapa en vacker och levande stadsmiljö räcker 
det inte med att tillgodose alla praktiska behov, det 
behövs även en medveten design där individuella 
element kopplas samman till en större helhet där 
material, färger och detaljer samspelar. Träd, vegeta-
tion och blommor har stor betydelse eftersom de har 
många funktioner för stadsmiljön och stadslivet. Dels 
erbjuder de skugga och renar luften, men de hjälper 
även till att definiera platser och inbjuda till rekrea-
tion och njutning. Belysning är också viktigt för att få 
stadsrum att leva upp även under kvälls- och nattetid 
(Gehl 2010:175-180).

Visuella kvalitéer kan ses som ett paraplybegrepp 
som inkluderar alla de olika element som ingår i 
stadslandskapet. För att en stad ska fungera och 
inbjuda till rörelse och vistelse behöver de fysiska, 
praktiska och psykologiska aspekterna bli tillgodo-
sedda och förstärkta med visuella kvalitéer. Det krävs 
med andra ord ett helhetstänk (Gehl 2010:181).

Städer för vistelse, möten och lek
 

För att uppmuntra fotgängare till att stanna och 
vistas på en plats, istället för att bara passera, är det 
viktigt att platsen kan erbjuda aktiva kanter som 
samspelar med omgivningen och har en genomtänkt 
möblering. Platser som inte har tydliga kanter har 
dåliga förutsättningar för att skapa bra vistelsemiljöer 
där människor vill uppehålla sig. I moderna städer är 
det är vanligt att hitta platser som ”flyter iväg” i större 
platser, eftersom de är omringade av trafikleder och 
saknar tydliga kanter som kan definiera rummet 
(Gehl 2010:137).

Utformningen och placeringen av sittplatser är 
viktig, och det behövs både formella och informella 
sittplatser i form av t ex bänkar, nischer, trappor och 
fontäner. Generella behov och krav för vistelse och 
möten är en tilltalande omgivning, god placering av 
bänkar i kantzoner, fin utsikt, låg bullernivå så att 
samtal kan hållas samt avsaknad av föroreningar. Om 
platsen kan erbjuda uppskattade sevärdheter som 
vatten, träd, blommor, god arkitektur eller konstverk 
har även stor inverkan på dess attraktivitet. Därtill 
vill människor ha en god överblick över stadslivet 
och människorna i omgivningen. Det är viktigt att 
stadsmiljön har tydliga synfält som inte skyms av 
parkerade bilar, vegetation eller dåligt placerade 
byggnader (Gehl 2010:142-148).

Lekplatser och ytor för träning och kreativa aktivite-
ter behöver inte ha särskilt utpekade platser. Istället 
bör stadsmiljön i sig fungera som en stor lekplats och 
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3.4 Camillo Sitte

    Camillo Sitte, 1843-1903
    Arkitekt, stadsplanerare och teoretiker

Camillo Sitte var en österrikisk arkitekt som kritisera-
de det moderna, storskaliga, tekniska och översiktliga 
stadsbyggandet som växte fram i slutet på 1800-talet. 
Sitte förespråkade ett stadsbyggande utifrån en mänsk-
lig skala, med fokus på ett estetiskt förhållningssätt som 
komplement till det rådande tekniska förhållningssät-
tet. Förebilder och inspiration till sitt arbete hämtade 
Sitte från medeltidens och renässansens utsmyckade 
offentliga platser (Sitte 1889:466).

3.4.1 Teori
Sitte (1889:468) menar att städer ska byggas i syfte 
att skapa trygghet och glädje hos dess invånare. För 
att åstadkomma detta räcker det inte med teknikens 
vetenskaper, det krävs även en konstnärlig talang. 
Det konstnärliga perspektivet återspeglas i medel-
tiden och renässansens stadsbyggnad, men saknas 
i 1800-talets tekniskt fokuserade stadsplanering.  
Vidare menar Sitte (1889:473-475) att samtidens 
offentliga rum kan upplevas tomma som konsekvens 
av avsaknaden av stadsliv, aktiviteter och estetiskt 
tilltalande element som tidigare funnits med tydliga 
karaktärsdrag, identitet, slutenhet och utsmyck-
ningar. Sitte (1889:468-469) förespråkar dock inte 
återanvändandet av äldre idéer eller förkastandet av 
samtidens, utan istället att inspiration ska tas från de 

 gamla modellerna i syfte att skapa nya strukturer av 
värde och skönhet.

För att klargöra vilka kompositioner av element som 
kan skapa attraktiva stadsrum undersöker Sitte ett 
urval av europeiska stadsplaner. I sitt arbete undviker 
Sitte att se på städerna utifrån ett kritiskt eller histo-
riskt förhållningssätt och väljer istället att ha ett tek-
niskt och estetiskt perspektiv. Genom detta tillväga-
gångssätt vill Sitte skapa riktlinjer för stadsplanering 
där regelbundenhet motverkas genom uppbrytandet 
av de räta, geometriskt ordnade bebyggelsestruk-
turerna till fördel för ett mönster som erbjuder en 
större variation och upplevelse av staden genom 
omväxlande öppenhet och slutenhet, och bevarandet 
av det historiska arvet (Sitte 1889:468-469).

Sitte (1889:472) förespråkar pittoreska torgmiljöer 
som inspireras av äldre stadsmodeller där fokus läggs 
på de samlade konstverken och att platsen ramas in 
av designade byggnader med särskilda funktioner. 
Varje rum ska utgöra en sammanhållen enhet av 
distinkt karaktär och identitet tillsammans med de 
omkringliggande byggnaderna. De äldre modellerna 
måste dock anpassas till nuvarande förutsättningar, 
och förändringar som blir nödvändiga med hänsyn 
till hygien eller andra behov även om det estetiska 
intrycket blir lidande (Sitte 1889:472-473).
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3.4.2 Gestaltningsprinciper
Enligt Sitte (1889:475, 477) är den teknokratiska 
definitionen och synen på den offentliga platsens ut-
formning alltför ensidig för att skapa rum för visuell 
upplevelse. Det krävs även ett estetiskt förhållnings-
sätt och fler åtgärder för att utsmycka torget och ge 
det karaktär och betydelse, varför fyra gestaltnings-
principer förespråkas. 

Slutenhet
Slutenhet uppnås genom motverkandet av öppenhet 
och kan skapas genom att gator sammankopplas med 
torget från olika riktningar. De ska inte mötas i en rät 
vinkel utan skapa effekten att endast en utblick från 
torget är synlig i taget (Sitte 1889:475).

Positiva rum
Slutenhet kan skapas genom byggnadernas komposi-
tion där de ska placeras intill varandra och inte som 
fristående skulpturala objekt. Byggnadens estetik 
framhävs i dess förmåga att definiera rum och hur 
den upplevs vid betraktande från rummet. Från tor-
get ska fasaden i dess helhet kunna betraktas på håll, 
och dess förhållande till de intilliggande byggnader-
na, eller brist på detsamma, bedömas (Carmona m fl 
2010:180).

Form
Platserna ska vara utformade i proportion till dess 
huvudbyggnad. Sitte identifierar djupa och breda 
utformningar som är beroende av huvudbyggnadens 
höjd och bredd. Torgets djup ska på bästa sätt lyfta 
fram huvudbyggnaden och det bästa förhållandet 
dem emellan uppskattas vara då torgets djup är nå-
gonstans mellan en till två gånger byggandens höjd. 
Torgets bredd anpassas för perspektivupplevelsen av 
platsen (Carmona m fl 2010:180). 

Monument
Statyer och andra utsmyckande objekt ska inte 
placeras i torgens mitt, de ska istället lokaliseras till 
platsens kanter, då de alla kan upplevas på en gång 
och skapa ett fokus mot en neutral bakgrund. Objek-
ten ska placeras med funktionell logik och samtidigt 
upplevas som estetiskt tilltalande. Det innebär att de 
inte ska lokaliseras så att de bryter naturliga stråk 
(Sitte 1889:474-475). 

Sluten torgbildning.

Öppen torgbildning.
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De teoretiska utgångspunkter som redovisades i föregå-
ende kapitel utgår från ett socio-spatialt förhållnings-
sätt, men deras skilda fokusområden har resulterat i 
olika riktlinjer för stadens utformning. Denna kom-
parativa studie kommer belysa likheter och skillnader 
mellan Whytes, Lynchs, Gehls och Sittes arbeten i 
syfte att fördjupa förståelsen för förhållandet mellan 
människan och den fysiska miljön samt skapa en bred 
utgångspunkt för den efterföljande platsanalysen av 
Fisktorget i Karlskrona.  
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4.1 Likheter och skillnader

Lynch konstaterar att det finns generella mönster gäl-
lande den mentala stadsbilden trots skillnaden mel-
lan människor, detta i likhet med Whyte som menar 
att det finns generella mönster i hur människor an-
vänder offentliga platser. Det går också att uttyda en 
viss betoning på betydelsen av människors emotio-
nella koppling till platsen hos både Whyte och Lynch, 
men det omnämns mer flyktigt. Det finns också en 
koppling mellan Gehl och Whyte då de båda dragit 
slutsatsen att de platser som människor väljer att vis-
tas på är de där det händer något och där det redan 
finns en närvaro av andra människor. Därtill betonar 
både Gehl och Whyte betydelsen av att skapa möjlig-
heter för människor att uppehålla sig på de offentliga 
platserna och att skapa städer för vistelse, möten och 
lek i kombination med aktiva fasader. 

De fyra teoretikerna poängterar att det finns ett sam-
band mellan den fysiska utformningen och stadens 
kvalitet, men på olika sätt. Lynch menar att stadens 
utformning har betydelse för läsbarheten och därmed 
stadens kvalitet. Gehl belyser vikten av stadens ut-
formning för att uppmuntra och stödja stadslivet och 
därmed dess kvalitet, medan Sitte anser att utform-
ningen har stor betydelse för stadens visuella kvalitet. 
Whyte i sin tur menar att utformningen har mindre 
betydelse vad gäller färg och form, men att den är av-
görande för att skapa funktioner som får människor 
att uppehålla sig på platsen. De är dock alla överens 
om att målet med att uppnå god stadskvalitet är att 
berika upplevelsen av staden. Sitte är dock den av 
teoretikerna som har mest fokus på utformningen 

och den visuella aspekten av stadsmiljön, vilket gör 
att hans gestaltningsprinciper är mer specifika röran-
de den fysiska utformningen och vad som är rätt och 
fel, medan de andra teoretikerna är mer övergripande 
och tillåtande i sina beskrivningar. 

Det går att se en viss likhet mellan Sitte och Gehl när 
det kommer till deras förespråkande av visuella kva-
liteter i stadsrummet. De talar båda om vikten av att 
skapa ett samspel mellan de omgivande byggnaderna 
och platsen samt att orientera stadsrummet mot det 
som ska upplevas, men även om betydelsen av färg 
och form. Det går dock att utläsa en motsägelse om 
man gör en jämförelse mellan Whytes forsknings-
resultat och Gehls och Sittes antaganden. Gehl och 
Sitte menar att stadsmiljöns kvalitet är av stor vikt 
och att dess utformning är avgörande för dess att-
raktivitet, medan Whytes undersökningar påvisat att 
platsens utformning och design spelar en mindre roll 
i sammanhanget och att det är platsens funktioner 
som är avgörande. Detta förespråkar även Gehl, men 
i kombination med utformning.

Lynch, Gehl och Sitte betonar på något sätt vikten av 
läsbarheten och det visuella intrycket av en plats. Det 
finns dock en komplexitet i frågan om läsbarhet där 
viljan att skapa struktur och ordning står i kontrast 
till intentionen att uppnå variation och oförutsäg-
barhet för att skapa spänning hos platsen. Samtliga 
teoretiker framhåller även betydelsen av att ha en 
helhetssyn och att miljöns element ska samverka i 
en sammanhängande stadsbild. I detta sammanhang 
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påpekar både Sitte och Lynch betydelsen av en plats 
identitet. Sitte menar att en plats unika identitet även 
stärker dess visuella intryck i förhållande till staden 
som helhet, medan Lynch talar om en identitet som 
gör platsen läsbar, strukturerad och lättorienterad. 
Lynch menar också att orienterbarheten har be-
tydelse för trygghetskänslan i staden, i likhet med 
Gehl som menar att det är av vikt att centrala stråk 
ska kunna urskiljas och att skyltning och belysning 
har betydelse för tryggheten och säkerheten. Gehl 
betonar dock även andra aspekter av trygghet- och 
säkerhetsfrågan, som att skapa städer på gångtrafi-
kanternas villkor och att skapa funktionsblandade 
miljöer som bidrar till att det finns mer aktiviteter 
dygnet runt och därmed mer människor som genom 
sin indirekta övervakning av stadsrummet inger en 
känsla av trygghet. 

De olika teoretikerna kan även sägas utgå från olika 
skalnivåer. Medan Lynchs teori framförallt gäller 
för den större skalan, exempelvis hela stadsdelar, så 
lägger Gehl och Whyte istället fokus på den mänsk-
liga skalan och utgår från fotgängaren och cyklisten, 
upplevelsen av platsen i ögonhöjd och kvaliteten 
hos gatan och torget. Perspektiven står här i motsats 
till varandra vilket blir tydligt i Gehls kritik av den 
modernistiska planeringens fågelperspektiv. Sitte kan 
sägas vara någonstans emellan dessa förhållningssätt, 
då Sitte talar både om platsens utformning och den 
estetiska upplevelsen av staden i en större kontext.

Det går även att se likheter och skillnader i teoreti-
kernas mål med deras respektive riktlinjer. Lynch vill 
uppnå en läsbar stadsstruktur med tydliga former 
och mönster. Gehl, i likhet med Whyte, vill skapa 
ett levande stadsliv genom mänsklig skala och god 
kvalitet hos stadsrummen som uppmuntrar till 
vistelse och aktiviteter. Sitte däremot vill uppnå en es-
tetisk kvalitet hos stadsrummen genom skapandet av 
identitet och variation. Överlag kan det konstateras 
att Lynch och Sitte lägger större vikt vid människans 
perception och upplevelse av platsen, även om fokus 
ligger på läsbarhet i ena fallet, och tilltalande estetik 
i det andra. Medan Gehl och Whyte, å andra sidan, 
lägger betydligt mer fokus på platsens funktion och 
användning samt hur människan ska lockas till att 
använda platsen genom uppmuntrandet av funk-
tionsblandning och koncentration av aktiviteter och 
verksamheter.
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4.2 Slutsatser

Utifrån den komparativa studien har betydelsen av 
sex övergripande aspekter kunnat urskiljas: platsens 
identitet, förhållandet till omgivningen, tillgäng-
lighet, funktion, utformning och yttre faktorer. En 
sammanfattning av teoretikernas respektive för-
hållningssätt till de olika aspekterna redogörs för i 
tabellen nedan. 

IDENTITET OMGIVNING TILLGÄNGLIGHET FUNKTION UTFORMNING YTTRE PÅVERKAN

W
H

YT
E

LY
N

C
H

G
EH

L
SI

TT
E

Lyft fram unika 
styrkor och värden 
på platsen

Se till stadens och 
platsens unika 
förhållanden

Ägande, kontroll 
och lokalisering 
har stor betydelse

Koncentrera 
blandande 
funktioner för att 
samla människor

Fokusera på 
funktion snarare 
än design

Utnyttja eller 
motverka yttre 
faktorer 

Skapa en tydlig 
läsbarhet

Se över platsens 
integration med 
omgivningen

Plats som inbjuder 
till aktivitet och 
möten

Skapa en tydlig 
läsbarhet

Närhet till olika 
funktioner och 
aktiviteter

Säkerhetsställ god 
framkomlighet

Flexibla funktioner 
som möjliggör 
nödvändiga, 
frivilliga och 
sociala aktiviteter

Utgå från människ-
ors grundläggan-
de behov av 
trygghet, komfort 
och njutning

Utnyttja eller 
motverka yttre 
faktorer 

Platsen ska ha ett 
tydligt estetiskt 
uttryck

Se över platsens 
strukturella relation 
till omgivningen

Skapa god visuell 
kvalité

Kan påverka 
människors 
upplevelse av 
stadsrummet

Se över platsens 
anpassning till den 
mänskliga skalan 

Platsens läsbarhet, 
orienterbarhet och 
integration har stor 
betydelse

Kan påverka 
människors 
upplevelse av 
stadsrummet

Genomtänkt 
placering av 
fysiska strukturer för 
att inte förhindra 
framkomligheten

Funktionens 
estetiska uttryck 
skapar visuella 
intryck

Prioritera hälsosam 
vistelsemiljö 
framför bevaran-
det av fysiska 
strukturer
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