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Denna platsanalys syftar till att belysa de problem och 
möjligheter som finns på Fisktorget i dagsläget samt 
föreslå potentiella förbättringsmöjligheter som kan lig-
ga till grund för utarbetandet av gestaltningsförslaget. 
Platsanalysen bygger på observationer på plats utifrån 
de utgångspunkter som identifierades i den komparati-
va studien.
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5.1 Identitet

Historiskt sett har Fisktorget haft en tydlig identitet 
som handelsplats för fiskförsäljning. Platsens his-
toria finns till viss del bevarad genom omgivande 
byggnader och torgets utformning, men dessa inslag 
är inte särskilt framträdande. Undantaget är statyn 
”Fiskargumman” som är viktig för platsens historiska 
karaktär och identitet. 

Fisktorgets geografiska läge med närhet till både 
stadskärnan och skärgårdsmiljön är unikt, och det 
går inte att finna ett liknande torg med samma förut-
sättningar på Trossö. I dagsläget utnyttjas dock inte 
Fisktorgets fulla potential som offentlig plats. Torget 
kan istället beskrivas som ett ingenmansland utan en 
tydlig karaktär och identitet. 

Sett till Fisktorgets strukturella uppbyggnad saknas 
en tydlig rumsbildning som kan hjälpa till att stärka 
torgets läsbarhet och närvaro i stadsrummet. Scandic 
kan ses som en viktig komponent i torgets nuvarande 
identitet, och hotellbyggnaden har även bidragit till 
en tydligare strukturell avgränsning av torget än den 
parkeringsyta som tidigare fanns på platsen. Skepps-
gossegatan, och kanske delvis färjeverksamhetsbygg-
naden framför Scandic, bedöms vara de strukturella 
inslag som motarbetar skapandet av en karaktär och 
identitet hos torget. Men den främsta anledningen till 
att Fisktorget saknar en distinkt identitet är avsakna-
den av aktiviteter. Det finns ingen tydlig anledning 
till varför människor ska vistas på torget, och ingen 
utformning som inbjuder dem. 

535.0 PLATSANALYS

Fiskargummen på Fisktorget.  

Fisktorget sett från öst.   Den historiskt bevarade bebyggelsen öst om Fisktorget.  



5.2 Omgivning

Fisktorget är beläget på Trossö som är den centrala 
stadsdelen i den medelstora staden Karlskrona. Tros-
sö är en förhållandevis liten ö, vilket innebär att an-
talet invånare och besökare är begränsat. Detta leder 
i sin tur till att antalet människor som potentiellt kan 
passera och uppehålla sig på Fisktorget också är be-
gränsad. Samtidigt är Fisktorgets läge, med närhet till 
stadskärnan och det stadsliv som finns där, en viktig 
faktor som kan utnyttjas i syfte att stärka närvaron av 
människor på torget. 

Utifrån Lynchs stadsbildsanalys har en beskrivning 
av Trossö gjorts i syfte att se över Fisktorgets integra-
tion i staden som helhet. 

Stråk
Det finns en tydlig uppdelning mellan biltrafiken 
och fotgängarflödet på Trossö. Medan biltrafiken är 
relativt jämnt fördelad över ön är gång- och cykel-
trafiken framförallt koncentrerad till stadskärnans 
kommersiella aktiviteter. Eftersom Trossö är en ö 
finns det även tydliga rörelsemönster till och från ön 
med en hög koncentration av både bilister, cyklister 
och fotgängare. 

Gränser
Med gränser avses i detta fall framförallt barriärer. På 
Trossö finns det flera tydliga barriärer som på många 
sätt bryter kontinuiteten i stadsmiljön och som 
separerar olika områden. Den tydligaste barriären är 
gränsen mellan den militära delen av Trossö i söder 
och de omkringliggande bostadsområdena. I övrigt 
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Landmärken
Trossös utmärkande arkitektur fungerar på många 
sätt som landmärken, detta gäller framförallt 
Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan på Stortor-
get som kan ses på långt håll tack vare sin strategiska 
placering på Trossös högsta punkt. För de människor 
som tar sig in till Trossö via gång- och cykelvägen 
eller bilvägen längs Borgmästarekajen fungerar även 
Scandichotellet som ett landmärke då dess moderna 
arkitektur utmärker sig från omgivningen, likaså den 
lyftkran som kan skymtas i horisonten och som till-
hör hamn- och varvsverksamheten på södra Trossö. 
Lokalt kan klocktornet i Amiralitetsparken även ses 
som ett landmärke.

Resultatet har visat på att Fisktorget har goda fysiska 
förutsättningar att integreras i stadslivet, med närhet 
till både centrala stråk och knutpunkter där det finns 
mycket människor i rörelse. I dagsläget upplevs Fisk-
torget dock som en form av ingenmansland, delvis 
på grund av den starka barriäreffekt som Skeppsgos-
segatan har men även på grund av avsaknaden av 
olika aktiviteter och verksamheter som kan fungera 
som mötesplatser och knutpunkter som drar folk till 
platsen. De stråk som identifierats i närheten av Fisk-
torget passerar enbart torget istället för att leda dit. 
Utöver Scandic, som ger torget en viss karaktär och 
fungerar som landmärke, finns det inga verksam-
heter som tydligt bidrar till stadslivet bortsett från 
färjeverksamheten som under sommartid bedöms 
fungera som en viktig knutpunkt. 

är det framförallt de överdimensionerade och högtra-
fikerade bilvägarna som i många fall utgör barriärer 
för stadslivet och kopplingen till havet. Därtill utgör 
järnvägen i norr som en barriär i öst-västlig riktning. 

Enhetliga områden
På Trossö går det att utläsa flera olika områden med 
en enhetlig identitet och karaktär. Stadskärnan där de 
kommersiella aktiviteterna är koncentrerade utgör ett 
tydligt centrumområde med mycket rörelse och ett 
levande stadsliv. Trossös stora parker, Hoglands park 
och Amiralitetsparken, urskiljer sig på ett tydligt sätt 
från den övriga stadsstrukturen genom sin öppen-
het och grönska. Möllebacken i nordväst utmärker 
sig genom sin topografi och enhetliga arkitektur, 
och likaså bostadsområdena i sydväst. Militär- och 
varvsområdet i söder och hamnområdet i nordöst 
har också en egen identitet genom sin tydliga verk-
samhetsinriktning. 

Knutpunkter
De mest centrala knutpunkterna på Trossö upplevs 
vara busshållplatsen i södra delen av Hoglandspark 
samt tågstationen i norr. Här finns det ständigt 
människor i rörelse, på väg till eller från Trossö eller 
för att byta färdmedel. Även Kungsplan i anslutning 
till tågstationen fungerar i viss mån som knutpunkt. 
Sommartid bedöms Blekingetrafikens färjetrafik från 
Fisktorget fungera som en knutpunkt, framförallt för 
turister. I övrigt är Trossös knutpunkter koncentrera-
de till den centrala stadskärnan. 
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Vy över Fisktorget där lyftkranen tillhörande hamn- och varvsverksamheten 
på södra Trossö skymtar i horisonten. 

Färjeverksamheten på Fisktorget fungerar som en knutpunkt sommartid. 



5.3 Tillgänglighet

Fisktorgets tillgänglighet sett utifrån ägandeförhål-
lande och dess påverkan på människors användande 
av platsen kan sägas vara mycket god. Tillgänglighe-
ten till Fisktorget begränsas inte nämnvärt av något 
privat ägande. En viss del av torget upptas i dagsläget 
av Blekingetrafikens färjetrafik, men detta är en kom-
munal verksamhet som inte bedöms påverka männ-
iskors tillgänglighet till torget som helhet. Fisktorget 
verkar därmed inte ha följt den generella trend som 
påvisats mot privatisering och kontroll av offentliga 
rum. 

Tillgängligheten sett utifrån ett framkomlighets-
perspektiv är dock desto sämre. Det finns inga, om 
ytterst få, genomtänkta och fotgängarvänliga stråk 
som utformats i syfte att sammanbinda Fisktorget 
med stadens målpunkter. Framkomligheten på själva 
torget kan även ifrågasättas då den ojämna mark-
beläggningen innebär en försvårad framkomlighet 
för funktionshindrade, äldre, barn och cyklister. 
Parallellt med Borgmästarekajen och Skeppsgosse-
gatan finns en gång- och cykelväg av god kvalité som 
ansluter till Fisktorget, men för att ta sig i riktning 
mot stadskärnan måste bilvägen korsas via något av 
de närbelägna övergångsställena.

Trots Fisktorgets relativt centrala lokalisering på 
Trossö kan stadskärnan upplevas som mer avlägsen 
än vad den är till följd av biltrafikens barriäreffekt. 
Enligt de observationer som gjorts är biltrafiken på 
Borgmästarekajen och Skeppsgossegatan relativt hög 
och det förekommer en del tung trafik. Bilen har en 

tydlig prioritet i gaturummet runt Fisktorget på be-
kostnad av fotgängares och cyklisters framkomlighet.

Tack vare närheten till centrumkärnan och välan-
vända trafikförbindelser pågår det ständigt någon 
form av rörelse i omgivningen, vilket kan stärka den 
upplevda trygghetskänslan och indirekt platsens till-
gänglighet. Torgets öppna utformning medför även 
att överblickbarheten och orienterbarheten är god. 
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Skeppsgossegatan sydost om Fisktorget. 

Skeppsgossegatan söder om Fisktorget. Närbild på plattsättningen på Fisktorget.



5.4 Funktion

Fisktorget omges av en relativt funktionsblandad 
miljö med närhet till både arbetsplatser, service och 
bostäder. I väster finns Scandics hotell- och konfe-
rensverksamhet, i söder bostäder med kommersiella 
verksamheter i bottenvåningarna och i öster Blekinge 
museum. Med undantag för Scandic upplevs verk-
samheterna dock som relativt avlägsna till följd av 
bilvägens barriäreffekt samt skymmande planteringar 
och parkeringsplatser, och de kan inte sägas ha någon 
direkt koppling till Fisktorget. Därtill bedöms deras 
dragningskraft som relativt liten. 

Överlag saknar Fisktorget en tydlig funktion och 
utformning som förmår samla människor och akti-
viteter och ge förutsättningar för ett levande stadsliv. 
Trots torgets relativt attraktiva placering med närhet 
till både havet och stadskärnan används Fisktorget 
till största del som transportyta för nödvändiga 
aktiviteter. Rörelsemönstret på platsen karaktäriseras 
av människor som genar över torget på väg till eller 
från centrum och närliggande bostadsområden. På 
förmiddagen och runt lunchtid tenderar närvaron 
av människor att öka, och även antalet självvalda 
och sociala aktiviteter med människor som är ute 
och joggar, rastar hunden, tar en promenad med 
barnvagnen eller samtalar med kollegorna på väg till 
lunchstället. Trots detta upplevs Fisktorget främst 
som en transportyta eftersom det är få människor 
som aktivt väljer att stanna upp och vistas på platsen.

De målpunkter som observerats på och kring Fisk-
torget är framförallt Scandic och Blekingetrafikens 

färjeverksamhet. Till Scandic söker sig både hotell-
gäster och lunchbesökare, och i samband med att 
en färja avgår eller anländer är det relativt mycket 
rörelse på Fisktorget. Avsaknaden av viktiga för-
bindelser och stråk med omgivningen medför dock 
att Fisktorget upplevs som separerat från det övriga 
stadslivet. Torgets öppna och obestämda karaktär bi-
drar däremot till att platsen kan upplevas som relativt 
flexibel med många olika aktivitetsmöjligheter.

NÖDVÄNDIGA
   AKTIVITETER

  SJÄLVVALDA
   AKTIVITETER

  SOCIALA
AKTIVITETER

MORGON
KL 08:00

LUNCH
KL 12:00

ANALYS AV FISKTORGETS ANVÄNDNING 
UTIFRÅN GEHLS AKTIVITETSTYPER

EFTERMIDDAG
KL 17:00
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5.5 Utformning

Fisktorget har en strukturell uppbyggnad med 
strandlinjen i norr, Scandic i väst och den relativt 
högtrafikerade Skeppsgossegatan i östlig och sydlig 
riktning. Skeppsgossegatan hindrar kopplingen mel-
lan Fisktorget och de omgivande byggnaderna, vilket 
innebär att torget får en uppbruten och öppen karak-
tär med en otydlig avgränsning. Scandicbyggnaden 
har en något inramande effekt, men rent visuellt upp-
levs torget flyta ut i en nordlig riktning över vattnet. 
Sett till de omkringliggande byggnadernas höjd kan 
torget även upplevas som något överproportioner-
ligt. Denna bild förstärks ytterligare av torgets öppna 
karaktär. 

Fisktorget kan inte sägas inbjuda till vistelse i särskilt 
stor utsträckning. Det finns brist på flera element 
som pekats ut som viktiga för uppehållsplatser. 
Överlag finns det få sittmöjligheter på torget, och de 
sittplatser som finns är överhängande provisoriska 
och bedöms inte vara en genomtänkt del av platsens 
utformning. Sittplatserna är även hårt utsatta för vä-
der och vind, och många sittplatser saknar ryggstöd 
vilket minskar komforten. Eftersom Fisktorget sak-
nar definierade kanter som kan omsluta torget är det 
svårt att skapa trivsamma vistelsemiljöer där folk kan 
dra sig tillbaka. Torgets markbeläggning hjälper dock 
till att definiera platsen, där kullerstenarna bryter av 
mot omgivningens asfaltsbeläggning. 

Fisktorget har goda upplevelserika och estetiska 
värden tack vare närheten till havet och Karlskro-
nas kulturmiljöer. Inslagen av träd och blommor är 
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dock få, och de hårdgjorda ytornas dominans ger 
Fisktorget ett relativt hårt karaktärsdrag. På Fisk-
torgets östra del finns ett monument placerat, en 
staty föreställande en fiskegumma. Statyn återknyter 
till torgets historiska funktion och bidrar därför till 
bevarandet av det historiska arvet. I förhållande till 
torgets proportioner känns statyns utformning dock 
relativt småskalig, och istället för att fungera som en 
fokuspunkt smälter den snarare samman med omgiv-
ningen. På torget finns även en barack tillhörande 
Blekeingetrafikens färjetrafik placerad. Placeringen 
känns dock ogenomtänkt, eftersom baracken förhin-
drar visuellt samspel mellan Fisktorget och Scandics 
foajé. Kvälls- och nattetid kan torget även upplevas 
som mörkt och ogästvänligt till följd av en bristfällig 
och ogenomtänkt belysning.
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Fiskargumman i förhållande till omgivningen på Fisktorget. 

Fisktorget domineras av hårdgjorda ytor med få inslag av grönska. Kajkanten längs med Fisktorgets nordöstra del. 



5.6 Yttre påverkan

De yttre faktorer som identifierats på Fisktorget är 
väder, vind, föroreningar och buller. Det faktum att 
Fisktorget har en öppen utformning i anslutning 
till havet gör platsen särskilt utsatt för väder och 
vind. Det finns inga väderskydd i form av byggnader 
eller tak där människor kan uppehålla sig vid dålig 
väderlek. Användningen av Fisktorget bedöms därför 
vara starkt säsongsbetonad, där sommarens varma 
och behagliga klimat ger förutsättningar till ett mer 
levande stadsliv. Det faktum att torget även kantas 
av Skeppsgossegatan utan någon direkt avskärmning 
gör platsen utsatt för trafikbuller. Därtill finns en ge-
nerell föroreningsproblematik till följd av biltrafikens 
utsläpp. Sittplatser på Fisktorget som är utsatta för både väder, vind och buller.
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5.7 Utvecklingsmöjligheter

Med bakgrund i de slutsatser som dragits kring Fisk-
torgets planeringsförutsättningar har olika utveck-
lingsmöjligheter och riktlinjer för utformningen av 
torget identifierats.

Identitet 
Fisktorgets estetiska värden, dess historia och den 
omgivande bebyggelsens karaktäristiska arkitektur 
bör utnyttjas och lyftas fram för att stärka torgets 
identitet, visuella kvalitet och läsbarhet.

     -  Stärk Fisktorgets identitet
     -  Utnyttja platsens estetiska värden
     -  Förbättra Fisktorgets läsbarhet genom en  tydligare 
         struktur och identitet

Omgivning
Fisktorgets närhet till stadskärnan bör utnyttjas 
för att i så stor utsträcknings som möjligt integrera 
Fisktorget med de centrala delarna av Trossö och 
stadslivet.

     -  Integrera och koppla samman Fisktorget med det 
        övriga stadslivet

Tillgänglighet
För att skapa bättre förhållanden för tillgängligheten 
till Fisktorget bör kopplingarna till det omgivande 
stadslivet stärkas genom skapandet av stråk eller ga-
tor anpassade efter fotgängares villkor. Det bör även 
tillfogas en tydligare skyltning som gör det lättare att 
orientera sig till Fisktorget. Även Fisktorgets mark-

beläggning bör ses över för att förbättra framkomlig-
heten på torget så att alla ska kunna röra sig fritt över 
torget oavsett behov.

     -  Stärk kopplingen till det omgivande stadslivet
     -  Minska Skeppsgossegatans barriäreffekt
     -  Prioritera fotgängare, cyklister och levande 
         stadsliv framför biltrafiken
     -  Förbättra framkomligheten på Fisktorget

Funktion
Torget bör inbjuda till olika typer av aktiviteter som 
kan locka olika användargrupper under alla årstider 
och tider på dygnet. Verksamheterna i anslutning till 
torget, så som färjetrafiken, Scandic och de kommer-
siella verksamheterna i byggnaderna i dess omgiv-
ning bör utnyttjas och kopplas samman med torget 
för att bidra till ökad vistelse.

     -  Utnyttja kanternas vistelsepotential
     -  Skapa möjligheter för aktiviteter under alla årstider 
          och tider på dygnet
     -  Utnyttja och koppla samman torget med 
         omgivande verksamheter

Utformning
Skeppsgossegatans barriäreffekt bör minskas för att 
skapa en tryggare och hälsosammare vistelsemiljö. 
Skeppsgossegatan bör byggas om för att bättre svara 
mot fotgängares och cyklisters behov. För att öka 
känslan av trygghet ytterligare behöver Fisktorgets 
belysning ses över och förbättras. Torgets utformning 
bör även vara flexibel och anpassningsbar för att 

tillåta olika typer av aktiviteter under olika årstider 
och tider på dygnet. Det behöver även tillföras fler 
och bättre sittmöjligheter på torget. Mer grönska och 
mjuka inslag bör föras in i torgets utformning som 
ett komplement till dess hårdgjorda ytor. Fisktorget 
behöver även definieras tydligare i förhållande till 
omgiviningen i syfte att skapa slutenhet och motver-
ka upplevelsen av att torget är en flytande yta utan 
klara gränser.  

     -  Skapa fler och bättre sittmöjligheter
     -  För in mer grönska och mjuka inslag som 
           komplement till de hårdgjorda ytorna 
     -  Definiera platsen på ett tydligare sätt
     -  Förbättra belysningen 
     -  Anpassa torgets utformning för flexibel 
         användning och olika aktiviteter
     -  Skapa någon form av slutenhet för att motverka 
          känslan av det öppna och att torget ”flyter iväg” 

Yttre påverkan
För att motverka de negativa effekter som kan kom-
ma av vädrets och vindens påverkan på Fisktorget 
bör torget förses med olika former av skydd med 
avskärmande effekt. För att förbättra vistelsemiljön 
bör bullernivåerna även minskas, antingen genom 
en generell trafikminskning, lägre hastigheter eller 
bullerskydd.

     -  Förse Fisktorget med väder- och vindskydd
     -  Minska bullerproblematiken 
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6.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG



Detta gestaltningsförslag bygger på resultatet av den 
komparativa studien och den efterföljande platsana-
lysen som lett fram till ett antal riktlinjer för utform-
ningen av Fisktorget. Utöver detta gestaltas torget 
med utgångspunkt i kommunens rapporter ”Strategi 
Karlskrona” och ”Stadsliv Karlskrona” för att i så stor 
utsträckning som möjligt följa kommunens strategier 
för utveckling av stadens offentliga rum.

636.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG



3.

2.
1.

4.

6.1 Plankarta
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FÖRTYDLIGANDE AV PLANKARTAN

1.  Sittgrupp med bänkar, bord och vindskydd. 
     Se visionsbild nedan.  

2.  Förelagen byggnad för café- och restaurang-
     verksamhet. Se visionsbild nedan.  

3.  Föreslagen byggnad för Blekingetrafikens 
     färjeverksamhet. Plats för biljettförsäljning, kontor 
     och väderskyddad hållplats. 

4.  Parkyta med gräsytor och vegetation. Plats för lekar 
     och olika typer av aktiviteter.   

Visionsbild över nordvästra delen av Fisktorget. Föreslagen sittgrupp med väderskydd till vänster. 

1.

Visionsbild över nordöstra delen av Fisktorget. Föreslagen café- och restaurangverksamhet till höger. 

2.
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6.2.1 Identitet
För att stärka Fisktorgets identitet utnyttjas torgets 
unika styrkor. De visuella värdena i omgivningens 
arkitektur och torgets historik lyfts fram genom att 
öppna upp torgrummet i olika riktningar. Torgets 
design som helhet har fokuserats kring dess historis-
ka koppling till hamn- och fiskeverksamheten genom 
att stärka den fysisk och visuella närheten till vattnet. 
Längs med hamnsträckningen föreslås nya bryggor 
och en gästhamn för att stärka den marina upplevel-
sen. Torget har även utformats för att ge intrycket av 
att det öppnas upp mot havet. Statyn ”Fiskargum-
man” behålls för att stärka den historiska identitet. 

6.2.2 Omgivning
I syfte att stärka Fisktorgets koppling till omgivning-
en behöver Skeppsgossegatans barriäreffekt minskas. 
För att möjliggöra detta föreslås en avsmalning av 
den idag överdimensionerade gatan samt anläggan-
det av en cirkulationsplats för att minska hastigheter-
na och förbättra trafikflödet i närområdet. I syfte att 
förbättra koppling till omgivningen behöver Fisk-
torget även stärka sin närvaro i stadsrummet, vilket 
underlättas av en tydligare identitet och ett utnyttjan-
de av platsens unika värden. Genom en upprustning 
av Fisktorget och den anslutande Borgmästarekajen 
kommer områdets dragningskraft troligtvis att stär-
kas. Här har de visuella kopplingarna till stadens cen-
trala stråk stor betydelse eftersom en nyfikenhet och 
medvetenhet kring Fisktorget därmed kan skapas. 

6.2 Gestaltningsförslag

6.2.3 Tillgänglighet
För att förbättra tillgängligheten på Fisktorget har 
fokus lagts på att förbättra framkomligheten för 
fotgängare och cyklister. Dagens kullerstensbelägg-
ning på torget föreslås bytas ut mot en jämnare och 
mer funktionell plattsättning som kan nyttjas av 
såväl barn, vuxna, äldre och funktionshindrade. De 
huvudsakliga rörelsemönster och visuella riktning-
ar som observerats på platsen återspeglas i torgets 
markbeläggning genom en särskild plattsättning i 
form av ett stort kryss i nord-sydlig samt öst-västlig 
riktning. Denna visuella utmarkering underlättar 
orienteringen och lyfter fram platsens huvudsakliga 
målpunkter och värden. Därtill förespråkas en för-
bättrad skyltning både till och från Fisktorget.  

I syfte att stärka fotgängares och cyklisters närvaro 
och prioritet i gaturummet längs med Fisktorget 
markeras överfarter med en plattsättning som kon-
trasterar mot Skeppsgossegatans asfaltsbeläggning. 
Därtill breddas anslutande trottoarer för att förbätt-
ra framkomligheten för fotgängare. På så sätt kan 
människor röra sig mer fritt mellan Fisktorget och 
den omgivande stadsmiljön utan att begränsas av 
biltrafiken i samma utsträckning som idag. Anläg-
gandet av en cirkulationsplats på Skeppsgossegatan 
bedöms även medföra lägre hastigheter och en 
förbättrad säkerhetsaspekt vilket indirekt stärker 
tillgängligheten till Fisktorget. Därtill ges den befint-
liga busshållplatsen på Skeppsgossegatan en tydligare 
utformning och prioritet i gaturummet. Sektion A-A över föreslagen avsmalning av Skeppsgossegatan.

5  10      20                           50                                              100 (m)             

5  10      20                           50                                              100 (m)             

A

A

Utsnitt från plankartan över den föreslagna cirkulationsplatsen.

Utsnitt från plankartan över den föreslagna busshållsplatsen. 
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6.2.4 Funktion
För att möjliggöra ett levande stadsliv på Fisktorget 
är det nödvändigt att tillföra fler funktioner som kan 
locka dit människor. En målsättning för gestaltning-
en av Fisktorget har därför varit att möjliggöra och 
ge plats för olika typer av aktiviteter; både nödvän-
diga, självvalda och sociala. För att underlätta olika 
nödvändiga aktiviteter, som att gena över torget eller 
vänta på bussen, har centrala rörelseriktningar hållits 
öppna och fria från utformning som hindrar fram-
komligheten. I syfte att berika upplevelsen av Fisktor-
get, och även uppmuntra människor till att vistas och 
uppehålla sig på platsen, har olika grundläggande 
faktorer setts över som tillgång till sittplatser, rekre-
ationsmiljöer och ytor för lek och större evenemang. 
Därtill föreslås en byggnad i torgets nordöstra del för 
café- och restaurangverksamhet i syfte att skapa en 
tydlig mötesplats på torget oberoende av väder och 
årstid. I torgets sydöstra del föreslås en scen för att 
ge plats för större evenemang, men scenen kan även 
användas som lekplats eller sittyta. På torget föreslås 
dessutom en mindre park med gräsytor för spontana 
aktiviteter, en anordnad lekplats, boule mm. Utmed 
havskanten möjliggörs plats för vistelse, promenad 
och en mindre båthamn för boende och besökare. 
Vintertid kan bryggorna utnyttjas för olika skridsko-
aktiviteter på isen. Utformningsförslaget innebär att 
torget fortfarande kan användas för de funktioner 
som är aktuella idag, såsom festarrangemang och 
torghandel, men samtidigt möjliggörs nya aktiviteter 
i syfte att berika stadslivet.  Visionsbild över Fisktorget sett från nordöst. 
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Fisktorget har också förbättrats, dels för att stärka det 
visuella intrycket av torget kvälls- och nattid, men 
även för att skapa en mer läsbar, trygg och säker plats 
att vistas på oavsett tid på dygnet.

6.2.6 Yttre påverkan
För att motverka yttre faktorer såsom buller, föro-
reningar samt väder och vind har fysiska element i 
form av vegetation, murar och byggnader använts i 
syfte att avskärma Fisktorget från Skeppsgossegatan 
samt erbjuda vind- och väderskydd för de som vistas 
på torget. Målsättningen är att Fisktorget ska kunna 
användas som uppehållsplats året om samt obero-
ende av väder. I syfte att förbättra vistelsekvalitén 
förespråkas en medvetenhet kring de yttre faktorer-
nas påverkan vid utformning och design av torget 
och dess möblering. För att visa på hur sittplatser 
kan förses med vindskydd har möbleringen i torgets 
nordvästra del utformats mer ingående, se bilden till 
höger.   

6.2.5 Utformning
I syfte att stärka och tydliggöra Fisktorgets rumsbild-
ning har fysiska element som träd, buskar, murar 
och byggnader använts för att definiera platsen. 
Byggnaden som tillhör Blekingetrafiken och som i 
dagsläget är placerad framför Scandic föreslås flyttas 
närmare färjeverksamheten, dels för att stärka kopp-
lingen mellan torgytan och Scandic, men även för 
att tillföra ett strukturbildande element i norr. Den 
föreslagna byggnaden för café- och restaurangverk-
samhet i nordöst har också placerats i syfte att stärka 
torgets rumsbildning. Det har dock varit viktigt att 
inte avskärma torget alltför mycket, eftersom en stor 
kvalité på Fisktorget är dess öppenhet och närhet till 
havet som erbjuder vackra siktlinjer och utblickar. 
Istället har torgets markbeläggning utnyttjats i syfte 
att visuellt stärka torgets avgränsning i relation till 
omgivningen.

Utformningen öppnar upp möjligheter för torget att 
bli en uppehållsplats genom tillförandet av olika ele-
ment som uppmuntrar till aktivitet och vistelse. Fler 
sittplatser har tillfogats med olika typer av utform-
ningar och placeringar för att svara mot varierade 
behov. Bland annat har kanternas vistelsepotential 
utnyttjats genom olika former av sittplatser för de 
som söker god överblick över torget eller avskildhet. 
Genom anläggandet av en park och planterandet 
av buskar och träd kompletteras även den hård-
gjorda ytan på torget, vilket ger en större variation 
både visuellt och funktionsmässigt. Belysningen på 
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Utformningsförslag för sittgrupp med vindskydd. 



Belysningskarta som illustrerar Fisktorget kvälls- och nattetid. 
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6.3 Förenlighet med kommunala strategier

Gestaltningsförslaget är utformat i enlighet med de 
rekommendationer som tagits fram i Strategi Karls-
krona (2007) för att stärka stadslivet på Trossö. Skön-
hetsvärdena som återfunnits på och omkring Fisk-
torget har utvecklats och framhävts genom torgets 
utformning. Utsikten från Fisktorget ut över Borg-
mästarefjärden har utnyttjats och tillgängliggjorts 
genom tillförandet av sittplatser med väderskydd, 
utbygganden av ett trädäck samt torgets strukturella 
utformning som öppnar upp sig ut mot vattnet. Trafi-
kens inverkan på vistelsemiljön har minskats genom 
tillägget av murar och träd som skärmar av torget, 
samt genom utformningar som skapar möjligheter 
för minskade hastigheter, prioritering av fotgängare 
och cyklister och därmed en säkrare och hälso-
sammare stadsmiljö. Fisktorget som uppehållsplats 
har utvecklats genom kompletterande element som 
förbättrat torgets visuella och funktionella förutsätt-
ningar. De åtgärder som föreslagits för Fisktorget 
bidrar sammantaget till möjligheterna att skapa en 
tryggare och mer levande stad.

     REKOMMENDATIONER FÖR ATT STÄRKA STADSLIVET 
    PÅ TROSSÖ:

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

     (Strategi Karlskrona 2007:8) 
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6.4 Konsekvenser

Gestaltningsförslaget med de åtgärder som föreslås 
skapar möjligheter för stärkandet av det offentliga 
stadslivet. Förslaget utformning möjliggör olika akti-
viteter som lockar till vistelse i en visuellt tilltalande 
miljö där Fisktorgets unika värden och kvaliteter 
utnyttjas. Torget integreras i det offentliga stadslivet 
genom stärkta kopplingar till dess omgivningar som 
prioriterar fotgängare och cyklister och därmed till-
gängligheten till det offentliga livet. 

Förslaget innebär dock att bilens framkomlighet 
försämras, men det till fördel för fotgängares och 
cyklisters tillgänglighet. Vissa siktlinjer riskerar också 
att skymmas till följd av omplaceringen av Bleking-
etrafikens byggnad och tillägget av en byggnad samt 
träd och murar. Men samma strukturella element har 
också bidragit till en positiv förändring och ett stär-
kande av torgets avgränsning i stadsrummet. Gestalt-
ningsförslaget medför även att dagens öppna torgyta 
till viss del begränsas genom anläggandet av en park 
och en stor scen, vilket minskar den tillgängliga ytan 
för större evenemang på Fisktorget. Samtidigt ska det 
has i åtanke att dessa evenemang är sällan förekom-
mande och att tillkomsten av grönska och aktiviteter 
på torgytan kan bidra till en ökad vistelse som i sin 
tur kan stärka Fisktorget som uppehållsplats oav-
sett veckodag, tid på dygnet och årstid. Därtill kan 
tillförandet av en café- och restaurangverksamhet 
ifrågasättas sett till diskursen kring privatisering av 
offentliga rum och de konsekvenser det fått i begrän-
sad tillgänglighet. Tillägget av en ny byggnad på Fisk-
torget bedöms dock inte försämra tillgängligheten, 

bortsett från att viss markyta tas i anspråk. Utform-
ningen kring byggnaden tillåter och uppmuntrar till 
vistelse och det tillförs en verksamhet som kan bidra 
till liv och rörelse på Fisktorget. Slutligen ska även 
nämnas att förslaget bygger på de möjligheter och be-
gränsningar som framkommit under platsanalysen. 
Det är därför möjligt att vissa värden och kvaliteter 
inte har uppmärksammats och att de därför kan ha 
planerats bort eller begränsats. 

716.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG



7.0 SLUTDISKUSSION



Det här kandidatarbetet har syftat till att problema-
tisera begreppet offentliga platser och belysa vilka 
möjligheter och begränsningar som den fysiska pla-
neringen har att stärka stadslivet och de offentliga plat-
serna. För att undersöka hur en god offentlig plats ska 
kunna skapas har olika urbanteorietiska förhållnings-
sätt av William H. Whyte, Kevin Lynch, Jan Gehl och 
Camillo Sitte studerats och använts som utgångspunkt 
vid utarbetandet av gestaltningsförslaget för Fisktorget 
i Karlskrona. I detta kapitel kommer en diskussion 
att föras i syfte att sammanfatta och dra slutsatser av 
kandidatarbetet i koppling till frågeställningarna. 
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Något som blivit tydligt under arbetets gång är att 
det inte finns någon entydigt svar på denna fråga. En 
offentlig plats är ett komplext fenomen som är bero-
ende av förhållandet mellan människan och rummet, 
eftersom det krävs både sociala och fysiska strukturer 
för att kunna skapa en offentlig plats. Detta samspel 
är något som begreppet i sig indikerar, genom sam-
mansättningen av de två skilda begreppen ”offentlig” 
och ”plats”. 

En offentlig plats kan övergripande beskrivas som 
en plats som är öppen och tillgänglig för alla. Den-
na definition bör dock förstås som en förenkling av 
verkligheten då det går att ifrågasätta om det ens är 
möjligt att skapa en plats som är öppen och tillgäng-
lig för alla. Vilken betydelse och värdering som läggs 
in i begreppet offentlig plats är en högst individuell 
fråga eftersom det är upp till individen själv att avgö-
ra om en plats upplevs som öppen och tillgänglig. 

De offentliga platsernas funktion och innebörd är be-
roende av den samhälleliga kontexten. Historiskt sett 
har de offentliga platsernas funktion varierat i takt 
med att samhället förändrats och det uppstått nya be-
hov och förväntningar. Detta är något som även blivit 
tydligt i dagens samhälle där de offentliga platsernas 
roll än en gång ifrågasätts och omvärderas i takt med 
att kapitalistiska och kommersiella intressen fått allt 
större inflytande över stadslivet och offentligheten 
som sådan. 

Traditionellt sett har de offentliga platserna fungerat 
som enande mötesplatser för politiska, ekonomiska, 
kulturella och religiösa intressen. I dagsläget har de 
offentliga platserna förlorat en stor del av sin forna 
status, och det finns de som menar att de offentliga 
platserna spelat ut sin roll i dagens samhälle. Men 
samtidigt finns det grundläggande funktioner som är 
värda att värna om. De offentliga platserna fungerar 
som motpol till de privata intressena som växer sig 
allt starkare, och de möjliggör både rörelse och soci-
alt samspel människor mellan. Vad som gör en stad 
intressant är till stor del de aktiviteter och oväntade 
möten som tar plats på stadens gator och torg. Det 
är även i offentligheten som människor kan betrak-
ta, själva bli sedda, göra sin röst hörd och ta del i en 
större gemenskap. I syfte att skapa levande städer är 
det därför nödvändigt att upprätthålla och värna om 
de offentliga platserna. 

Vad är en offentlig plats? 
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De fysiska strukturerna fungerar som ett ramverk för 
vad som är möjligt och inte möjligt att göra på en viss 
plats, men eftersom människor har en egen vilja går 
det inte att förutse vad som ska ske på platsen. Därför 
kan den fysiska planeringen inte förutbestämma hur 
en offentlig plats ska fungera, utan bara ge förutsätt-
ningar till ett levande stadsliv. Hur mycket de fysiska 
strukturerna faktiskt kan påverka sociala beteenden 
och mönster råder det dock delade uppfattningar om, 
vilket kan förklaras av att samspelet mellan människ-
an och rummet är komplext. 

Den problematik som identifierats på stadens of-
fentliga platser går till stor del att härleda till dess 
funktion, ägandeförhållande och tillgänglighet. 
Dessa faktorer har dock relativt liten koppling till 
platsens fysiska struktur, och kan snarare förklaras 
utifrån generella samhällstrender mot privatisering 
och kommersialisering vilket ifrågasätter den fysis-
ka planeringens möjlighet att påverka. Det är även 
viktigt att vara medveten om den större samhäll-
skontext som de offentliga platserna är del av. Staden 
kan ses som ett förkroppsligande av vårt samhälle där 
både ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska 
faktorer är med och styr och påverkar planeringens 
möjligheter och begränsningar. 

Samtidigt som de fysiska strukturerna är en liten 
del i den större kontexten har de dock stor betydel-
se som arenor för samhällets olika intressen. Den 
fysiska planeringen har därigenom en viktig funktion 
för upprätthållandet av de offentliga platserna. Med 

tanke på samhällets föränderlighet är det viktigt att 
de offentliga platserna kan vara flexibla för att kunna 
följa samhällstrender. Som exempel kan nämnas den 
pågående globaliseringsprocessen där de offentliga 
platserna ofta ses som ett sätt att marknadsföra sta-
den. När de ekonomiska intressena får styra finns det 
dock en risk att centrala offentliga platser premieras 
framför dem i periferin. Denna problematik visar på 
risken att offentligheten inte alla gånger används som 
en arena för olika människor att mötas på, utan som 
en bricka i ett större spel kring kommersiella och 
ekonomiska syften där vissa människor premieras 
och andra exkluderas. 

Vilka möjligheter och begränsningar har den fysiska planeringen 
att stärka stadslivet och stadens offentliga platser?
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Den komparativa studie som gjorts för verk skrivna 
av teoretikerna Whyte, Lynch, Gehl och Sitte har vi-
sat på ett det finns olika förhållningssätt och riktlinjer 
för hur en god offentlig plats ska skapas. Samtliga 
teoretiker har dock påvisat att det finns ett samband 
mellan den fysiska utformningen och stadens kvalité 
och stadsliv, där syftet med den fysiska gestaltningen 
framförallt är att berika upplevelsen av staden utifrån 
ett helhetsperspektiv. Riktlinjerna för hur detta ska 
uppnås skiljer sig dock åt, framförallt till följd av teo-
retikernas skilda fokusområden gällande människans 
användning och upplevelse av platsen, platsens fysis-
ka och visuella utformning samt skalnivå i förhållan-
de till staden som helhet. Utifrån teoretikernas olika 
verk har dock sex kriterier identifierats som anses 
vara avgörande för utformningen av en god offentlig 
plats. Dessa är platsens identitet, omgivning, tillgäng-
lighet, funktion, utformning och yttre påverkan. 

För att en offentlig plats ska kunna bidra till ett 
levande stadsliv krävs en tydlig identitet där platsen 
urskiljer sig från omgivningen, både visuellt och 
mentalt. Därtill krävs en funktionsblandning och 
olika aktiviteter som kan locka människor till plat-
sen. För att en offentlig plats ska kunna upplevas som 
offentlig är det även viktigt att platsen upplevs som 
tillgänglig och öppen. Här har platsens lokalisering 
i staden, ägandeförhållande samt kontrollutövande 
stor betydelse. Därtill är det viktigt att platsen priori-
terar fotgängare och cyklister framför bilister, och att 
platsen är integrerad med omgivningen så att det är 
möjligt att hitta till platsen. Gällande utformning så 

ska platsen uppmuntra till vistelse genom att möj-
liggöra olika grundläggande sociala aktiviteter. För 
att kunna svara mot människors skilda behov och 
förväntningar på platsen är det viktigt att den även är 
flexibel och kan användas för olika typer av akti-
viteter. Här är det viktigt att människor kan känna 
sig relativt trygga och säkra. Därtill behöver platsen 
erbjuda en visuell kvalité, övergripande genom en 
öppenhet och slutenhet i stadsstrukturen, men även 
genom inslag av grönska och designelement, genom-
tänkt belysning samt medvetna material- och färgval. 
Platsen måste även ses till sin kontext, det vill säga till 
samspelet med omgivningen och staden som helhet, 
vilket kräver en medvetenhet kring både den lokala 
och den övergripande skalan. För att utnyttja platsens 
geografiska läge är det även viktigt att vara medveten 
om de yttre faktorer som kan påverkan platsens upp-
levelse och användning, t ex som väder- och vindför-
hållanden, i syfte att motverka eller stärka dessa. 

Hur skapas en god offentlig plats enligt principer hämtade 
från Willliam H. Whyte, Kevin Lynch, Jan Gehl och Camillo Sitte?
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Detta kandidatarbete har visat att generella tren-
der kring offentliga platser, samt teorier kopplade 
till dessa, till stor del kan appliceras i praktiken på 
Fisktorget. Det går att se många likheter mellan 
planeringsförhållandena på Fisktorget och de som 
finns generellt runt om i världen. Fisktorget har i stor 
utsträckning tappat sin status och betydelse för stads-
livet i Karlskrona och torget saknar en utformning 
som uppmuntrar till aktivitet och vistelse. Istället är 
det de centrala stråken på Trossö, i koppling till gator 
med en koncentration av kommersiella verksamhe-
ter, som dominerar som uppehållsplatser för vistelse. 
Det är även tydligt att bilen har en hög prioritet kring 
Fisktorget, där Skeppsgossegatan och tillhörande par-
keringsplatser tillåtits ta över gaturummet. Detta har 
lett till en försämring av vistelsemiljön på Fisktorget 
gällande säkerhet, trygghet och hälsa men även sett 
till tillgängligheten och kopplingen mellan torget och 
dess omgivning. 

Det faktum att Fisktorgets planeringsförhållanden till 
stor del följer den generella problematik som härletts 
till dagens offentliga platser gör det enklare att an-
vända sig av olika teorier, eftersom de är utformade 
för att behandla samtidens planeringsproblematik. 
Det finns dock ett undantag för detta i arbetets teore-
tiska utgångspunkter; Sittes principer kan anses vara 
svårapplicerbara eftersom de sammankopplas med 
den täta oregelbundna stadsstrukturen, vilket be-
gränsar antalet praktiska fall där teorin är användbar. 
I fallet med Fisktorget har Sittes teori dock kommit 
till nytta för att påvisa platsens strukturella tillkor-

takommanden. Det finns även andra undantag där 
Fisktorget inte följer den allmänna trenden, varför 
vissa planeringsprinciper varit svårare att applicera, 
antingen för att försättningarna redan funnits eller 
för att de saknas helt. Fisktorget skiljer sig särskilt 
från den generella privatiseringsproblematiken. Med 
undantag för färjeverksamheten på torget och den 
anslutande hotellbyggnaden kan inte Fisktorget anses 
vara privatiserat i särskilt stor utsträckning. Kanske 
beror detta på att platsen inte upplevs som otrygg 
och i behov av kontrollerande åtgärder, eller så ligger 
förklaringen snarare i att det inte finns några privata 
intressen som vill investera i torget. Därtill kan inte 
Fisktorget sägas vara en del av den pågående globa-
liseringstrenden att använda offentliga platser i syfte 
att marknadsföra staden. Det går dock att utläsa en 
medvetenhet om vikten av att satsa på stadens offent-
liga rum i de kommunala dokument som behandlar 
Fisktorget, men andra offentliga platser på Trossö har 
prioriterats framför Fisktorget.

I syfte att stärka stadslivet på Fisktorget har de 
teoretiska utgångspunkterna fungerat som en grund 
för utarbetandet av olika övergripande gestaltnings-
principer. Utifrån dessa analyserades Fisktorgets 
förutsättningar i syfte att ta fram riktlinjer och prin-
ciper för hur platsens möjligheter kan utnyttjas och 
problem motverkas. Med utgångspunkt i principerna 
skapades en ny torgdesign med större variation i ut-
formningen för att tillåta fler aktiviteter och inbjuda 
till vistelse. Markbeläggningar, belysning, träd och 
murar användes för att skapa en läsbar och tydligt av-

gränsad torgstruktur med tryggare, säkrare och mer 
inbjudande miljöer med alla fotgängare och cyklister 
i åtanke där de yttre faktorernas påverkan begrän-
sades och utnyttjades. Torgets identitetsskapande 
historik och arkitektoniska detaljer utnyttjades och 
förstärktes i utformningen och en tydligare koppling 
till havet skapades, både fysiskt och visuellt.

Viktigt att ha i åtanke i besvarandet av denna fråge-
ställning är dock de bakomliggande förutsättningar-
na och begränsningarna i bedömandet av en fysisk 
miljös kvalitet. Sett till diskussionen kring den fysiska 
planeringens förutsättningar att skapa ett levande 
stadsliv kan det konstateras att det finns vissa begrän-
sande faktorer som den fysiska planeringen inte kan 
påverka. En av dessa är den sociala faktorn; hur plat-
sen kommer att användas. Den fysiska planeringen, 
och där med vårt gestaltningsförslag, kan bara skapa 
förutsättningar för att stärka stadslivet. Därmed kan 
det inte besvaras om gestaltningförslaget kan anses 
stärka stadslivet på Fisktorget förrän platsen utfor-
mats i verkligheten och upplevs och tas i bruk av 
människan.

Hur kan ovanstående kunskap appliceras för att 
stärka stadslivet på Fisktorget i Karlskrona?
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Detta kandidatarbete har framförallt begränsats av 
den relativt avgränsade tidsramen. Det har saknats 
tid för att kunna gå in på djupet och följa upp alla 
de frågor som uppkommit, och i många fall har det 
heller inte funnits möjlighet till någon omfattade re-
flektion. Detta kan ha resulterat i att det finns luckor 
i arbetet som hade kunnat fyllas igen med mer tid till 
förfogande. Därtill har kandidatarbetet begränsats av 
de teoretiska utgångspunkter och de källor som valts 
ut. Tillgången till information om Fisktorget har även 
varit mycket begränsad, vilket försvårat arbetet och 
motverkat bildandet av en helhetsuppfattning kring 
torgets förutsättningar.

Kandidatarbetets resultat hade kunnat ges en mer 
rättvis bild om observationer gjorts året runt. Med 
tanke på uppsatsens socio-spatiala inriktning hade 
det även varit intressant att komplettera observatio-
nerna med intervjuer. Med mer tid hade även gestalt-
ningsförslaget kunnat utvecklas ytterligare. Överlag 
har gestaltningsförslaget tagits fram på en relativt 
abstrakt nivå, eftersom syftet varit att snarare visa på 
generella lösningar än att gestalta torget i detalj. 

8.1 Kritik 8.2 Fortsatta studier

Inför fortsatta studier hade det varit intressant att 
undersöka hur den framtagna platsanalysen, som 
bygger på arbetets teoretiska utgångspunkter, kunnat 
användas för att identifiera problem och möjligheter 
på andra offentliga platser med annorlunda förutsätt-
ningar än Fisktorget, sett till både fysiska och sociala 
aspekter. 

Det hade även varit givande att komplettera platsa-
nalysen med intervjuer för att lyfta fram människans 
och individens perspektiv och uppfattning om den 
offentliga platsens förutsättningar i form av problem 
och möjligheter. På så vis skulle fler aspekter kunna 
tydliggöras och fungera som underlag för en bättre 
anpassad utformning som svarar mot de behov och 
förväntningar som finns på platsen. 

Därtill hade det varit intressant att lyfta fler teoretisk 
utgångspunkter för hur en god offentlig plats kan 
skapas i syfte att eventuellt bredda och fördjupa kun-
skapsfältet och platsanalysen. 

798.0 SLUTORD



9.0 KÄLLFÖRTECKNING



Litteratur och vetenskapliga artiklar

Anderson, Benedict. 1993. Den föreställda gemen-
skapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning. Göteborg: Daidalos

Berup, Christina & Ström, Susanne. 2005. Husen 
längs Fisktorget. I Ström, Susanne (red.). Grevagår-
den: stenhuset i staden. 102-116. Karlskrona: Blekinge 
hembygdsförbunds förlag

Carmona Matthew, Tiesdell Steve, Heath Tim, Oc 
Taner. 2010. Public Places - Urban Spaces: the Dimen-
sions of Urban Design. 2. ed. Oxford: Architectural 
Press/Elsevier

Denk, Thomas. 2002. Komparativ metod: förståelse 
genom jämförelse. Lund: Studentlitteratur

Denscombe, Martyn. 2009. Forskningshandboken: för 
småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenska-
perna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Franzén, Mats. 2004. Rummets tvära dialektik – 
notater till Henri Lefebvre. I Johansson, Thomas & 
Sernhede, Ove (red.). Urbanitetens omvandlingar: 
kultur och identitet i den postindustriella staden. Gö-
teborg: Daidalos 

Gehl, Jan. 2010. Cities for People. Washington: Island 
Press

Habermas, Jürgen. 1998. Borgerlig offentlighet: katego-
rierna "privat" och "offentligt" i det moderna samhäl-

let. 3., översedda uppl. Lund: Arkiv

Harvey, David. 2009. Social Justice and the City. Rev. 
ed. Athens: University of Georgia Press 

Hydén, Christer (red.). 2008. Trafiken i den hållbara 
staden. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Jarvis, R. K. 1980. Urban Environments as Visual Art 
or Social Setting. Town Planning Review 51:1 50-66

Juul, Helle (red.). 2012. Public Space: The Familiar 
into the Strange. Copenhagen: The Architectural 
Publisher B

Listerborn, Carina. 2005. How Public can Public 
Spaces be? City 9:3 381-388 
DOI: 10.1080/13604810500392688

Lynch, Kevin. 1960. The Image of the City. Cambridge 
[Mass.]: Technology Press

Madanipour, Ali. 1997. Ambiguities of Urban De-
sign. Carmona. Matthew & Tiesdell, Steve (red.). 
Urban Design Reader, 12-23. Oxford: Architectural 
Press. 

Madanipour, Ali. 2006. Roles and Challenges of 
Urban Design. Journal of Urban Design 11:2 173-193. 
DOI: 10.1080/13574800600644035

819.0 KÄLLFÖRTECKNING

Madanipour, Ali. 2004. Marginal Public Spaces in 
European Cities. Journal of Urban Design 9:3 267-
286. DOI: 10.1080/1357480042000283869

Madanipour, Ali. 2005. Public Spaces of European 
Cities. Nordisk Arkitekturforskning nr 1 7-16

Mattsson, Nancy & Hagander, Carl-Gustaf. 2011. 
PBL 2010: en handbok om nya PBL och samhällsbyg-
gande. Stockholm: Svensk byggtjänst

Nyström, Jan & Tonell, Lennart. 2012. Planeringens 
grunder: en översikt. 3., [utök. och uppdaterade] uppl. 
Lund: Studentlitteratur

Olsson, Sören. 1998. Det offentliga stadslivets för-
ändringar. Göteborg: Centrum för byggnadskultur i 
västra Sverige

Predrag Šiđanin. 2007. On Lynch's and Post-Lynchi-
ans Theories. Facta Universitatis - series: Architecture 
and Civil Engineering 5:1 61-69

Sennett, Richard. 2002[1977]. The Fall of Public Man. 
London: Penguin Books

Sennett, Richard. 1990. The Conscience of the Eye: 
the Design and Social Life of Cities. 1. ed. New York: 
Norton

Sennett, Richard. 1970. The Uses of Disorder: Personal 
Identity and City Life. New York: Norton 



Sitte, Camillo. 1889. Utdrag från The Art of Building 
Cities. I LeGates, Richard T. & Stout, Frederic (red.). 
2000. The city reader. 2. ed. London: Routledge 

Soja, Edward W. 1980. The Socio-spatial dialectic. 
Annals of Association of American Geographers 70:2 
207-225 DOI:10.1111/j.1467-8306.1980.tb01308.x

Ström, Susanne & Landin, Torgny. 2005. ”…jag tycker 
salongen är smakfullast” – Grevagårdens exteriör 
och interiör genom seklerna. I Ström, Susanne (red.) 
Grevagården: stenhuset i staden. 126-137. Karlskrona: 
Blekinge hembygdsförbunds förlag

Yin, Robert K. 2013. Kvalitativ forskning från start till 
mål. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Wikström, Tomas & Olsson, Lina. 2012. Stadens 
möjligheter: platser och stråk. Malmö: Tita-projektet, 
Region Skåne

Whyte, William H. 1980. The Social Life of Small 
Urban Spaces. Washington, D.C.: The Conservation 
Foundation 

Zukin, Sharon. 2010. Naked City: the Death and Life 
of Authentic Urban Places. Oxford: Oxford University 
Press

829.0 KÄLLFÖRTECKNING

Lär känna din ort! [Elektronisk resurs]: metoder att 
analysera orter och stadsdelar. 1. uppl. 2006. Karls-
krona: Boverket 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/
Dokument/2006/lar_kanna_din_ort.pdf (Hämtad 
2014-05-07)

Strategi Karlskrona. 2007. Köpenhamn: Gehl Archi-
tects
https://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20
kommun/Dokument/Om%20kommunen/Fram-
tid%20och%20utveckling/Gehl_Karlskrona_strate-
gi_071106.pdf (Hämtad 2014-05-06)

Stadsliv Karlskrona 2004. 2004. Köpenhamn: Gehl 
Architects
http://www.exempelbanken.se/examples/3137 (Häm-
tad 2014-05-06)

Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun. 2010. Karls-
krona: Karlskrona kommun
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20
kommun/Dokument/Bostad%20och%20miljo/Plan-
dokument/Översiktsplan%202030/Antagen%20ÖP/
Översiktsplan%202030.pdf (Hämtad 2014-05-06)

Karlskrona kommun och Boverket



839.0 KÄLLFÖRTECKNING

Internetkällor

Demokrati. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/demokrati (Hämtad 2014-05-06)

Eniro. u.å. Trossö. Eniro. http://kartor.eniro.se/?-
q=tross%C3%B6 (Hämtad 2014-05-20)

Exkludera. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/sok?q=exkludera (Hämtad 2014-05-06)

Exploatering. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/exploatering/166137 (Hämtad 2014-05-06)

Offentlig. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/offentlig (Hämtad 2014-05-06)

Fysisk planering. u.å. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/fysisk-planering (Hämtad 2014-05-06)

Gentrifiering. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/gentrifiering (Hämtad 2014-05-06)

Kapitalism. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/kapitalism (Hämtad 2014-05-06)

Karlskrona kommun. 2013. Skärgårdsfest i Karlskro-
na 1-3 augusti. Karlskrona.se.
http://www.karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/
Skargardsfest-i-Karlskrona-1-3-augusti/ (Hämtad 
2014-05-20)

Karlskrona kommun. 2008. Klart för byggstart av 
hotellet vid Fisktorget. Karlskrona.se. http://www.

karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-webbhuvudet/Medi-
aservice-2/Sok-pressmeddelanden/Klart-for-bygg-
start-av-hotellet-vid-Fisktorget/ (Hämtad 2014-05-
20)

Karlskrona turistbyrå. u.å. Fisktorget Karlskrona. 
VisitKarlskrona. http://b2.boka-blekinge.se/sv/evene-
manget/a505421/fisktorget-karlskrona/arena (Häm-
tad 2014-05-20)

Karlskrona turistbyrå. u.å. Fisktorget. VisitKarlskro-
na. http://b2.boka-blekinge.se/sv/se-gora/a438331/
fisktorget/detaljer (Hämtad 2014-05-20)

Karlskrona turistbyrå. u.å. Guidade turer – Vanar-
tigt Kvinnfolk – Social brutalism från 1780-talet. 
VisitKarlskrona. http://b2.boka-blekinge.se/sv/eve-
nemanget/a505413/guidade-turer-vanartigt-kvinn-
folk-social-b/detaljer?search=s%3D20140520%3B-
gid%3D69542&filter=g%3D69542%3B-
pl%3D505421%3Bsgid%3D69542%3B-
d%3D20140520 (Hämtad 2014-05-20)

Kommersiell. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/kommersiell (Hämtad 2014-05-06)

Modernism. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/modernism/257635 (Hämtad 2014-05-06)

Offentlig plats. u.å. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/offentlig-plats (Hämtad 2014-05-06)

Post-modernism. u.å. Nationalencyklopedin. http://
www.ne.se/postmodernism (Hämtad 2014-05-06)

Privatisering. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/privatisering (Hämtad 2014-05-06)

Rekreation. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/sok?q=rekreation (Hämtad 2014-05-06)

Segregation. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/segregation (Hämtad 2014-05-06)

Stenborg, Lars-Olov. u.å. Karlskrona Saluhall; en 
klenod som borde bevarats. Gamla vykort.
http://www.gamlavykort.nu/artiklar/saluhallen.htm 
(Hämtad 2014-05-05)

Teori. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/
teori (Hämtad 2014-05-06)

Urban. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/
sok?q=urban (Hämtad 2014-05-06)

Urbanisering. u.å. Nationalencyklopedin. http://www.
ne.se/urbanisering (Hämtad 2014-05-06)



849.0 KÄLLFÖRTECKNING

Kartor

Grunddata för samtliga kartor har hämtats från 
© Lantmäteriet [i2012/1086]

Riksdagstryck

Proposition 1994/95:230. Kommunal översiktspla-
nering enligt plan- och bygglagen, m.m. Stockholm: 
Miljödepartementet.




