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SAMMANFATTNING
Idag står det urbana offentliga rummet och dess funktion som mötesplats inför 
förändringar där konkurrens från externa handelsområden, köpcentrum och 
förändrade handelsmönster i allmänhet kan innebära att det offentliga rummet 
i stadens centrum får svårt att behålla sin attraktivitet och dragningskraft. Det 
offentliga rummet i centrum riskerar därmed förlora sin historiskt starka 
betydelse och funktion som mötesplats.

Denna utveckling i kombination med att stadens mötesplatser, till följd av nya 
handelsmönster och en allt mer utbredd konsumtionsinriktning av stadsmil-
jön, innebär ofta en fragmentering och privatisering av det offentliga rummet 
i staden. Detta påverkar människans frihet att delta i det sociala livet i staden 
negativt. Då människors möjlighet till möten har en stor betydelse för det 
sociala kapitalet och konstateras vara grundläggande för demokrati och hälsa i 
samhället riskerar detta innebära negativa konsekvenser för en social hållbar-
het i staden.

Syftet är därmed att studera hur det traditionella urbana offentliga rummet 
som mötesplats kan komma att påverkas av handelsverksamheters omloka-
lisering i staden. Syftet är vidare att undersöka hur det traditionella urbana 
offentliga rummet i mellanstora till stora kommuner kan stärkas och bli mer 
resilient som mötesplats oavsett handelsverksamhetens närvaro, för att främja 
en social hållbarhet. 

I uppsatsen undersöks Lilla torg i Kristianstad centrum med hjälp av obser-
vations- och intervjumetoder i förhållande till Jan Gehls kvalitetskriterier för 
offentliga mötesplatser. Resultatet påvisar handelsverksamheters påverkan på 
möjligheter till möten mellan människor i stadens centrum samt hur Jan Gehls 
kvalitetskriterier fördelaktigt kan användas som verktyg för att göra det urba-
na offentliga rummet mer resilient som mötesplats.



DISPOSITION
INLEDNING
Här beskrivs kandidatuppsatsens bakgrund till varför mötesplatser samt social 
hållbarhet studeras samt den identifierade problematiken gällande mötesplat-
ser och social hållbarhet i förhållande till handelsverksamheters utveckling i 
den samtida staden. I kapitlet presenteras vidare syfte och problemformule-
ring.

FORSKNINGSDESIGN, METOD OCH SKRIFTLIGA KÄLLOR
Här introduceras vald forskningsdesign samt skriftliga källor och metoder.  

KUNSKAPS- OCH FORSKNINGSÖVERSIKT
I detta kapitel presenteras de skriftliga källor, teorier och begrepp, som utgör 
uppsatsens teoretiska ramverk samt ligger till grund för fallstudie och analys. 
Här studeras den historiska utvecklingen av handelsplatsen i stadens centrum, 
forskning kring det offentliga rummets funktion som mötesplats ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv samt huruvida fysisk utformning påverkar det sociala 
livet i det offentliga rummet. Här studeras även hur det offentliga rummet för-
delaktigt bör utformas för att främja möten. Kapitlet avslutas med en samman-
fattning och teoretiska utgångspunkter.

FALLSTUDIE
Följande kapitel avser introducera Kristianstad i allmänhet och den offentli-
ga platsen Lilla torg i synnerhet. Kapitlet inleds med att beskriva historia och 
planeringsförutsättningar för Kristianstad med fokus på Lilla torg. Därefter 
presenteras utförd inventering av den fysiska miljön på Lilla torg. Här presen-
teras även observation och intervjuer i syfte att undersöka människans vistelse 
i och användning av det offentliga rummet. 

ANALYS
I detta kapitel kommer observationer och intervjuer att analyseras i förhål-
lande till varandra samt i förhållande till kunskaps- och forskningsöversikt.        
Detta för att undersöka hur handelsverksamheter påverkar människans vistel-
se på och användning av Lilla torg i Kristianstad och för att därmed studera hur 
en omlokalisering av handel kan komma att påverka dess funktion som mötes-
plats. Utifrån observation och inventering analyseras även Lilla torgs behov av 
och möjlighet att bli mer reisilient som mötesplats utifrån kriterier baserade 
på kunskaps- och forskningsöversikt.

RESULTAT
I detta kapitel presenteras resultat från observation, intervjuer samt invente-
ring på Lilla torg i Kristianstad i förhållande till problemformulering. Kapitlet 
avslutas med ett förslag på hur Lilla torg i Kristianstad kan göras mer resiliens 
som mötesplats.

SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS
Följande kapitel presenterar slutsatser i förhållande till kandidatuppsatsens 
problemformulering. Kapitlet avslutas med diskussion över metodval samt 
förslag på vidare studier. 
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Människans rörelse och uppehållande vistelse i det offentliga rummet, såväl 
aktivt som passivt (Gehl 2010b:14,77).

Beskriver stadskärnan och dess vikt som mötespunkt och den mittpunkt där 
processer, linjer och strukturer knyts samman och samverkar i en stad (Book 
och Eskilsson 1999:11).

Beskriver verksamheter som verkar med omsättning av varor, tjänster och ka-
pital mellan regioner och mellan människor (Nationalencyklopedin 2014). Här 
fokuserar handelsverksamheter på sällanvaruhandel, dagligvaruhandel samt 
volymhandel. Därmed berörs inte restaurangverksamheter.

Plats där handel idkas (Svenska akademiens ordbok 2014). 

Inköp och användande av en vara för att tillfredställa behov eller önskning 
(Smas 2005:19).

Beskrivs som slumpmässiga, tillfälliga möten med annan människa (Nationa-
lencyklopedin 2014, Svenska akademiens ordbok 2014) som kan ge upphov till 
olika grad av social interaktion (Gehl 2010b:15,19). 

En plats för slumpmässigt, tillfälligt möte med annan människa (Nationalen

”Mötesplatser är ställen där människor möts och interagerar i någon form. Mötet 
och interaktionen med andra utgör för individen en dimension av livskvalitet 
och bidrar till att stärka den sociala sammanhållningen och platsens identitet.” 
(Regionplanekontoret 2010:12) 

Någonting som är till för allmänheten (Olsson och Wikström 2012:84). Sy-
nonymt med ordet allmän, tillgänglig, publik, öppen och kommunal. (Se mer 
nedan)

Offentligheten beskrivs som både anknuten till fysiska strukturer i staden samt 
sociala faktorer. Utifrån stadens struktur beskrivs offentligheten som offentli-
ga platser som alla tillsammans utgör det offentliga rummet i staden (Lieberg 
1993:197). 

Begreppet plats delas enligt engelsk litteratur in i place och space, där space 
används för att beskriva ett fysiskt avgränsat rum. Place ges en bredare inne-
börd med både sociala och fysiska betydelser (Lieberg 1993:197). Fortsätt-
ningsvis kommer begreppet offentlig plats -
nen av plats, som behandlar både sociala och fysiska aspekter.

Offentliga platser kännetecknas av att de är tillgängliga för alla under alla tid-
punkter. I offentliga miljöer är människan fri att välja hur de vill framställa sig 
själva, hur de vill bli uppfattade och vilka kontakter som väljs att tas respektive 
inte tas (Lieberg 1993:197). Offentliga platser beskrivs som det allmänna rum 
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som främjar relationer utanför den privata sfären, och som möjliggör det urba-
na samhället (Olsson och Wikström 2012:80). 

Fysiskt innebär offentliga platser bebyggelsemiljöer och utrymmen som är till-
gänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker. Dessa 
platser utgör stadens offentliga rum ( Lieberg 1993:197, Olsson och Wikström 
2012:80, Nationalencyklopedin 2014). 

När offentliga rum fortsättningsvis används talas därmed om det överordna-
de begreppet gällande offentliga platser i staden som i sin tur innefattar både 
sociala och fysiska strukturer (Lieberg 1993:197). Offentliga rum kommer att 
användas när offentliga platser generellt diskuteras. 

Begreppet mötesplats kommer i uppsatsen att undersökas i förhållande till det 
offentliga rummet och dess funktion som mötesplats i staden.

Privat 
Kontrasterar till begreppet offentligt, där begreppen ofta förklaras som en 
dikotomi. Till det privata har inte allmänheten tillträde i samma utsträckning 
som i det offentliga. Det privata beskrivs som privat egendom, ett eget utrym-
me och själsligt som individens jag (Olsson och Wikström 2012:84). Privat 
innebär enligt Nationalencyklopedin (2014) motsatsen till offentligt, kommu-
nalt eller statligt och benämner något enskilt .

Privatisering handlar om att någonting offentligt görs privat, genom att ägo går 
från offentligt till privat (Nationalencykolpedin 2014).

Begränsad offentlighet till följd av exempelvis ökade privata initiativ eller ägo-
förhållanden i det offentliga rummet (Olsson och Wikström 2012:86).

Enligt Nationalencyklopedin (2014) elasticitet. Det engelska ordet resilience 

som hur offentliga rum klarar förändring utan att helt behöva omstruktureras 
eller gå förlorade då handelsverksamheter stagnerar (Kärrholm 2010).

Social hållbarhet i förhållande till stadsutveckling kännetecknas av ”sådant 
som att hänsyn tas till olika gruppers behov, att förutsättningar för människors 
möten förbättras och att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas… samt 
för ökad integration och minskad boendesegregation” (Boverket 2010:21-22) 
(se mer Kapitel 1).

De egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan grun-
das på tillit (Nationalencyklopedin 2014).

Kommun med 20 000 – 50 000 invånare (Sveriges kommuner och landsting 
2009).

Kommun med 50 000 – 200 000 invånare (Sveriges kommuner och landsting 
2009). Uppsatsens fallstudie studerar Kristianstad kommun som innehar 80 
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1.1 STADENS FÖRÄNDRADE HANDELSMÖNSTER
Som Kristianstadbo har författaren de senaste åren ofrånkomligt följt den 
starka stadsbyggnadsdebatten vad gäller kommunens nya planer för ”Han-
delsstaden Kristianstad”. Kristianstad framställs som en stad med traditionellt 
starkt centrum, mycket på grund av frånvaro av externhandelsetableringar. 
Kommunen, tillsammans med privata initiativtagare, har sedan 2008 dock haft 
planer på att utöka handelsstaden. År 2012 påbörjades byggnationen av Galle-
ria Boulevard strax intill det befintliga traditionella centrumet, en galleria med 
plats för 70 nya butiker. Förutom denna handelssatsning planeras även ett nytt 
externhandelsområde strax utanför Kristianstad med cirka 80 nya butiker på 
en yta lika stor som Kristianstads befintliga centrum. 

Flertalet utredningar och analyser har gjorts över huruvida denna utveckling 
kommer påverka handelsverksamheter i Kristianstads befintliga centrum. Den 
senaste utredningen Handelsutredning Kristianstad (2014) framtagen av kon-
sultföretaget WSP beskriver att köpkraften i Kristianstad överskattats och att 
handelsverksamheter i Kristianstads traditionella centrum riskerar att tappa 
cirka 25 % i omsättning. Vidare beskrivs att detta med stor sannolikhet kom-
mer att innebära nedläggningar i- och utflyttningar ur centrum. De nya planer-
na för Kristianstads handelsutveckling har därmed väckt stora debatter bland 
butiksägare i centrum, medborgare och politiker. Debatterna är synliga både i 
dagspress, på sociala medier och på affischer uppsatta i centrum. Det uttrycks 
en oro för huruvida centrum ska överleva det nya handelstrycket och behålla 
sin attraktivitet och dragningskraft. 

Denna utveckling är inte Kristianstad ensam om. Flertalet kommuner i Sverige 
står inför, eller har genomgått, liknande utvecklingar där handelsverksamheter 
flyttar in i halvoffentliga köpcentrum eller flyttas till handelsområden i stadens 
periferi skriver Handelns Utvecklingsråd i rapporten Kampen om köpkraften 
(2011:9,39). Bara i Skåne har de senaste 10 åren externhandelsetableringar 
ökat med 40 % i bebyggd yta beskriver Länsstyrelsen Skåne i rapporten Hand-
la rätt (2007:1). Denna handelsutveckling i kombination med förändrade han-
delsmönster, bland annat genom ökad näthandel, skapar nya förutsättningar 

för handelsverksamheter i staden i allmänhet och i centrum i synnerhet. Karin 
Book och Lena Eskilsson, forskare vid Lunds universitet, skriver i Centrum-ut-
armning eller renässans (1999:5-6) att denna utveckling innebär att städers 
centrum riskerar att utarmas och förlora sin betydelse och funktion.

1.2 SOCIAL HÅLLBARHET
Hållbar utveckling är ett idag välkänt begrepp som används flitigt i samhället. 
Begreppet kommer ursprungligen ifrån Brundtlandtkomminsionens rapport 
Our common future. Denna rapport togs fram av FN 1987 i syfte att skapa 
långsiktiga riktlinjer för miljöarbetet. Hållbar utveckling definieras i rapporten, 
översatt till svenska, som ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfreds-
ställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” . 

Ett vanligt sätt att beskriva begreppet är att dela upp det i tre stödjande dimen-
sioner; ekologisk- ekonomisk- och social hållbarhet. Dessa begrepp har starkt 
genomsyrat olika sektorer i samhället, däribland stads- och samhällsplanering. 
Strävan efter en hållbar utveckling har översatts till övergripande nationella 
strategier och de olika dimensionerna behandlas i olika lagstiftningar som 
berör samhällsplanering. 

I förhållande till fysisk planering är Plan- och bygglagen (SFS:2010:900) den 
främsta lagen och instrumentet för planering. I denna lag beskrivs genom-
gående vikten av en hållbar utveckling och mer specifikt den sociala dimen-
sionen i planeringen, vilket framställs redan i den inledande paragrafen 
(SFS:2010:900);

1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om 
byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda männ-
iskans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala lev-
nadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer.
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Även myndigheter framställer vikten av social hållbarhet i planeringssamman-
hang. Boverket, förvaltningsmyndighet för frågor som berör samhällsplane-
ring, byggande och boende, har gett ut flertalet allmänna råd som syftar till att 
sprida kunskap om social hållbarhet och hur denna kan arbetas för i förhållan-
de till fysisk planering. I det rådgivande dokumentet Socialt hållbar stadsut-
veckling (2010:21-22) beskriver Boverket att en socialt hållbar stadsutveckling 
tar hänsyn till olika gruppers behov, möjliggör möten mellan människor samt 
främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Det poängteras att fysisk planering på olika plannivåer är ett viktigt verktyg för 
en socialt hållbar stadsutveckling och ett socialt hållbart samhälle (Boverket 
2010:21-22,112). Arbetet med social hållbarhet i förhållande till fysisk plane-
ring uttryck främst, utifrån Plan- och bygglagen (SFS:2010:900), gällande över-
siktsplaneringen i Sverige. Alla kommuner i Sverige är enligt Plan- och byggla-
gen (SFS:2010:900) skyldiga att ha en aktuell översiktsplan som ska vägleda 
kommande planering av mark- och vattenmiljö. Ett av de främsta syftena med 
översiktsplanen är att främja en långsiktigt hållbar utveckling, vad gäller sam-
tiga tre dimensioner (Boverket 2012). Det är därmed i översiktsplanen som 
kommunen kan ange övergripande planer och ställningstagande i hur arbetet 
för en socialt hållbar utveckling ska ske. 
 
1.2.1 Social hållbarhet i Kristianstad
I Kristianstad översiktsplan behandlas de tre hållbarhetsdimensionerna i sepa-
rata kapitel. Social hållbarhet benämns i förhållande till följande faktorer:

•   Folkhälsa

•   Vikten av mötesplats för främjande av jämlikhet och integration där        
     människor i alla åldrar och befolkningsgrupper ska kunna mötas.

•   Vikten av mötesplatser för att minska ensamhet, utanförskap samt främlings 
     fientlighet.

Kommunen beskriver i översiktsplanen att det är kommunen själva som aktör 
som har det övergripande ansvaret i att säkerställa sådana möjligheter till mö-
ten i staden för att nå ett socialt kapital (Kristianstad översiktsplan 2013:18).
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2.1 PROBLEMSTÄLLNING
Förhållandet mellan handelsverksamheter och social hållbarhet kan enligt 
stadsbyggnadsforskaren Lukas Smas rapport Konsumtion, det urbana livet och 
stadens morfologi (2005:5) förstås som ömsesidigt påverkande då han beskri-
ver att urban konsumtion påverkar det urbana livet, och att det urbana livet 
påverkar den urbana konsumtionen. Förändrade handelsmönster i staden 
identifieras därmed inte bara som ett hot mot handelsverksamheters över-
levnad, utan även mot det urbana offentliga rummet som mötesplats. Detta i 
kombination med att stadens handelsverksamheter i stor utsträckning flyttar 
in i halvoffentliga arenor påverkar människans frihet att delta i det sociala 
livet i staden negativt.  De halvoffentliga arenorna, så som externhandelsområ-
den och varuhus, betecknas enligt PBL kap 1 4§ kvartersmark. Detta antyder 
dess privata karaktär till skillnad från benämningen allmän platsmark vilken 
innebär område tillgängligt för allmänheten (SFS:2010:900).  Malin Eriksson 
hävdar i Socialt kapital (2003:11-13,22) att människors möjlighet till möten 
och interaktion har stor betydelse för det sociala kapitalet och konstateras 
vara grundläggande för demokrati och hälsa i samhället. Den samtida stadens 
handelsutveckling kan därmed innebära negativa konsekvenser för en social 
hållbarhet.

Det finns idag forskning på detta område. Bland annat framhåller Bosse Berg-
man i boken Handelsplats, shopping och stadsliv (2003:196) denna problema-
tik mellan handelsverksamheter och offentliga rum i förhållande till en social 
hållbarhet då han förklarar konsumtionsinriktningen av stadsmiljön som att 
”det finns inget stadsliv utan handel, och ingen handel utan möjligheter till flane-
rande”. Det finns även välkända urbanteoretiker som behandlar detta område, 
både Jürgen Habermas och Richard Sennett hävdar att det urbana konsum-
tionssamhällets kan innebära ett steg mot den urbana offentlighetens förfall 
(Habermas och Sennett i Smas 2005:11). Som slutligt exempel poängterar 
arkitekturforskaren Mattias Kärrholm i artikeln ”Inte bara handel i ett hållbart 
centrum” (2010) vikten ett fritt offentligt rum i staden och att konsumtion och 
handelsverksamhet, som ständigt föränderligt, inte bör ses som det traditionel-
la centrumets främsta funktion för en socialt hållbar stadsutveckling. 

Det konstateras att det urbana offentliga rummet och dess funktion som mö-
tesplats kan stå inför förändringar där konkurrensen från externa handelsom-
råden, köpcentrum och förändrade handelsmönster i allmänhet kan innebära 
att offentliga platser i centrum, i mellanstora till stora kommuner, får svårt att 
behålla sin attraktivitet och dragningskraft. Urbana offentliga rum riskerar att 
utarmas på handelsverksamheter och därmed också på människor vilket kan 
innebära negativa konsekvenser för en social hållbarhet. 

Samtidigt menar Smas (2005:7) att staden inte bara påverkas av de aktiviteter 
som sker i staden utan att stadens fysiska utformning i stor grad skapar förut-
sättningar för vilka aktiviteter som ges utrymme. I förhållande till ovan be-
skriven problematik har därmed identifierats en relevans av att som blivande 
planeringsarkitekt undersöka förhållandet mellan handelsverksamheter samt 
social hållbarhet och hur  offentliga platser med fysisk planering kan bli mer 
resilient i förhållande till förändrade handelsmönster.

2.2 SYFTE
Syftet är att studera hur det urbana offentliga rummet som mötesplats kan 
komma att påverkas av handelsverksamheters omlokalisering i staden. Syftet 
är vidare att undersöka hur traditionella urbana offentliga rum i mellanstora 
till stora kommuner kan stärkas och bli mer resilient som mötesplats oavsett 
handelsverksamhetens närvaro, för att främja en social hållbarhet. 

Figur 1. Förhållandet mellan den urbana mötesplatsen och handelsverksamheter.
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2.3 PROBLEMFORMULERING
För att undersöka den ovan beskrivna problematiken fokuseras på följande 
frågeställningar: 

Hur kan det offentliga rummet genom fysisk planering bli mer resilient 
som mötesplats oberoende handelsverksamheters närvaro?

För att besvara huvudfrågeställningen har tre underfrågor formulerats:

• Hur stor påverkan har handelsverksamheter på människors vistelse i och 
användning av det urbana offentliga rummet? Och hur påverkar det möjlig-
heten till möten i staden?

• Hur kan fysisk utformning, enligt urbanteoretiker, användas för att stärka 
det urbana offentliga rummets funktion som mötesplats?

• Hur kan principer om mötesplatsers fysiska utformning tillämpas för att 
stärka Lilla torg i Kristianstad centrum som mötesplats?

2.4 AVGRÄNSNING 
Följande avgränsningar finns för uppsatsen.

2.4.1 Ämnesavgränsning
Vid undersökning av det offentliga rummets förhållande till handelsverksam-
heter kommer fokus ligga på att studera detta utifrån ett socialt hållbarhets-
perspektiv med fokus på vikten av offentliga rum som mötesplatser för indivi-
dens utveckling, integration och demokrati i samhället. 

Vad gäller undersökning om handelsverksamheters påverkan på det urbana 
offentliga rummet som mötesplats ämnar uppsatsen studera hur handeln som 
målpunkt påverkar människans vistelse i och användning av det offentliga 
rummet och därmed möjligheten till möten. Vidare problematik angående 
handelsverksamheter och gentrifieringsprocesser berörs endast kortfattat för 

att ge underlag till det offentliga rummets utformning som mötesplats i förhål-
lande till människans inkludering respektive exkludering. 

Andra kringliggande verksamheter och funktioners påverkan på det offentliga 
rummet som mötesplats kommer inte att i detalj undersökas, fokus ligger på 
handel. Under begreppet handelsverksamhet berörs, som beskrivet, inte res-
taurangverksamhet.

Gällande undersökning om huruvida det offentliga rummet genom fysisk 
planering kan bli mer resilient som mötesplats avgränsas begreppet fysisk 
planering till undersökande av fysisk utformning. Detta avgränsat till mindre 
åtgärder i den befintliga miljön, större fysiska åtgärder så som övergripande 
gatustrukturer, bebyggelsestruktur eller funktioner kring det offentliga rum-
met kommer inte att undersökas.  Däremot ämnas studera hur det offentliga 
rummet, genom dess småskaliga fysiska utformning, kan bli mer resilient som 
mötesplats oavsett kringliggande funktioner.

Den fysiska utformningen begränsas vidare till att applicera de begrepp och 
teorier som lyfts av teoretiker, med tyngdpunkt i Jan Gehl (2010a:239), i upp-
satsens kunskaps- och forskningsöversikt (Se Kapitel 3).

2.4.2 Rumslig avgränsning
I fallstudien undersöks det offentliga rummet i Kristianstad centrum, genom 
djupare studie av den offentliga platsen Lilla torg. Studien fokuserar därmed på 
befintliga offentliga rum i den svenska mellanstora till stora kommunens tradi-
tionella centrum. Externhandelsområden och köpcentrum studeras inte.
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3.1 FORSKNINGSDESIGN
För att utgå ifrån de teorier och de begrepp som kommit fram i uppsatsens 
kunskaps- och forskningsöversikt är fallstudier en lämplig forskningsdesign 
för djupstudier beskriver Martyn Denscombe i Forskningshandboken (2009:60-
62). Denna forskningsdesign kan vara såväl upptäcktsstyrd för att undersöka 
en problematik, samt vara teoristyrd för att illustrera och pröva teorier (Dens-
combe 2009:63). En fallstudie bedöms vara lämplig för att undersöka förhål-
landet mellan handelsverksamheter och det urbana offentliga rummet som 
mötesplats samt att utifrån teoretiker undersöka möjligheten att stärka det 
offentliga rummets resiliens som mötesplats. En fallstudie är även passande 
då den, genom möjligheten till djupgående studier, fokuserar på komplexiteten 
i det särskilda fallet samtidigt som forskningsdesignen möjliggör att generell 
problematik kan undersökas (Denscombe 2009:62,68-69).

Vid fallstudier krävs att relevanta fall väljs att studeras för att möjliggöra 
generalisering utifrån uppsatsen resultat. Av denna anledning är det viktig 
att i fallstudien beskriva det specifika fallets förutsättningar för att möjliggö-
ra jämförelser(Denscombe 2009:64-65,69) (Se Kapitel 3.2.2 & 5). Fallstudien 
utgår här från Lilla torg i Kristianstad centrum. Kristianstad är representativt 
vad gäller storlek och geografi, detta då det är en större kommun som an-
gränsar till flertalet större orter med stort handelsutbud. Kristianstad är även 
representativt då kommunen har stora planer vad gäller handelsstrukturerna 
i kommunen, där nya halvoffentliga handelsetableringar planeras. Den tidigare 
beskrivna problematiken för stadens traditionella urbana offentliga rum, med 
risk för minskad handel och utarmning av människor, är därmed lämplig att 
studera utifrån offentliga rum i Kristianstad centrum med fokus på den offent-
liga platsen Lilla torg.

Utöver att Lilla torg i Kristianstad är ett representativt fall underlättas under-
sökningen av det faktum att författaren själv är från Kristianstad och har följt 
handelsutvecklingen samt innehar viss lokalkännedom. Dock bör poängteras 
att detta också innebär nackdelar vad gäller forskarens neutralitet vilket måste 
beaktas vid insamlande och tolkning av material (Denscombe 2009:72). 

3.2 METOD
Utifrån vald forskningsdesign beskriver Denscombe (2009:61-62) att fallstu-
dier tillåter och uppmuntrar till användande av flertalet forskningsmetoder. 
Det empiriska materialet samlas in via en mindre innehållsanalys utifrån doku-
mentstudier samt observationer och intervjuer. Metoderna är lämpliga utifrån 
det material som behövs som underlag. Metoderna kompletterar även varan-
dra och gör det möjligt att jämföra resultat och ge en fullständigare bild av den 
beskrivna problematiken (Denscombe 2009:185-186). 

3.2.1 Skriftliga källor
Nedan redogörs för skriftliga källor som behandlas, hur de har hittats, hur 
urvalet har skett samt hur de har behandlats. Avslutningsvis ges en källkritisk 
diskussion.

Litteratur
Utifrån litteratur har en form av kvalitativ innehållsanalys gjorts för att ana-
lysera texternas innehåll. Den vanligaste tillämpningen av en innehållsanalys 
är att bryta ned texten och forma kategorier som systematiskt används för 
att koda och räkna ord och meningar. Detta i syfte att finna undermedvetna 
budskap i texter (Denscombe 2009:307-308). Innehållsanalysen används här 
istället för att arbeta fram kunskaps- och forskningsöversikt och vidare även 
begrepp och teoretiska utgångspunkter som kommer att analyseras i förhållan-
de till fallstudien. 

För att hitta skriftliga källor har sökmotorn summon och Libris använts för att 
söka både artiklar och böcker. Sökord som konsumtion, offentliga rum, offent-
liga platser, handel, social hållbarhet, utformning av offentliga rum, mötesplat-
ser, utformning av mötesplatser användes. Sökorden har även översatts till 
engelska för att utöka sökträffarna. Annan relevant litteratur har tagits fram 
genom att gå till författare som är välkända inom fysisk planering och som 
genomgående behandlats vid kandidatutbildningen Fysisk planering. Exempel 
på sådana författare är Jane Jacobs, Richard Sennett, Lina Olsson och Tomas 
Wikström, Sharon Zukin och Ali Madanipour. Dessa författare är även van-
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ligt refererade till inom området stadsplanering. Utöver dessa textkällor som 
framkommit genom sökmotorer och som är välkända ifrån utbildningen har 
källförteckningar i litteratur som är lämplig i förhållande till uppsatsens fokus 
inspirerat till litteratur.

När material hittats har urvalet av litteratur skett utifrån främst relevans men 
även på författarnas profession och bakgrund för att möjliggöra komplettering 
mellan teorier. Litteratur med bakgrund i arkitekturprofessionen som främst 
behandlar fysiska strukturer på den offentliga platsen samt presenterar nor-
mativa teorier studeras, så som exempelvis Jan Gehls och Ali Madanipours 
texter. Detta kompletteras med studier av litteratur med sociologisk bakgrund 
från exempelvis Richard Sennett och Sharon Zukin.

Gällande urvalet av teoretiker vid undersökning av tidigare forskning kring 
den offentliga platsens utformning som mötesplats (se Kapitel 4.3) baseras ur-
valet på teoretikers olika fokus och planeringsnivåer. Teorierna ställs här mot 
varandra för att finna gemensamma ståndpunkter som vidare kan användas 
vid analys av det offentliga rummets utformning som mötesplats. 

När insamlandet och urvalet av litteratur sedan skett baserat på sökord, 
relevans och komplettering av perspektiv har litteraturen vidare behandlats 
och gallrats genom en enklare innehållsanalys för att få fram kunskaps- och 
forskningsöversikt samt vidare teoretiska utgångspunkter. Då har sökts efter 
text som behandlar handelns påverkan på det offentliga rummet, vikten av 
mötesplatser för en social hållbarhet samt om och hur det offentliga rummet 
fysiskt kan stärkas som mötesplats. Denna text används sedan i kunskaps- och 
forskningsöversikten. Innehållsanalysen har således inte varit utformad som 
en renodlad innehållsanalys utan har varit uppbyggd för att få fram uppsatsens 
kunskaps- och forskningsöversikt och för att vidare kunna framhäva de teorier, 
begrepp och metoder som sedan används för att forma fallstudien samt verka 
som underlag till analys av denna.

Dokument
En enklare kvalitativ innehållsanalys av dokument har även utförts i förhållan-
de till fallstudien med syfte att undersöka Kristianstads och Lilla torgs historia 
samt planeringsförutsättningar. Detta dels för att klargöra det valda fallets för-
utsättningar för att möjligöra vidare jämförelser (Denscombe 2009-64-65,69), 
men även i syfte att verka som underlag till analys. Urvalet av dessa dokument 
hittades genom sökningar på Kristianstad kommuns hemsida med sökorden 
Kristianstads historia, handelsplaner, planer, handelsutredningar, demografi 
och målpunkter. Även en kandidatuppsats om metoden Space syntax, skriven 
av en student vid fakulteten för ingenjörer och hållbar utveckling vid Gävle 
högskola, har studerats. Detta då den studerade uppsatsen innehåller utförda 
Space syntaxanalyser över flertalet svenska städer, däribland Kristianstad. 
Denna uppsats blev författaren tipsad om av en lärare vid kandidatutbildning-
en Fysisk planering.

När dokumenten hittats och urvalet gjorts har fynd gällande historia och plane-
ringsförutsättningar sammanställts i fallstudien. Planeringsförutsättningarna 
analyseras sedan, tillsammans med inventering av den fysiska miljön på Lilla 
torg, för att undersöka dess kvalitet och resiliensnivå som mötesplats utifrån 
begrepp och teorier i kunskaps- och forskningsöversikt. 

Det bör dock poängteras begränsningen i att göra en innehållsanalys genom att 
den tenderar innebära att författaren lyfter ut begrepp samt teorier och deras 
betydelse från den ursprungliga kontexten (Denscombe 2009:308). Detta har 
dock beaktats och bedöms inte ha påverkat resultatet.  

Källkritik
En blandning av källor har använts både i förhållande till kunskaps- och forsk-
ningsöversikt samt i fallstudien. Såväl forskningsartiklar, böcker, myndig-
hetstexter samt material från Kristianstad kommun har studerats. De skriftliga 
källornas validitet är viktigt att framhäva för att bekräfta dess lämplighet som 
underlag. Validiteten baseras på att källorna ska vara autentiska, trovärdiga, 
representativa samt inneha en tydlig innebörd (Denscombe 2009:231-234).
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Samtliga källor anses autentiska. Dock har i vissa fall sekundära källor använts 
med anledning av att tillgång inte har funnits till primärkällan. I dessa fall har 
uppmärksammats att tolkningar av orginalkällan kan ha gjorts av författaren i 
fråga, vilket kan begränsa tillförlitligheten. 
Samtliga källor anses representativa och trovärdiga med anledning av att det 
främst är välkända forskare inom stadsbyggnad och sociologi som studerats 
(se mer Kapitel 4). Författarna anses som beskrivet även komplettera varandra 
baserat på deras bakgrund och fokus, vilket ökar tillförlitligheten. Det underlag 
som tagits fram av myndigheter har dock särskilt uppmärksammats då materi-
alet kan innebära politiska vinklingar. Kommunala dokument kan även innebä-
ra politiska vinklingar, detta uppfattas dock inte vara ett problem i detta fall då 
dokumenten endast studerats i syfte att undersöka fysiska planeringsförutsätt-
ningar för Kristianstad och Lilla torg. Studien av kandidatuppsatsen vid Gävle 
högskola beaktats speciellt då även denna kan innebära bristande tillförlitlig-
het eftersom analysen är framtagen av en students tolkning. 
Även internetkällorna har beaktats särskilt och anses vara tillförlitliga baserat 
på utgivare, referering till andra källor samt uppdatering. Bildmaterial baserat 
från internetkällor används endast som illustrationer och bedöms inte medföra 
bristande tillförlitlighet (Denscombe 2009:231-234).

3.2.2 Observationer
Det empiriska materialet utgörs delvis av observationsunderlag. Observatio-
ner innebär direkt observation av händelser i naturliga miljöer (Denscombe 
2009:272). Observationen påverkas i stor grad av forskarens kompetens som 
påverkas av pyskologiska faktorer så som minne, perception, tidigare erfaren-
heter samt emotionellt tillstånd. Därmed behöver forskarens tolkning tas med 
i beräkningen vid analys för att intyga representativiteten i data och huruvida 
undersökningen kan generaliseras utifrån (Denscombe 2009:272-273). 

Observation för att undersöka vistelse i och användning av det offentliga 
rummet.
För att undersöka hur handelsverksamheternas närvaro påvekar människans 
vistelse i och användning av det offentliga rummet samt möjligheten till mö-

ten mellan människor utförs observationer på en offentlig plats i Kristianstad 
centrum, Lilla torg. För att studera detta har observationerna skett under fem 
dagar; två vardagar, två söndagar och en lördag. Detta för att under vardagarna 
samt lördagen observera rörelsen på den offentliga platsen när handelsverk-
samheterna är öppna, och för att under söndagarna observera rörelsen när ma-
joriteten av handelsverksamheterna är stängda. Detta illustrerar en bild av hur 
handelsverksamheternas närvaro påverkar människans vistelse i och använd-
ning av det offentliga rummet, även om detta fortfarande innebär handelns 
fysiska närvaro genom skyltfönster och skyltning (Läs mer Kapitel 8.1).

Observationerna har genomförts med fotografering som dokumenteringsmedel 
och genom att registrera data direkt på detta vis minimeras risk för selektivt 
minne baserat på författarens psykologiska faktorer (Denscombe 2009:286). 
Under observationen har författaren strävat efter att behålla den naturliga mil-
jön och varit en av människorna i mängden (Denscombe 2009:283) för att  mi-
nimera att människors aktivitet och beteende snedvrids (Denscombe 2009:81). 

Observationerna har vidare utförts genom att under respektive observations-
dag fotografera platsens användning vid fyra tillfällen; klockan 10, 12, 15 och 
19. Detta för att få ett brett och representativt underlag angående människans 
rörelse i förhållande till handelsverksamheter olika tider på dygnet. Dock har 
under lördagen endast observerats och fotograferats vid en tidpunkt, klockan 
12. Detta då lördagen inte planerades som observationsdag i inledningsskedet, 
utan syftar till att kontrastera till vardagarnas samt söndagarnas observatio-
ner. Tilläggas här kan att handelsverksamheterna kring Lilla torg under varda-
gar har öppet mellan 10-18, under lördagar mellan 10-15 och är under sönda-
gar stängda.  Den enstaka butik som har söndagsöppet har öppet mellan 12-15.
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Observationerna på Lilla torg i Kristianstad genomfördes under följande fem 
dagar:

•  Söndagen den 13 april. Klockan 10,12,15,19.
•  Måndagen den 14 april. Klockan 10,12,15,19.
•  Lördagen den 19 april. Klockan 12.
•  Tisdagen den 22 april. Klockan 10,12,15,19.
•  Söndagen den 27 april. Klockan 10,12,15,19.

Under observationsdagarna var det varierande väder vilket kan ha påverkat 
människors vistelse. Dock var vädret vid de observerade tillfällena olika och 
underlaget anses därmed representativt. Poängteras bör även att den obser-
verade lördagen var påskafton, vilket också kan ha influerat antalet människor 
som rörde sig på Lilla torg (se mer metoddiskussion Kapitel 8).

Matthew Carmona et. al hävdar i Public spaces Urban places (2010:83-83) att 
det offentliga rummets potential som mötesplats främst kan mätas genom att 
se hur många som rör sig där. Sålunda är denna observeringsmetod lämplig 
som underlag i förhållande till uppsatsens tema, för att undersöka det offentli-
ga rummets resiliens som mötesplats i förhållande till handelsverksamheter.

Observation för att undersöka det offentliga rummets fysiska förutsätt-
ningar som mötesplats.
En observation i syfte att inventera den offentliga platsens fysiska miljö har 
vidare utförts för att i analys, enligt teoretiker, studera Lilla torgs fysiska förut-
sättningar som mötesplats. Detta för att undersöka huruvida de fysiska förut-
sättningarna kan stärkas för att göra det offentliga rummet mer resilient som 
mötesplats. Denna observation genomfördes som en inventering av den fysiska 
miljön på Lilla torg och dokumenterades med hjälp av kartmaterial samt foto-
grafier. Då det är den fysiska miljön som inventerats tolkas eventuellt störande 
av den naturliga miljön inte ha påverkat det insamlade materialet (Denscombe 
2009:283). Författarens psykologiska faktorer kan dock ha påverkat tolkandet 
av materialet. Detta har särskilt beaktas då författaren själv har lokalkunskap 

och subjektiva erfarenheter från platsen (Denscombe 2009:288). I förhållande 
till den direkta observationen utförd på Lilla torg har även kompletterande 
observationer, i syfte att ytterligare inventera kringliggande funktioner, gjorts 
digitalt via adressökning på Google maps (2014).
För att undvika förvirring för läsaren kommer denna observation, i förhållande 
till föregående observation, fortsättningsvis att benämnas inventering.

Analysmetod
Observationsunderlaget, fotografierna, analyseras kvantitativt för att se hur 
många människor som rör sig i det offentliga rummet när handelsverksam-
heten är öppna respektive stängda. Fotografierna analyseras även kvalitativt 
(Denscombe 2009:276) för att se hur människor använder rummet då han-
delsverksamheter är närvarande respektive inte närvarande. Analysen jämförs  
även med kunskaps- och forskningsöversikt.

Utifrån inventering av den fysiska miljön på Lilla torg görs analys tillsammans 
med övrigt inventerat material från dokumentstudier angående Kristianstads 
planeringsförutsättningar. Analysen baseras på begrepp och teorier som lyfts 
i kunskaps- och forskningsöversikt angående det offentliga rummets fysis-
ka kvalitet och hur rummet kan bli mer resilient som mötesplats med fysisk 
utformning. Detta görs med utgångspunkt i tolkning av Jan Gehls (2010a:239) 
kvalitetskriterier i förhållande till övriga presenterade urbanteoretikers stånd-
punkter. 

3.2.3 Intervjuer
Observationerna över människans vistelse i och användning av det urbana 
offentliga rummet kompletteras med semistrukturerade intervjuer för att 
ytterligare undersöka handelns påverkan på människors vistelse i samt an-
vändning av det offentliga rummet. Intervjufrågorna behandlar i vilket syfte 
människorna vistas på den studerade offentliga platsen Lilla torg. Intervjuerna 
har genomförts med ett slumpmässigt urval av människor som vistats i Kristi-
anstad centrum. 
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Intervjuer är lämpliga att använda då forskaren behöver nå människors per-
sonliga åsikter och uppfattningar som annars kan vara svåra att nå (Denscom-
be 2009:230.268). Intervjuer kan dock innebära svårigheter då tillförlitlighet 
kan ifrågasätta validiteten av data. Fördelaktigt är därmed om metoden kom-
pletteras och resultaten jämförs med andra metoder (Denscombe 2009:268-
269), så som observationer i denna uppsats. 

Intervjuerna har genomförts som semistrukturerade. Sådana intervjuer ut-
går från forskarens frågor, men där såväl frågor som ordningsföljd är öppna 
(Denscombe 2009:234-235). Semistrukturerade intervjuer är fördelaktigt i 
förhållande till problemformulering då intervjuerna planerades att genomföras 
i Kristianstad centrum genom möte med slumpmässigt utvalda människor där 
den intervjuade ges möjlighet att utveckla i vilket syfte hen brukar röra sig på 
Lilla torg, samtidigt som frågorna är begränsade. 
Genom att göra intervjuer med slumpmässigt utvalda personer i övriga Kristi-
anstad centrum, och inte specifikt på Lilla torg, minskas risken för att författa-
ren är styrande i urvalet av intervjupersoner baserat på hur de använder Lilla 
torg. Vid intervjuer har medvetet inte berättats om kandidatuppsatsens tema 
för att inte leda svaren (Denscombe 2009:268-269). Detta med tanke på de 
omfattande synliga debatterna i Kristianstad.

Intervjuerna utfördes i Kristianstad centrum under tre dagar; söndag 13 april, 
måndag 14 april samt lördag 19 april. Intervjuerna genomfördes med 16 per-
soner vid 12 genomförda intervjuer. 10 av intervjupersonerna var kvinnor och 
6 var män. Intervjupersonerna är mellan 16 och 79 år gamla. 

Trots intervjupersoners variation i ålder, kön och bostadsort visar insamlat 
intervjuunderlag på samma teman och utifrån detta bedöms fler intervjuer inte 
innebära ökad tillförsel av kunskapsunderlag. Därmed bedöms intervjuunder-
laget vara representativt och generaliserbart. 

Under intervjuerna användes anteckningar som dokumenteringsstöd, vilket 
efter intervjuerna renskrevs och sammanställdes (Se Kapitel 6.2). Intervjufrå-

gorna finns bifogade (Bilaga 1). Författaren innehar även samtliga renskrivna 
intervjuer om dessa önskas studeras av läsaren. 

Analysmetod
Intervjumaterialet analyseras utifrån observationsmaterialet samt kunskaps- 
och forskningsöversikt. Detta i syfte att komplettera undersökning om hur 
handelsverksamheter påverkar människors vistelse i samt användning av det 
offentliga rummet, och därmed hur handelsverksamheters omlokalisering kan 
komma att påverka det urbana offentliga rummet som mötesplats.

3.2.4 Metodologisk triangulering
Genom att behandla problemformulering utifrån dokumentstudier, observatio-
ner, inventering och intervjuer i förhållande till begrepp och teorier som lyfts 
fram i kunskaps- och forskningsöversikt, möjliggörs metodtriangulering. Meto-
derna kan komplettera varandra och en fullständigare bild om problematiken 
kan ges (Denscomde 2009:185,188-189). Trianguleringen är extra angelägen 
gällande handelsverksamheters påverkan på människans vistelse i samt an-
vändning av det offentliga rummet där komplettering av metoder fördelaktigt 
kan illustrera en bredare bild av problematiken. 

Trianguleringen innebär dock att uppoffringar kan behöva göras på grund 
av att flera metoder ska genomföras. Det vill säga att djupet hade kunnat bli 
större om forskaren använt färre metoder (Denscome 2009:189) Dock är i 
detta fall metodtriangulering lämpligast för att nå olika perspektiv och en full-
ständigare bild, snarare än ett djup inom det enstaka perspektivet. Analysen 
riskerar med triangulering mellan metoder även bli komplicerad (Denscome 
2009:190). 
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Detta kapitel ger en översikt av kunskap samt forskning inom uppsatsens kun-
skapsfält.

Första delen är en historisk tillbakablick över hur handelsverksamheter har 
utvecklats i staden och hur det traditionella centrumets funktioner därmed 
förändrats. Som grundlitteratur till denna del av kunskaps – och forsknings-
översikten har arkitekten och stadshistorikern Bosse Bergmans bok Handels-
platser, shopping och stadsliv (2003) samt boken Centrum – utarmning eller re-
nässans (1999)  skriven av Karin Book och Lena Eskilssons, forskare vid Lunds 
universitet, använts. Den stora stadsomvandlingen (1997) skriven av Bengt O.H 
Johansson, doktor i kulturvård, har också bistått viktigt underlag . Även arti-
keln ”Urban livestyles: diversity and standardisation in spaces of consumption” 
(1998) skriven av Sharon Zukin, professor i sociolog vid Brooklyn College samt 
arkitekten Jerker Söderlinds Stadens renässans (1998) har förankrats. Slutli-
gen har Boverkets rapport Dags att handla nu – Detaljhandeln och en hållbar 
samhällsutveckling (2004), Kampen om köpkraften (2011) av Handelns utred-
ningsinstitut samt Handelsutredning Kristianstad (2014) av konsultföretaget 
WSP kompletterat avsnittet.

Andra delen av kunskaps- och forskningsöversikten behandlar det offentliga 
rummet och dess vikt för en social hållbarhet genom att studera forskning 
gällande dikotomin privat-offentligt samt människans tillgång till det offentli-
ga rummet. Här har boken Stadens möjligheter (2012) skriven av Lina Olsson 
och Tomas Wikström, forskare vid Urbana studier på Malmö högskola, utgjord 
grunden. Artiklar i boken Urbanitetens omvandlingar kultur och identitet i den 
postindustriella staden (2004) skrivna av Mats Franzén, professor i sociologi 
vid Uppsala universitet, Joakim Forsemalm, forskare i stadsomvandlingspro-
cesser samt Thomas Johansson, professori i socialpsykologi vid Göteborgs 
universitet har även nyttjats. En artikel skriven av Catharina Thörn, forskare 
i kulturstudier vid Göteborgs universitet, i boken Storstadens omvandlingar 
(2006) har även studerats.

Artiklarna ”Outside is where its at, Youth and Immigrants’ perspectives on 
Public Spaces” (2008) skriven av Maartje Van Lieshout, doktor vid Wageningen 
University samt ”Public space of European Cities” (2005) skriven av Ali Mada-
nipour, professor i Urban design vid University of Newcastle  har även använts. 
Den amerikanske urbanförfattaren Jane Jacobs bok Den amerikanska stadens liv 
och förfall (2004) har även tjänat underlag gällande vikten av offentlighet för 
individen och samhället. Detta kompletteras med boken The conscience of the 
eye (1990) skriven av Richard Sennett, professor i sociologi vid London school 
of economics och New york university. Slutligen tjänar återigen Zukins (1998) 
artikel som underlag i denna del.

Tredje delen behandlar huruvida fysisk utformning påverkar möjligheter till 
möten i det offentliga rummet. Här behandlas urban design professorn Matt-
hew Carmonas et. al. bok Public spaces Urban places (2010), den amerikanske 
arkitekten Kevin Lynch bok The good city form (1981), arkitekten Jan Ghels 
böcker Cities for people (2010a) och Life between buildings (2010b) samt åter-
igen även Jane Jacobs (2004). Den tredje delen avslutas med att beskriva olika 
normativa teorier om stadsgestaltning som gör anspråk på att kunna främja 
möjligheter till möten mellan människor i det offentliga rummet. Här utgås 
återigen ifrån teorier och begrepp från Carmona et. al (2010) Jacobs (2004) 
Gehl (2010a, 2010b) Sennett (1990) samt artikeln ”Needs in public space” 
(1992) i Carmona och Tiesdell Urban design reader (2012) skriven av arkitek-
turprofessorn Stephen Carr et.al  Avslutningsvis studeras boken The sustaina-
ble development reader (2004:69) av Timothy Beatley och Stephen Wheeler, 
amerikanska professorer i hållbar stadsutveckling, i syfte att framhäva den 
mindre planeringsnivån som viktig för en hållbar stadsutveckling. 

Kapitlets fjärde del är en sammanfattning där största delen av avsnittet ligger 
i att sammanställa hur det offentliga rummet fördelaktigt bör utformas som 
mötesplats med tyngdpunkt i Jan Gehls (2010a:239) kvalitetskriterier.
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4.1 HANDELSVERKSAMHET I DET URBANA OFFENTLIGA RUM-
MET – DÅ OCH NU
För att definiera tidsperioderna som är viktiga att lyfta i förhållande till han-
delsverksamheters utveckling i det urbana offentliga rummet används de 
kategoriseringar som Book och Eskilsson (1999) använder sig av; Den förindu-
striella staden, industristaden, servicestaden och den postindustriella staden.

4.1.1 Den förindustriella staden
Handeln har historiskt spelat en stor roll i städers uppkomst och utveckling 
då städers grundande i många fall har varit med syfte om att finna geografiskt 
strategiska lägen för handelsvägar och utbyte av varor. Handelns betydelsefulla 
roll för staden speglas även i stadens struktur där handelsplatsen varit av stor 
vikt för stadens utveckling och tillväxt, både ekonomiskt och socialt. Handels-
platsen samlade människor och fungerade som mötesplats i staden, och det är 
i symbios med handeln som urban kultur och stadsliv har utvecklats (Bergman 
2003:7). 

Förutom som viktig köpenskaps- och mötesplats har handelsplatsen utgjort 
centrum för viktiga samhällsfunktioner så som religiöst- och politiskt centrum 
(Book och Eskilsson 1999:22). Handelsplatsen spelade i den förindustriella 
staden även stor roll som arena för fester och evenemang dit människorna åkte 
för att spendera sin fritid, underhållas, möta mångfald samt skifta bekantska-
per (Bergman 2003:17). Stadens centrum var därav av stor vikt i den förindu-
striella staden, inte bara som handelsplats utan även som arena för folkligt liv 
(Bergman 2003:19). 

4.1.2 Industristaden
Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet präglades staden av indu-
strialisering och urbanisering, där staden expanderade och stadens befolkning 
fördubblades (Bergman 2003:20-22). Denna utveckling förändrade stadens 
centrum vad gäller såväl form och funktion (Book och Eskilsson 1999:24). 
Industrialiseringen innebar att handels- och produktionsmönstren i staden 
omdanades, där specialisering och antalet fasta försäljningsställen ökade. 
Detta medförde ett tryck på handelsplatserna i stadens centrum, vilka utveck-
lades från handelsbodar till butiker där skyltning och omgivande gatumiljö 
blev allt viktigare (Berman 2003:24,39-40). Utvecklingen av butiker innebar 
nya förutsättningar för stadens centrum som mötesplats där butikerna, med 
dess skyltningar och tydliga entréer, fungerade som nya sociala målpunkter 
(Bergman 2003:38). Utöver butikerna som nya mötesplatser i staden blev 
varuhusetableringar i stadens centrum vanligare. Varuhusen karaktäriserades 
av flertalet butiker under samma tak och förklaras av Bergman (2003:61) som 
offentliga rum av ny karaktär, med fokus på konsumtionsverksamhet.

Urbaniseringen i kombination med industrialiseringens verksamheter och 
produktion i stadens centrum medförde dock stora miljö- och hälsoproblem. 
I kombination med en ökad mobilitet, till följd av bilens framväxt, resulterade 
detta i stegvisa bostadsutflyttningar från stadens centrum till stadens ytter-
områden (Book och Eskilsson 1999:22-23). Suburbaniseringen i nya bostads-
förorter medförde handelsutvecklingar utanför det traditionella centrumet 
då stadsdelscentrum, för att tillhandahålla närservice till boende, etablerades 
(Book och Eskilsson 1999:23,29). 

4.1.3 Servicestaden
De urbana problem som industristaden medförde resulterade sedermera i en 
funktionsuppdelning där industrier i större grad lokaliserades i periferin och 
där stadens traditionella centrum tydliggjordes som handelsplats med fokus 
på service, kultur och handel (Book och Eskilsson 1999:24). Den traditionella 

Figur 2. Tidsperioder 
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strukturen i centrum höll sig till 1950-talet då stora förändringar i den urbana 
handelsstrukturen ägde rum, vilket både påverkade centrums fysiska form och 
dess sociala funktion. På grund av ökad sysselsättning, ökad köpkraft, växan-
de standard och expanderande bilism under 1950-talet följde stordrift och 
koncentration av handelsverksamheter i stadens centrum genom stora sam-
manslagningar i varuhus (Johansson 1997:68, Bergman 2003:139). Centrum 
som handelsplats genomgick därmed generellt en modernisering och sanering 
för att nå delvis effektivare markanvändning men även ett ökat insläpp av ljus 
och luft (Book och Eskilsson 1999:34). Sammanslagningarna och varuhuseta-
bleringarna medförde att många mindre butiker i stadens centrum stängdes 
(Boverket 2004:8-9). 

Med denna rationella handelsutveckling förändrades även centrums roll som 
mötesplats. Att röra sig i stadens centrum blev i servicestaden starkt förknip-
pat med att konsumera (Bergman 2003:144). Det som nu istället spelade roll 
var inte att flanera och synas i människovimlet, utan istället att ta del av han-
delsutbudet (Bergman 2003:160-161). 
Varuhusens expansion i det offentliga rummet innebar sedermera även ett 
utvidgat offentligt rum. Detta då de nya inomhusbaserade konsumtionsmöj-
ligheterna fungerade som utlöpare av stadsmiljön och även det offentliga livet 
i centrum (Bergman 2003:150). Dock var varuhusens nya typ av offentlighet 
begränsad och förklaras istället som halvoffentlig. På grund av konsumtionsin-
riktningen i  det offentliga rummet anpassades beteendet i varuhuset nämligen 
efter vad som var passande i förhållande till konsumtionsmiljön. Exempelvis 
tilläts inte samma ljudnivå och grad av umgänge som i det traditionella offent-
liga rummet (Bergman 2003:145). 

4.1.4 Den postindustriella staden
Servicestadens rationalisering öppnade vägen för nya konsumtionsformer och 
alternativa handelslokaliseringar. Varuhusetableringarna blev allt vanligare, 
och inte bara i stadens traditionella centrum utan även i stadens periferi (Book 
och Eskilsson 1999:39). År 1970 öppnades den första externhandeln i Sverige 
(Johansson1997:68). Söderlind (1998:53) beskriver den påföljande externhan-

delsutvecklingen i Sveriges kommuner som en framskridande externhandels-
våg.

Den postindustriella stadens omfattande externhandelsetableringar beskrivs 
som konkurrerande med centrumhandeln, där centrumhandeln förklaras 
som förloraren. Detta mycket på grund av externhandelns fördelar vad gäller 
tillgänglighet med bil samt bekvämlighet beskriver Zukin (1998:829). Denna 
utveckling riskerar innebära att stadens traditionella centrum utarmas på 
handelsverksamheter och tappar sin starka roll som mötesplats (Bergman 
2003:176, Book och Eskilsson 1999:39, Johansson 1997:118). 

Den postindustriella stadens traditionella centrum präglas dock även av 
utbredd privatisering i syfte att stärka stadens centrum och öka dess attrakti-
vitet. Denna utveckling av centrum har skett genom ökat privat inflytande över 
det offentliga rummet, där allmän styrning försvagats till fördel för marknadsi-
nitiativ. Centrum har blivit mer fragmenterat då det offentliga rummets sociala 
funktioner har fått ge vika för mer kortsiktiga lösningar med avsikt att stärka 
kommunens attraktivitet och aktörers affärsverksamhet (Bergman 2003:179, 
Book och Eskilsson 1999:40). Bergman (2003:196) beskriver vidare utveck-
lingen som den samtida konsumtionsinriktningen av stadsmiljön.

Det urbana offentliga rummet drabbas i den postindustriella staden negativt 
och har inte samma betydelse som i den förindustriella och industriella staden 
(Book och Eskilsson 1999:40, Olsson och Wikström 2012:110). Stadens cen-
trum har gått från att vara kompakt och centraliserat till att i den postindustri-
ella staden ha låg densitet, innebära mindre folkliv samt vara av mindre vikt i 
staden som helhet (Book och Eskilsson 1999:40). Vid sidan av denna utveck-
ling har centrum som handelsplats gått från att ha varit ett fritt offentligt rum 
med informella regler till att mer ha utvecklats mot ett privat styrt rum (Berg-
man 2003:196). 
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Utöver den framväxande liberala utvecklingen av handelsverksamheter i sta-
den påverkar den framväxande informationstekniken handelns förutsättningar 
i den postindustriella staden. E-handelns omsättning mer än femdubblades 
mellan åren 2003-2010 framhävs av Handelns Utredningsinstitut (2011:79). 
E-handeln förväntas fortsätta öka vilket i stor grad påverkar den befintliga 
handelsverksamheten i staden, såväl i centrum som i periferin (WSP 2014:3).

4.2 DET OFFENTLIGA RUMMET OCH SOCIAL HÅLLBARHET
För en social hållbarhet i staden beskrivs offentliga rum och möjligheten till 
möten vara av stor vikt. Det offentliga rummet definieras som ett rum för alla 
och som både den övergripande demokratins och stadens grundläggande 
element (Olsson och Wikström 2012:78). Det offentliga rummet förklaras som 
en motsatspol till det privata, där nyckeln till det offentliga ligger i det tillfälliga 
och oväntade menar Franzén (2004:37,40).

Det offentliga rummet är viktigt för den enskilde individen då möten med 
andra människor utvecklar och stärker den enskildes identitet eftersom den 
egna rollen hittas gentemot andra människors i det offentliga rummet menar 
Van Lieshout, (2008:503). Även Sennett (1990:123) framhäver vikten av möten 
med andra människor då han menar att möten i det offentliga rummet hjälper 
människan att hantera komplexitet samtidigt som människan lär informella 
regler i det offentliga livet. Detta hjälper människan att bli mer extrovert. Ja-
cobs (2004:86-89) lägger en liknande betoning på vikten av möten i det offent-
liga rummet då hon menar att om offentligt liv saknas kan människans privat-
liv behöva utvidgas. Utan den offentligheten i staden tvingas människan välja 
mellan att öppna upp sig själv för mycket eller ingenting alls för omvärlden. 
En fungerande offentlighet innebär istället att graden av kontakt kan väljas av 
människan, vilket endast fungerar om den stadens offentlighet erbjuder männ-
iskan möjlighet till möten (Jacobs 2004:86-89).

I det offentliga rummet bildas, genom möten och konflikter, även förståelse 
och acceptering av människor och mångfald (Van Lieshout 2008:511). Mötet 
med människor i det offentliga rummet utvecklar därmed människans identi-

tet men även människans respekt för- och tilltro till andra människor (Jacobs 
2004:10-11,54-80).  Därmed främjar möten i stadens offentliga rum integra-
tion och kan bidra till att minska klyftor och främlingsfientlighet i samhället 
vilket framhävs vara av stor vikt i dagens utspridda städer (Olsson och Wik-
ström 2012:90-93,103). Således är det offentliga rummets möjliggörande för 
möten av stor vikt för demokratin i samhället, för det sociala kapitalet och för 
en social hållbarhet menar Franzén (2004:44) och Forsemalm (2004:154). 

4.2.1 Vems offentliga rum?
Möjligheten till möten i offentligheten är som betonat av stor vikt för både 
den enskilde individen och för en social hållbarhet. Urbanforskare framhäver 
dock en problematik för huruvida det offentliga rummet är tillgängliga för 
olika grupper i samhället genom dess uttryck och fysiska utformning. 

Som beskrivet ovan utmanas dagens offentliga rum av privata intressen. För-
utom att offentliga rum flyttar in i halvoffentliga rum tenderar privatiseringen 
även att successivt tas ut i det traditionella offentliga rummet. Detta med an-
ledning av vad som ovan diskuterats angående det offentliga rummets renäs-
sans med fokus på konsumtion, med syfte att motverka dalande kundunderlag 
(Zukin 1998:828-829, Olsson och Wikström 2012:113, Thörn 2006:309-310). 
Det är i denna utveckling privata aktörer ges allt större utrymme i det offent-
liga rummets utformning där samhällets resursstarka grupper ämnas tilltalas 
genom en estetifiering och sanering av det offentliga rummet där konsum-
tionsaktiviteter allt mer breder ut sig (Thörn 2006:305-310, Zukin 1998:829-
831, Madanipour 2005:12).

Thörn (2006:309-310) beskriver att flertalet forskare hävdar att denna 
utveckling för med sig negativa konsekvenser för det offentliga rummet som 
möjliggörande för möten. Forskarna talar här om gentrifiering, det vill säga 
det offentliga rummets begränsade tillgång för individer som inte är betalan-
de konsumenter. Sådana förändringar innebär exkludering av de resurssvaga-
re grupperna i samhället (Thörn 2006:305-310, Zukin 1998:829-831).
Stadens centrum förklaras allt mer utvecklas mot en konsumtionsarena 
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där möjligheten till möten och sociala faktorer blir lidande menar Johansson 
(2004:166). 
Kombinationen av det offentliga rummets utarmning samt en framväxande 
privatisering och påföljande gentrifiering ses som inskränkande den sociala 
hållbarheten i staden (Olsson och Wikström 2012:130). Detta behöver tas i 
beaktande vid gestaltning av den fysiska miljön i stadens offentliga rum där 
den offentliga karaktären måste skyddas och värnas istället för att följa de ten-
denser som innebär att rummet privatiseras. Det offentliga rummet behöver 
istället innebära användningar som kan föra människor samman och ge dem 
en möjlighet till interaktion (Madanipour 2005:278-279).

4.3 UTFORMNING AV OFFENTLIGA MÖTESPLATSER
Möjligheten till möten i det offentliga rummet är av stor vikt för en social håll-
barhet. Då det offentliga rummet riskeras att utarmas på handelsverksamheter 
och folkliv ska i detta avsnitt presenteras tidigare forskning om huruvida det 
offentliga rummet fysiskt kan stärkas som mötesplats med utgångspunkt i hur 
fysisk utformning kan påverka det sociala livet. Avsnittet utgår från klassiska 
urbanteorier som behandlar förhållandet mellan människan och den fysiska 
formen. 

Carmona et.al diskuterar (2010:83-93) förhållandet mellan miljö och männ-
iska och menar att den fysiska utformningen har en stor inverkan på mänskligt 
beteende. Genom att forma den fysiska miljön påverkar den urbana designern 
mönster i människans beteende och det sociala livet. Carmona et. al (2010:89) 
menar att det offentliga rummets kvalitet är en funktion av dess fysiska rums-
lighet och i vilken utsträckning det offentliga rummet ger förutsättningar 
för ett stödjande och gynnsamt klimat för dess användare. Carmona et. al 
(2010:84) poängterar dock vikten av att se den fysiska miljön i förhållande till 
annan samhällelig kontext, så som kultur och sociala strukturer. Den fysiska 
utformningens påverkan ska inte överskattas utan ses som en del i en större 
påverkande kontext där individen i slutändan har egna val och mål.

Jacobs (2004) är kritisk mot modernismens strukturer och planeringsideal och 

menar att dessa i stor grad medförde att stadslivet dog ut. Jacobs (2004:169-
251) poängterar därmed även ett samband mellan fysisk form och sociala kva-
liteter och menar att det finns fysiska förutsättningar för en god offentlighet. 
Jacobs kopplar fysisk utformning till människans användning och rörelse och 
betonar fysisk miljö som av stor vikt för livet i det offentliga rummet. Samtidigt 
poängterar även Jacobs (2004:95) att fysisk utformning ensamt inte kan för-
ändra samhällen vad gäller dess sociala struktur, men är ett bra hjälpmedel.

Lynch (1981) har i flertalet böcker diskuterat förhållandet mellan fysisk form 
och sociala faktorer, med fokus på människans perception. Lynch (1981) söker 
forma en normativ teori om hur den goda staden kan värderas och vidare 
utformas utifrån ett antal övergripande dimensioner. Lynch (1981) menar att 
stadens fysiska form i stor grad påverkar sociala faktorer. Vidare är även Lynch 
(1981) kritisk mot att den fysiska utformningen ensam kan föranleda samhäl-
leliga förändringar vad gäller sociala förhållanden, men menar samtidigt att 
den fysiska formen både på en regional-, och en mer lokal skala, kan påverka 
sociala relationer och människans beteende (1981:102). Lynch (1981:291) be-
tonar dock genomgående i sina verk att fysisk utformning på en lägre plannivå 
även kräver en holistisk bild, i förhållande till skala och samhällelig kontext 

Gehl (2010a, 2010b) diskuterar i sina böcker förhållandet mellan det soci-
ala livet och den fysiska utformningen, med fokus på offentliga livet. Gehl 
(2010a:198) menar att det sociala livet mellan husen bör planeras först för att 
sekundärt fokusera på byggnaders funktioner och dess densitet. Gehl (2010a, 
2010b) lägger därmed genomgående vikt vid den fysiska miljöns utformning 
för det sociala livet i staden, och mer specifikt det sociala livet i det offentliga 
rummet. Gehl (2010b:12-13) menar att sociala processer fungerar bättre om 
de understöds med fysisk utformning.  Gehl (2010a:16) diskuterar i samman-
hanget både mer omfattande fysiska strukturer, men även utformning på en 
lägre planeringsnivå genom att diskutera utomhusmöblemang och dess inver-
kan för människans rörelse och beteende. Gehl (2010a:17) menar att fysisk 
utformning ned till de minsta komponenterna är av stor vikt för det offentliga 
livet, och att det är det som sker i ögonhöjd är det viktigaste att fokusera på 
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eftersom det är det människor upplever (2010a:195).
Gehl (2010b:9-14) argumenterar vidare för fysisk utformning i förhållande till 
socialt liv i det offentliga rummet genom att dela in människans utomhusak-
tiviteter i olika kategorier; Nödvändiga-, frivilliga- och sociala aktiviteter. De 
nödvändiga aktiviteterna syftar till de aktiviteter som utförs varje dag hela året 
och som är relativt oberoende fysisk utformning och struktur. Sådana aktivite-
ter är exempelvis handel och att gå till arbetet. De frivilliga aktiviteterna menar 
Gehl (2010b:9-14) är beroende av den fysiska miljön, det är användande 
som endast sker om miljön tillåter dem. Exempel på sådana aktiviteter är lek, 
promenader, rekreation samt betraktning. De sociala aktiviteterna kan vidare 
ses som resultatet av de föregående aktiviteterna då Gehl (2010b:9-14) menar 
att de sociala aktiviteterna är beroende av människans närvaro på den offent-
liga platsen. Exempel på sådana aktiviteter är samtal och hälsningar. Genom 
att främja frivilliga och sociala aktiviteter på den offentliga platsen med fysisk 
utformning som medel gynnas människans vistelse i det offentliga rummet, 
vilket vidare föranleder möten mellan människor (Gehl 2010b:9-14).

Därmed kan konstateras att det finns forskare som starkt hävdar den fysiska 
utformningens påverkan på människan samt det sociala livet i staden, i förhål-
lande till den samhälleliga kontexten. Men det finns även urbanforskare som 
hävdar att detta samband inte är självklart. Sennett (1990:196-197) menar att 
det är svårt att planera fram socialt liv och att planeraren bör släppa pennan 
och den starka tilltron till fysisk utformning. Det är när en plats är tom och an-
vändningen i rummet är öppen som rummet lever menar Sennett (1990:196). 

4.3.1 Fysisk utformning för det offentliga rummet som mötesplats
Presenterade urbanforskare är övervägande samstämmiga i den fysiska mil-
jöns påverkan på det sociala livet i det offentliga rummet och möjligheten till 
möten. Hur miljön fysiskt bör utformas för möten enligt urbanteoretiker stude-
ras nedan.

Jacobs (2004:57) hävdar att människors möjlighet till att se och höra andra 
människor är den viktigaste faktorn att beakta vid fysisk utformning av det 
offentliga rummet. Det är människors närvaro som lockar människor att 
använda det offentliga rummet (Jacobs 2004:59). För att dra människor häv-
dar Jacobs (2004:57-59) i sammanhanget vikten av att det offentliga rummet 
erbjuder olika typer av användning för människan, både i och omkring det 
offentliga rummet  för att möjliggöra att människors vägar korsas.  Jacobs 
(2004:60) menar även att det offentliga rummets utformning måste baseras 
på att det kommer att finnas både användare och betraktare. Därmed menar 
Jacobs (2004:187-189) att det offentliga rummet både måste inneha primä-
ra- och sekundära funktioner. De primära funktionerna är de som drar till sig 
människor, som gör att det finns en anledning för människor att röra sig i det 
offentliga rummet, och de sekundära som kan betjäna människor som tagit sig 
dit. De primära funktionerna förknippas främst med verksamheter så som han-
del, kontor, underhållning samt viss rekreation och de sekundära förknippas 
med användning länkade till betraktning av de primära aktiviteterna (Jacobs 
2004:187-189, 118-122). För att främja socialt liv utifrån dessa grundtankar 
tar Jacobs (2004:10) tar fram fyra fysiska villkor för att ett dynamiskt stads-
rum, vilka grundar sig på mer omfattande fysiska strukturer och kommer inte 
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behandlas ytterligare. Jacobs (2004:52) menar även att övergripande trygghet 
är viktigt att arbeta med utifrån fysisk utformning för främjande av möten mel-
lan människor, och att det främst är genom människors vistelse i det offentliga 
rummet som trygghet befrämjas.

Stephen Carr et. al (2012:230-240) har undersökt hur fysisk miljö bör utfor-
mas för socialt liv i det offentliga rummet och menar att fokus bör ligga på att 
det ska möta användarens olika behov. De identifierar därmed fem primära be-
hov människan har i det offentliga rummet; Bekvämlighet, avkoppling, passivt 
deltagande, aktivt deltagande och möjligheten till behagliga upplevelser. 
Bekvämlighet syftar till miljömässig bekvämlighet genom skydd från regn, vind, 
sol. Bekvämlighet innefattar även fysisk bekvämlighet samt social och mental 
bekvämlighet, baserat på platsens atmosfär (2012:231).  
Avkoppling syftar till välbefinnande mellan kropp och sinne. Grönska och 
vatten menar Carr et. al. (2012:232) är nära sammanlänkat med möjlighet till 
avkoppling, medens trafik och buller motverkar avkoppling. 
Passivt deltagande handlar om hur människan passivt kan delta i det offent-
liga livet, exempelvis genom att se och höra andra människor menar Carr et. 
al. (2012:232). Aktivt deltagande syftar istället till en mer direkt upplevelse 
på den så som möjlighet att delta i aktiviteter. Sådana aktiviteter kan vara lek, 
fysisk aktivitet och rekreation. Mer specifikt exemplifieras det som lekplatser, 
möjlighet till att spela tennis eller ro en båt eller möjlighet till att mata fiskar i 
dammar beskriver Carr et. al (2012:234-237). Den sista aspekten, möjligheten 
till behagliga upplevelser i det offentliga rummet, syftar till människans behov 
av stimulering genom varierande och estetiskt tilltalande miljöer (Carr et. al 
2012:238).

För att vidare studera Gehls (2010b:9-14) teorier menar han, som beskrivet, 
att det är främst de frivilliga och sociala aktiviteterna som går att påverka med 
fysisk utformning. Gehls (2010b:9-14) slutsats är att om det offentliga rummet 
är av låg kvalitet ges enbart utrymme för nödvändiga aktiviteter och inte för 
frivilliga och sociala aktiviteter. Därmed diskuterar Gehl genomgående i sina 
böcker (2010a,2010b) hur det offentliga rummets kvalitet fysiskt kan för-

bättras för att främja de frivilliga- och sociala aktiviteterna, och det offentliga 
rummet som mötesplats.

Gehl (2010a:22, 2010b:23,29) menar att stadsliv är en självförstärkande pro-
cess, människor kommer dit det finns människor. För att åstadkomma männ-
iskors koncentration till samma stadsrum diskuterar Gehl (2010a,2010b), 
likt Jacobs (2004), mer omfattande fysiska strukturer så som trafik- samt 
bebyggelsestruktur. Dock fokuserar Gehl (2010a:118, 2010b:83) på mindre 
komponenter då han studerar det offentliga rummets fysiska kvalitet. Gehl 
(2010b:77) hävdar att det offentliga rummets kvalitet som mötesplats inte en-
dast baseras på hur många människor som rör sig där, utan även på hur många 
som väljer att uppehålla sig där.

I sammanhanget hävdar Gehl (2010b:101) vikten av fysiskt möjliggörande för 
olika användning i det offentliga rummet så att människan både kan nyttja det 
aktivt och passivt. Utan möjlighet till aktivitet blir de passiva användnings-
möjligheterna i det offentliga rummet, oavsett kvalitet, sannolikt oanvända 
(Gehl 2010b:27,59). Det bör därmed fysiskt finnas goda möjligheter att såväl 
aktivera sig, gå, stå, sitta, se, höra och tala i det offentliga rummet menar Gehl 
(2010a:129-170). Gehl (2010a:21,161) poängterar även vikten av möjlighet till 
varierande användning för olika människor baserat på olika tidpunkt på dygnet 
och året. Även Carmona et. al (2010:85,172) diskuterar denna vikt av mång-
sidighet i det offentliga rummet och hävdar att ”urban design should provide 
rather than denying chioce”. Detta då planeraren inte vet hur rummet kommer 
att användas av människan. Även Sennett (1990:196), som beskrivet är kritisk 
mot den fysiska utformningens påverkan på sociala faktorer, menar att det 
offentliga rummet ska ge användaren möjlighet att själv ta rummet i bruk, och 
att det är först då det offentliga rummet kan bli levande.

Slutligen hävdar Gehl (2010b:170-175) att tryggheten i det offentliga rummet 
är av övergripande vikt för dess potential som mötesplats. Att människan kan 
uppleva trygghet vad gäller skydd från trafik, väder samt brott och olyckor 
är en nödvändighet för människans vistelse i det offentliga rummet (Gehl 
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2010b:170-175). Utifrån Gehls (2010a,2010b) grundtankar om vikten av fysisk 
utformning för människans frivilliga vistelse i det offentliga rummet har han 
tagit fram tolv kvalitetskriterier. Kriterierna syftar till att undersöka det offent-
liga rummets fysiska kvalitet och hur det kan stärkas för att främja möten mel-
lan människor (Gehl 2010a:238-239) (Se tolkning av kriterier Kapitel 4.4.3).

Olika skalnivåer framhävs av de presenterade teoretikerna. Beatley och Whe-
eler (2004:69) framhäver att planering för hållbar stadsutveckling kan ske 
på olika nivåer med olika planeringsverktyg och att fysisk utformning på en 
mindre skala är ett viktigt verktyg i förhållande till staden som helhet samt en 
större samhällskontext. 

4.4 SAMMANFATTNING AV KUNSKAPS- OCH 
FORSKNINGSÖVERSIKT
Nedan presenteras sammanfattning av kunskaps- och forskningsöversikt och 
vidare vilka begrepp och teorier som kommer att användas i förhållande till 
fallstudie och vidare analys. Kapitlet avslutas med teoretiska utgångspunkter.

4.4.1 Handelsverksamhet i det urbana offentliga rummet – då och nu
Stadens centrum, som under den förindustriella och industriella staden, för-
knippades med produktion och handelsverksamheter kännetecknas i den 
postindustriella staden istället av utarmning kontra nysatsningar för mark-
nadsföring av staden. Detta både till följd av omlokalisering av handel, pri-
vatiseringar samt nya handelsvanor. De urbana offentliga rummet har i den 
postindustriella staden därmed inte samma betydelse som i den förindustriella 
och industriella staden. Stadens centrum innebär i den postindustriella sta-
den mindre folkliv samt framhävs vara av mindre vikt i staden som helhet. Vid 
sidan av denna utveckling har centrum som handelsplats gått från att ha varit 
ett fritt offentligt rum med informella regler till ett mer privat styrt rum. Ett 
starkt samband poängteras mellan handelsverksamheternas utveckling och det 
traditionella urbana offentliga rummets funktion som mötesplats, där handelns 
omlokalisering i stor grad påverkar folklivet i det offentliga rummet. 

4.4.2 Det offentliga rummet och social hållbarhet
Möjligheten till möten i det offentliga rummet betonas av samtliga i kunskaps- 
och forskningsöversikten som av stor vikt för både den enskilde individen 
och för en social hållbarhet. Den fragmentering och privatisering, i anslutning 
till konsumtion, som beskrivits av det traditionella urbana offentliga rummet 
innebär därmed att det urbana offentliga rummet begränsas och inte fyller den 
demokratiska funktion det en gång gjorde. En sådan utveckling riskerar att 
påverka den sociala hållbarheten negativt. 

4.4.3 Utformning av offentliga mötesplatser
Urvalet av urbanforskare är övervägande samstämmiga i den fysiska miljöns 
påverkan på det sociala livet i det offentliga rummet och möjligheten till möten. 
Samtliga teoretiker påpekar även vikten av planering på olika nivåer för en 
socialt hållbar utveckling, och att fysisk utformning på en lägre nivå är av stor 
vikt för kontexten i helhet.

Som beskrivet menar Gehl (2010b:9-14) att om det offentliga rummets fysiska 
utformning har låg kvalitet sker endast nödvändiga aktiviteter, så som handel. 
Därmed är det lämpligt att bygga vidare uppsatsen på Gehls (2010a:239) krite-
rier angående offentliga platsers fysiska kvalitet för att undersöka det offentli-
ga rummets resiliens som mötesplats. 

Nedan presenteras studerade teoretikers gemensamma ståndpunkter gällande 
offentliga platsers utformning samt hur ståndpunkterna förhåller sig till Gehls 
(2010a:239) kriterier. 

A. Människor drar människor
Presenterade teoretiker framhäver samtliga att det offentliga rummets främsta 
kvalitet är människors närvaro. För att främja det offentliga rummet som mö-
tesplats bör sammantaget utgås ifrån människans frivilliga användning av den 
offentliga platsen vid utformning av den fysiska miljön.  
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B. Aktivitet och passivitet
Majoriteten av teoretiker beskrivna i detta avsnitt påpekar vikten av möjlighet 
till både aktivitet och passivitet i det offentliga rummet, där aktivitet främjar 
människolivet och vidare möjliggör passivitet. Teoretikerna benämner dessa 
användningar med olika begrepp, men fortsättningsvis sammanfattas det här 
som aktivitet och passivitet.  

Passivitet kan förklaras som att genom möjlighet att stå, sitta se och höra andra 
människor betrakta det offentliga livet. Attraktiv aktivitet hävdas förknippas 
med aktivt användande av den offentliga platsen genom funktioner så som 
handel, kontor, underhållning och vissa former av rekreation samt möjlighet 
till lek, kreativitet och fysisk aktivitet av olika slag. Detta exemplifieras fysiskt 
vidare som lekplatser, tennis, att kunna ro en båt eller att kunna mata fiskar i 
en damm.Genom avsaknad av aktiviteter blir de passiva användningsmöjlig-
heterna, oavsett kvalitet, sannolikt oanvända. Det är bland annat genom den 
fysiska utformningens möjliggörande för både aktivitet och passivitet som det 
offentliga rummet beskrivs vara av god kvalitet. Dock framhävs aktivitet även 
i förhållande till verksamheter så som handel. Detta faller dock utanför upp-
satsens avgränsning med hänvisning till fokus på fysisk utformning. Därmed 
fokuseras vidare på aktivitet som kan åstadkommas med fysisk utformning.

C. Variation, mångsidighet och trygghet
I förhållande till människans användning av det offentliga rummet betonas 
även möjligheten till variation, upplevelse och mångsidighet. Detta både sett 
till användarvänlighet för olika samhällsgrupper samt sett till användning över 
tid. Detta kan vidare kopplas till trygghet i det offentliga rummet. Trygghets-
aspekten i betonas som ett övergripande behov för människans vistelse i det 
offentliga rummet, och framhävs samtidigt delvis som ett resultat av människ-
ans rörelse. 

D. Tillgänglighet
Slutligen framhävs även tillgängligheten till, och inom, det offentliga rummet 
som grundläggande för att främja dess funktion som mötesplats.

Figur 4 Tolkning och översättning av Gehls (2010a:239) kvalitetskriterier.
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Vidare applicering av teorier och begrepp 
Vikten av människans närvaro samt möjlighet till aktivitet och passivitet, trygg-
het och skydd, tillgänglighet samt mångsidighet i det offentliga rummet tolkas 
samtliga återspeglas i Gehls kvalitetskriterier vilket innebär att Gehls krite-
rier kan styrkas utifrån presenterade teoretiker i detta avsnitt. En kritik mot 
Gehls kriterier är dock bristen på reflektion över vad olika människor finner 
attraktivt. Utifrån Zukin (1998) och Madanipours (2005) beskrivna studier om 
gentrifiering i Kapitel 4.2 uppfattas dock dessa kriterier vara applicerbara och 
kunna innebära attraktivitet oavsett användare. Således är Gehls (2010a:239) 
kvalitetskriterier, tillsammans med forskningsöversiktens utgångspunkter gäl-
lande människans tillgång till det offentliga rummet, lämpliga att bygga vidare 
fallstudie och analys om det offentliga rummets fysiska utformning för möten 
på. Vidare har kriterierna angående det offentliga rummets fysiska kvalitet 
som mötesplats sammanfattats och utformats som frågor (se Figur 5). Detta 
för att enklare möjliggöra undersökning och analys i förhållande till fallstudie 
gällande den offentliga platsen Lilla torg.

Gehls (2010a:239) kriterier tolkas som beroende av varandra. Det offentliga 
rummet måste främst innebära skydd och trygghet för människan, sedan vara 
tillgängligt samt innebära möjlighet till aktivitet och passivitet och slutligen 
kan estetiska faktorer behandlas. För att främja det offentliga rummets kvalitet 
som mötesplats bör samtliga kriterier vägas in. 

4.5 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT
Tolkning av kunskaps- och forskningsöversikt leder till författarens ställ-
ningstagande om det offentliga rummet som viktig mötesplats för en social 
hållbarhet . Denna förankring, samt för ämnet relevanta begrepp, hämtas inom 
ett urbanteoretiskt perspektiv ifrån författare som Jan Gehl, Jane Jacobs, Ali 
Madanipour, Richard Sennett och Sharon Zukin. För att kompletta med en mer 
detaljerad syn på gestaltning och fysisk utformning av det offentliga rummet 
som mötesplats kommer som beskrivet tyngdpunkt fortsättningsvis ligga i Jan 
Gehls teorier och framtagna kriterier samt begrepp. Figur 5. Vidare tolkning och översättning av Gehls (2010a:239) kvalitetskriterier.





Följande kapitel avser studera Kristianstad i allmänhet och den offentliga plat-
sen Lilla torg i synnerhet i förhållande till problemformulering. Kapitlet inleds 
med att beskriva Kristianstads och Lilla torgs historia. Därefter presenteras 
planeringsförutsättningar för Kristianstad och inventering av Lilla torg. Här 
presenteras även utförda observationer och intervjuer utförda på den offentli-
ga platsen Lilla torg i syfte att undersöka människans vistelse i och användning 
av det offentliga rummet. Avslutningsvis sammanfattas Kristianstad och Lilla 
torgs förutsättningar utifrån kunskaps- och forskningsöversikten för att lyfta 
fram hur områdena kan tolkas för att möjliggöra jämförelser med andra städer.

I Kristianstads historia (Kristianstad kommun 2014) beskrivs att Kristianstad 
anlades i början på 1600 talet av Christian IV, under den danska kronan. Sta-
den anlades av försvarsstrategiska skäl, men staden har sedan den grundades 
även varit en stark knutpunkt för handel.

Kristianstads struktur byggdes upp utifrån två huvuddelar med kanalen som 

två bakgator och två vallgator. Lilla torg blev centrum i den enklare delen av 
staden där torget fungerade som salutorg för handelsverksamhet och hantverk. 

Kristianstad växte under 1600-talet, och i slutet av århundradet blev Kristian-
stad svenskt. 1700- talet innebar en fortsatt tillväxt av Kristianstad och han-
deln stod i full utveckling.

Under 1800-talets början tappade Kristianstad alltmer betydelsen som fäst-
ningsstad. Fästningsvallar revs och fästningsgravar fylldes igen vilket gav 
upphov till nya boulevardgator i staden. Kanalen som delade stadens centrum 
i två delar fylldes under 1800-talets andra hälft igen och blev istället den nya 
boulevarden som band samman de tidigare två stadsdelarna. Under 1800-ta-

växte fram och handelsverksamheterna i staden expanderade. 
Staden växte och mellan åren 1930 och 1960 fördubblades invånarantalet i 

Kristianstad, från 14 000 till 28 000. Trots expandering höll sig handelsverk-
samheterna främst i Kristianstads traditionella centrum, kring Lilla torg, och 
de enda större förändringarna fram till 1970-talet var fåtalet varuhusetable-
ringar i centrum. Utöver detta tillkom mindre stadsdelscentrum i perifera 
bostadsområden. Orsaken till denna begränsade utbyggnad av handel utanför 
centrum, jämfört med vad Bergman (2003:139) beskriver var vanligt i övriga 
Sverige (se Kapitel 4.1), var starka planmässiga restriktioner för handeln vilket 
försvårade externhandelsetableringar. Under 1970-talets slut utvecklades dock 
ett externhandelsområde väster om Kristianstads traditionella centrum, i Här-
löv, med fokus på volymhandel beskrivs i Kristianstads historia (Kristianstad 
kommun 2014) samt i den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad Kristi-
anstad växer – en stad i balans 2025 (Kristianstad kommun 2009:76-79).

Handelstraditionen från Kristianstads fästningsstad lever idag kvar och Kristi-

traditionella centrumet kring Lilla torg kärnan för handelverksamhet. Kristi-
anstad kommun har nu dock nya planer för hur handelsstaden ska expandera 
(Kristianstad kommun 2014, Kristianstad kommun 2009:76-79).
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I detta avsnitt presenteras planeringsförutsättningar för Kristianstad i allmän-
het och Kristianstad centrum i synnerhet.

I Kristianstad kommuns översiktsplan (2013:26-27,38) beskrivs att Kristi-
anstad kommun idag har 80 0000 invånare, varav 35 000 bor i centralorten 
Kristianstad. Kommunens befolkning har under de senaste fem åren vuxit med 
i genomsnitt 575 invånare per år där ökningen varit starkast i Kristianstad 
tätortsområde. Enligt kommunens befolkningsprognos beräknas kommunens 
befolkning öka till cirka 90 000 till år 2025. Kristianstad som kommun har en 
jämn in- och utpendling vad gäller arbete, med en marginellt högre inpendling. 
Utbildningspendlingen ut från kommunen är omfattande.

5.2.2 Kommunens handelsplaner
Kommunen har som beskrivet nya planer för hur handelsstaden Kristianstad 
ska utvecklas, detta beskrivs i Kristianstad kommuns digitala dokument Gal-
leria Boulevard (2013) samt i den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad 
Kristianstad växer – en stad i balans 2025 (Kristianstad kommun 2009:76-79).
Stadens centrum planeras stärkas genom att strax intill det traditionella cen-
trumet uppföra en ny Galleria, Galleria Boulevard. Denna bebyggelse påbörja-
des under 2013 och gallerian kommer stå färdig under hösten 2014, med 28 
000 nya kvm handel och 70 nya butiker.

utvecklas med ny handelsverksamhet, med fokus på volymhandel samt daglig-
varuhandel. Utanför det traditionella centrumet planeras ytterligare ett nytt 
handelsområde, externhandelsområdet C4 shopping. Totalt omfattar området 
50 hektar, inklusive parkeringsyta, och kommer att inrymma 80 nya butiker. 
Externhandelsområdet planeras att stå färdigt 2016.
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5.2.3 Handelsutredning Kristianstad
Det finns flertalet handelsutredningar som tagits fram för Kristianstad de 
senaste åren. Den senaste handelsutredningen, Handelsutredning Kristianstad, 
togs fram i april 2014 av konsultföretaget WSP. Denna utredning baseras på att 
Galleria Boulevard samt externhandelsområdet C4 shopping har öppnat och 
att de uppnår förväntad försäljning. Utredningen inkluderar även E-handelns 
utveckling i beräkningarna (WSP 2014:3-7). 
Handelsutredningen framhäver stora tveksamheter för huruvida Kristianstad 
som kommun är tillräckligt stor och innehar tillräcklig befolkning för att ut-
göra underlag för den planerade handelsutvecklingen i kommunen. De största 
negativa effekterna beskrivs utifrån handeln i stadens traditionella centrum 
där handeln beräknas riskera att tappa upp emot 20-25 % i omfattning jämfört 
med nuvarande omsättning (WSP 2014:7-9). WSP beskriver i utredningen att 
den nya gallerian till viss del kan hämma påverkan av externhandelsområdet 
på centrum som helhet. Dock menar WSP (2014:11) samtidigt att etableringen 
av gallerian som sådan även med stor sannolikhet kommer innebära en kon-
kurrens med befintlig handel i centrum.  Riskerna för en negativ påverkan på 
det traditionella centrumet beskrivs vara stora, både från externhandelsområ-
det C4 shopping samt Galleria Boulevards etablering i centrum. 

5.2.4 Sammanfattning
Kristianstads handelsutveckling kan tydligt kopplas till den beskrivning Berg-
man (2003) samt Book och Eskilsson (1999) gör angående Sveriges generella 
utveckling. Dock har Kristianstads traditionella centrum som beskrivits va-
rit starkt till följd av fåtalet varuhus- och externhandelsetableringar, denna 
utveckling tenderar dock istället att ske i staden idag. För att därmed samman-
fatta planeringsförutsättningarna för Lilla torg som mötesplats i Kristianstad 
riskerar denna nu att utarmas till följd av handelns omlokalisering i kommu-
nen. Samtidigt går i Kristianstad kommuns översiktsplan (se Kapitel 1) att 
utläsa målsättningar vad gäller tillgången till mötesplatser i kommunen, för en 
socialt hållbar utveckling.



Lilla torg har som beskrivet historiskt haft en stark roll i Kristianstad som cen-
trum för handel. Lilla torg är fortfarande idag en stark handelsplats med drygt 

-
taurangverksamhet kantas torget av kontorsverksamhet och fåtalet bostäder, 
detta på byggnadernas övre våningsplan. Flertalet byggnader kring Lilla torg 
innehar därmed såväl handel som restauranger, kontor och bostäder genom 
funktionsblandning i våningsplan. Handelsverksamheter utgör dock majorite-
ten av bebyggelsen och handelns närvaro speglas tydligt i den fysiska miljön 
genom skyltfönster och skyltning samt tydliga entréer. Under sommarhalvåret 
tillkommer funktioner på Lilla torg då platsen präglas av olika event och kon-
serter. Restauranger och caféer kring torget växer under sommaren ut på Lilla 
torg och tar upp stora delar av torget. 

Lilla torg har inslag av intressant kulturhistoria vilket präglar stor del av den 

en mindre fontän, ett klockspel, några träd samt ett antal planteringar.





Lilla torg förbinds med övriga centrum genom två parallella gånggator.          
Xiaowei Sun har i An Urban Morphological Study on Swedish Cities from a Topo-
logical Perspective (2012:35) gjort en Space syntax analys över Kristianstad. 
En Space syntax analys beskriver hur välintegrerad en gata är i förhållande till 
andra miljöer genom att studera hur många ”steg” som behövs för att ta sig 

att desto mer integrerad en gata är, än större sannolikhet är det att människan 
rör sig på den (Olsson och Wikström 2012:30).

Linjerna som illustreras visar förhållandet mellan omgivande gator och Lil-
la torg, ju rödare färg desto mer integration. Space Syntax analysen visar att 
Lilla torg är välintegrerat i förhållande till rums- och gatustrukturer (Sun 
2012:17,35). Gatorna kring torget följer samma funktionsvariation med han-
delsverksamheter, kontor och bostäder i olika våningsplan och även där utgör 
handelsverksamheter majoriteten av bebyggelsen.

Kommuns Stadsmiljöprogram (2012:32). På Lilla torg framhävs handelsverk-

målpunkter bland annat rådhuset, konsthallen, järnvägsstationen samt gymna-
sieskolor.

km
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I detta avsnitt presenteras resultat från observationer samt intervjuer utförda 
på den offentliga platsen Lilla torg i syfte att undersöka handelsverksamheters 
påverkan på människans vistelse i och användning av det offentliga rummet.

5.4.1 Observationer
Observationer som genomförts visas genom fotografierna på följande sidor 
och antalet människor som observerats redovisas i text för respektive observa-
tionsbild. På bilderna anges även tidpunkt för fotografiet.

Figur 13. Bildpunktskartan visar var fotografierna är tagna ifrån.

5.4 MÄNNISKANS VISTELSE PÅ SAMT ANVÄNDNING AV LILLA TORG
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Söndag 13 april.

Klockan 10.00 : 1 människa.
Klockan 12.00 : 1 människa.
Klockan 15.00 : 6 människor.
Klockan 19.00: 2 människor.
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Måndag 14 april.

Klockan 10.00 : 10 människor.
Klockan 12.00 : 33 människor.
Klockan 15.00 : 14 människor.
Klockan 19.00: 3 människor.
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Lördag 19 april.
Klockan 12.00 : cirka 60 människor  + människor på uteservering.
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Tisdag 22 april.

Klockan 10.00 : 13 människor.
Klockan 12.00 : cirka 35 människor
   + människor på uteservering.
Klockan 15.00 : cirka 35 människor 
  + människor på uteservering.
Klockan 19.00: 2 människor.
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Söndag 27 april.

Klockan 10.00 : 3 människor.
Klockan 12.00 : 8 människor.
Klockan 15.00 : 10 människor.
Klockan 19.00: 1 människa.



5.4.2 Intervjuer
Utifrån intervjuerna som genomfördes med människor vistan-
des i Kristianstad centrum svarade de intervjuade enligt sam-
manställning intill.





I detta avsnitt kommer utförda observationer samt intervjuer att analyseras i 
förhållande till varandra och i förhållande till kunskaps- och forskningsöversikt 
för att undersöka hur handelsverksamheter påverkar människans vistelse på 
samt användning av Lilla torg i Kristianstad. 

6.1.1 Observationer

-
titativt på begränsad rörelse på Lilla torg då handelsverksamheterna är 
stängda. Detta då det under båda de observerade söndagarna vistades fåtalet 
människor på den offentliga platsen. Som mest rörelse var det mitt på dagen då 
fåtalet personer passerade torget samt enstaka människor satt på bänkarna i 
solen.

De observationer som genomfördes under de två vardagarna, när handelsverk-
samheter var öppna, visar på mer rörelse på Lilla torg. Observationerna anty-
der både aktivitet och passivitet då människor rör sig på platsen och identi-

vädret olika, under det första observationstillfället var det regnigt och under 
det andra observationstillfället var det soligt. Vädrets påverkan på människans 
rörelse och användning av det offentliga rummet generellt visas även genom 

att observationen under den regniga vardagen påvisar mer rörelse och använd-
ning än observationen under den soliga söndagen. 

påvisar både aktivitet och passivitet. Lördagens observation kan jämföras med 

torget. 

Slutligen påvisar samtliga observationsdagar begränsat med rörelse under 
kvällstid. 

Sammanfattningsvis antyder observationsunderlaget att handelsverksamheter 
har en stor påverkan på människans vistelse i det offentliga rummet, studerat 
utifrån den offentliga platsen Lilla torg, både sett till aktivitet och passivitet 
och när rörelsen sker. När handelsverksamheter är öppna redovisas betydligt 
mer rörelse än när handelsverksamheterna är stängda. Detta ska nu ses i för-
hållande till intervjumaterial

6.1.2 Intervjuer
Av de intervjuade var hälften bosatta i Kristianstad och hälften bosatta utanför 

vecka. 

Samtliga intervjuade rör sig på torget för att handla både i butiker och på 

människor samt för att passera på väg till annan destination. Besök på café och 
restauranger är också vanliga användningsområden. Det går dock att utläsa att 
handel är den främsta aktiviteten på Lilla torg och att det utifrån denna följer 
andra användningar så som att titta på samt träffa folk.

Därmed kan intervjuerna bekräfta det som utförda observationer antyder, 
handelsverksamheterna påverkar i stor grad människans vistelse i det offent-
liga rummet, studerat utifrån den offentliga platsen Lilla torg, genom att vara 
den främsta anledningen till att människor rör sig där. Intervjuerna i kombi-
nation med observationerna indikerar även att det främst är när handelsverk-
samheter är öppna som människor vistas på Lilla torg, inte bara för att aktivt 
handla utan även för att vistas sig där andra människor är. Detta kan kopplas 
an till det Gehl (2010a:22, 2010b:23,29) och Jacobs (2004:59) beskriver om att 
människor dras till andra människor samt att aktivitet understödjer passivitet. 



När handelsverksamheterna är stängda är människans vistelse, såväl aktiv som 
passiv, på torget bekräftat begränsad. Således indikerar det empiriska materi-
alet stämma överens med tidigare studier på ämnet där det traditionella ur-
bana offentliga rummet, till följd av den postindustriella handelsutvecklingen, 
hävdas riskera att utarmas på folkliv och tappa sin starka funktion som mötes-
plats (Bergman 2003:17, Book och Eskilsson 1999:39, Johansson 1997:118).

Det offentliga rummets fysiska kvalitet har som beskrivits enligt teoretiker en 
stor påverkan på hur dess funktion som mötesplats ser ut. Nedan analyseras 
inventering av Lilla torg utifrån Gehls (2010a:239) kriterier gällande den fysis-
ka miljöns kvalitet. Avsnittet grundas på egna bedömningar av platsens kvalitet 
vilket innebär en viss subjektivitet. För att behandla denna problematik förkla-
ras varför en kriterie bedöms som god eller mindre god.



från både buller och föroreningar. 

På platsen rör sig frekvent människor under handelsverksamheternas öppetti-
der. När handelsverksamheter inte har öppet är rörelsen på den offentliga plat-
sen mer begränsad, vilket genomförda observationer samt intervjuer bekräftar. 
Rörelsen är även begränsad kvällstid. Entréer till byggnader är placerade ut 

-
bär god möjlighet att se platsen från omgivande byggnader.

även möjlighet till skydd från regn längst fasader samt under träd på Lilla torg. 

markbeläggning. Lilla torg ansluter väl till omgivande miljöer och gatustruktur 
vilket påvisas genom utförd inventering och av framtagen Space syntax analys.

-

luta sig mot. Utöver detta erbjuder även restaurangverksamheter sittplatser 
för betalande kunder, vilka inte räknas in i denna inventeringsanalys som syf-
tar till offentliga fysiska kvaliteter.

Platsens utformning möjliggör att sitta ned och samtala, både genom de direk-
ta och indirekta sittplatserna. Vid inventeringen upplevdes fågelkvitter, vilket 
kan bekräfta en låg ljudvolym som fördelaktigt möjliggör samtal på Lilla torg.

mindre fontän och ett klockspel på torgets mitt. I övrigt präglas utsikten främst 
av människolivet vilket även kan bekräftas av bänkarnas placering längst tor-
gets kanter, vilket delvis uppfattas vara av betraktande syfte.

-

talarstol som uppfattas inbjuda till kreativitet. I övrigt är den studerade offent-
liga platsens möjlighet till lek, övrig fysisk aktivitet samt delvis även kreativitet 
begränsad. 

Lilla torg möjliggör i dagsläget inte heller aktivitet baserat på olika tid på dyg-
net och olika årstid. Torget erbjuder främst aktiviteter dagtid och under som-
marhalvåret samt under veckodagar då handelsverksamheter är öppna. Detta 
påvisas genom utförda observationer i kombination med inventeringen av den 
fysiska utformningen. Torget är idag tydligt utformat efter bestämda aktivi-
teter, det är främst att handla samt att betrakta människor under dagtid samt 
under sommarhalvåret som torget bedöms vara utformat efter. 

Byggnaderna kring Lilla torg är 2-4 våningar höga och upplevs vara i mänsklig 
skala då de släpper in både ljus och luft till rummet. Miljön ger ett genomar-
betat intryck där både markbeläggning och fasader är detaljrika. Vad gäller 

-

möjligheter att njuta av vädret, både som stående och sittande. Utförda obser-

torget.



Samtliga utförda undersökningar indikerar Lilla torgs övergripande goda 
potential som mötesplats gällande gatustruktur och rörelsemönster. Denna 
potential, som understödjer att människors vägar korsas (Jacobs 2004:57-59) 
tillsammans med ökad fysisk kvalitet av den offentliga platsen som mötesplats, 
enligt Gehls (2010a:239) kriterier, innebär goda förutsättningar för att främja 
människans frivilliga uppehållande och öka Lilla torgs resiliens som mötes-
plats.

Lilla torg bedöms innebära god fysisk kvalitet vad gäller majoriteten av Gehls 
(2010a:239) kriterier för främjandet av frivilliga aktiviteter och därmed det 
offentliga rummet som mötesplats. Torget värderas i dagsläget ha en god fysisk 
kvalitet vad gäller kriterierna tillgänglighet, skydd, möjlighet till passivitet 
samt estetisk och karaktär. 

Dock visar analysen på att Lilla torg innebär en sämre kvalitet vad gäller 
möjlighet till aktiviteter på torget då möjligheterna till lek, fysisk aktivitet, 
kreativitet samt mångfunktionalitet bedöms vara begränsade. Torgets aktivitet 
är i dagsläget främst knuten till handelsverksamheterna på platsen. Detta kan 
även kopplas till Lilla torgs planeringsförutsättningar gällande målpunkter, där 

-
mun 2012:32). Både Jacobs (2004:187-189) och Gehl (2010b:9-10) framhäver 

enda aktiva användningen på Lilla torg innebär detta att torgets kvalitet som 
mötesplats är mycket beroende av handelsverksamheternas närvaro. Detta 
bekräftas även av utförda observationer samt intervjuer som antyder bristande 
rörelse på platsen då handelsverksamheter är stängda. Även mångfunktionali-
tet över tid och år är av bristande kvalitet på torget, vilket även detta bekräftas 
av utförda observationer och intervjuer. 

Om handelsverksamheter till följd av omlokalisering lämnar Lilla torg kommer 
detta som påvisat genom observationer och intervjuer, samt i förhållande till 
Bergman (2003:73), Book och Eskilsson (1999:39) samt Johansson (1997:118) 

sannolikt att innebära mindre folkliv på Lilla torg. Genom avsaknad av andra 
aktiviteter än handel blir de passiva användningsmöjligheterna, oavsett dess 
goda kvalitet, på Lilla torg sannolikt oanvända (Gehl 2010b:27,59). Detta påvi-
sas också av observationer och intervjuer där både människans aktivitet samt 
passivitet på den offentliga platsen är begränsad när handelsverksamheter är 
stängda. Resultatet av mindre folkliv i det offentliga rummet kan även innebära 

Exempelvis kan kriterie om utsikt och skydd, baserat på människans reducera-
de rörelse på platsen, bli av sämre kvalitet. 

aktiva användningsmöjligheter för att nå en högre kvalitet i den fysiska ut-
formningen, främja människors vistelse på Lilla torg och därmed understödja 
möjligheten till möten mellan människor. Genom att med utformning främja 

-
talet ovan beskrivna kriterier. Samtidigt kan detta bidra till nya  målpunkter på 
den offentliga platsen som inte innebär handelsverksamhet. Att på detta sätt 
öka Lilla torgs fysiska kvalitet kan, tolkat utifrån studerade teoretiker, främja 
människans vistelse och motverka utarmningen på människor. Därmed kan 
konstateras att det offentliga rummet, studerat från den offentliga platsen Lilla 
torg, med fysisk utformning bli mer resilient som mötesplats oavsett handelns 
eller andra verksamheters närvaro. 

Att främja aktiviteter i det offentliga rummet vid sidan av handelsverksamhe-
ter, poängteras även inledande i uppsatsen av arkitekturforskaren Kärrholm 
(2010) som understryker vikten av det urbana traditionella centrumets olika 
aktivitet och användning, förutom de konsumtionsinriktade, för en socialt håll-
bar utveckling. 

-
rande effekter med anledning av att nya aktiviteter ianspråktar den offentliga 
platsen. Utformningen ska inte riktas mot viss grupp i samhället som innebär 
en exkludering av en annan. Nya aktiviteter ska därmed sträva efter vara an-



passningsbara gällande tid på dygnet, årstid samt för olika användare (Sen-
nett 1990:189-202, Madanipour 2005:12,278-279).  Om den fysiska utform-
ningen utförs på rätt sätt, främjande den offentliga karaktären (Madanipour 
2005:12,78-279) kan en stärkning av aktiviteterna på Lilla torg innebära att 
mötesplatsen blir mer resilient även i förhållande till privatisering. Detta kan 
förstås som angeläget i den postindustriella staden då privatisering och gentri-

i syfte om stadsförnyelse och ökad attraktion (Bergman 2003:179, Book och 
Eskilsson 1999:40, Thörn 2006:309-310, Olsson och Wikström 2012:113).





Som påvisat genom observation och intervjuer på den offentliga platsen Lilla 
torg påverkar handelsverksamheter människans vistelse i det offentliga rum-
met och dess funktion som mötesplats. Utförd analys antyder att människan 
vistas i det offentliga rummet i mycket större utsträckning när handelsverk-
samheter är närvarande och detta både gällande aktiv och passiv användning. 
Handelsverksamheter har även påvisats ha en stark påverkan gällande rytmen 
i det offentliga rummet, där rörelse och liv följer handelsverksamheternas öp-
pettider. Detta resultat indikerar på att Lilla torg som mötesplats kan komma 
att påverkas negativt vid handelns omlokalisering och förväntade utkonkurre-
ring i centrum. 

Det har konstaterats att fysisk utformning kan ge förutsättningar att öka det 
offentliga rummets resiliens oavsett handelsverksamheters närvaro. Genom att 
stärka det offentliga rummets fysiska kvalitet som mötesplats kan människans 
frivilliga vistelse i rummet främjas, och därmed möjligheterna till möten
(Carmona et. al  2010, Carr et. al 2012, Gehl 2010a,2010b, Jacobs 2004, Lynch 

offentliga rummet, med fysisk utformning, kan bli mer resilient oavsett han-
delsverksamheters närvaro kan Gehls (2010a:239) kvalitetskriterier användas 
för att avgöra vilka faktorer i den fysiska miljön som fördelaktigt kan stärkas.  

Den studerade offentliga platsen Lilla torg har som beskrivits relativt god 
kvalitet som mötesplats men bedöms vidare utifrån Gehls (2010a:239) kvali-
tetskriterier fördelaktigt kunna stärkas för att bli mer resilient som mötesplats. 
Utifrån analys av inventering i förhållande till kvalitetskriterierna, samt un-
derlag angående människans vistelse och användning av den offentliga platsen 
som framkommit i observation och intervju presenteras nedan riktlinjer för 
hur Lilla torgs fysiska kvalitet som mötesplats kan främjas:



I detta avsnitt presenteras förslag för hur Lilla torg enligt framtagna riktlinjer 
-

viteter med fysisk utformning tolkats utifrån teoretiker innebära att främja 
olika former av möjlighet till lek, fysisk aktivitet samt kreativitet (Carr et al 
2012:234-237, Gehl 2010b:9-10,25-29). Utifrån detta presenteras nedan ett 
förslag på hur nya aktiviteter på Lilla torg skulle kunna se ut. Poängteras bör 
att förslaget baseras på framtagna krieterier och riktlinjer och tar ej hänsyn 

användningar och innefattar nytt mångfunktionellt aktivitetsområde som kan 
användas till lek, fysisk aktivitet, kreativitet men också till passiv aktivitet. 

en grönyta för att främja lek och fysisk aktivitet i större utsträckning än vad 
hårdgjorda ytor bedöms göra. På grönytan ska även slätare markbeläggning 

inom aktivitetsområdet för att främja kvaliteten gällande skydd från väder 
ytterligare.

På grönytan föreslås en aktivitetsställning för att främja såväl lek som annan 
fysisk aktivitet. Kring aktivitetsställningen placeras ut klossar och kullar i syfte 
att möjliggöra exempelvis lek, träning eller sittmöjlighet. Klossarna föreslås 

-
stol. Klossarna föreslås även vara belysta.

I det föreslagna aktivitetsområdet föreslås en aktivitetsyta som kan uppmuntra 
till olika aktivitet. Förslagsvis kan uppträdande eller sporter utföras så som 
boule, bordtennis eller möjligen curling eller skridskoåkning om ytan förbe-
reds för detta under vintertid. 

-
tenspeglar som kan uppmuntra till lek men även främja kriterier om utsikt och 

upplevelse på Lilla torg. Över vattenspeglarna föreslås övergångar för att inte 
begränsa tillgängligheten inom området. 

För att främja aktivitet kvällstid kan förslagsvis aktivitetsställningen möjliggö-
ra upphängning av bioduk där åskådare kan sitta på gräsytan eller på föreslag-
na klossar och kullar. Planförslaget innebär även utökad belysning i aktivitets-
området.

Vad gäller aktivitet över året möjliggör den släta aktivitetsytan isbana och cur-
ling, och förslagsvis kan aktivitetspark utformas med värmeslingor i marken, 
exempelvis baserat på spillvärme, för att möjliggöra aktivitet även vintertid. 
På Lilla torg uppförs även ett mindre aktivitetsrum i glas som ska vara öppet 
för alla och som kan användas till olika aktivitet och passivitet över dygn och 
år. Exempelvis kan det användas som växthus, ateljé, samtalsrum eller för att 
framföra budskap eller hålla utställningar. 





7.1.1 Förslagsdiskussion
För att slutligen återigen applicera Gehls (2010a:239) kvalitetskriterier på 
presenterat förslag innebär förslaget på Lilla torg i stora drag en stärkt kvalitet 
som mötesplats gällande majoriteten av kriterierna. Planförslaget möjliggör 

aktivitet samt kreativitet och detta även över dygn och år. Kopplat till mång-

ökat utbud av möjliga aktiviteter, där föreslagna installationer går att nyttja på 
olika sätt. De nya aktivitetsmöjligheterna främjar även andra kriterier så som 
skydd och karaktär genom att gynna människans vistelse och nya utsikter på 
Lilla torg. Planförslaget innebär även ökade möjligheter till skydd från väder 
till följd av nya trädplanteringar, men värnar samtidigt om Lilla torgs goda 
solförutsättningar. Aktivitetsrummet främjar även kriterien om möjlighet till 
skydd från väder i förhållande till aktivitet.

det nya aktivitetsområdet. Genom slät markbeläggning främjas tillgängligheten 
inom området, dock ses en begränsning i användning av aktivitetsställningen 
för funktionshindrade. Kvaliteten bedöms dock inte vara sämre än Lilla torgs 

-
tet då aktivitetsområdet begränsar sikt från vissa vinklar på Lilla torg. Slutligen 
riskerar även kriterien om estetik och karaktär bli av sämre kvalitet till följd 
av att den historiska karaktären på torget kan störas av aktivitetsområdets 
utformning. 

Gehls (2010a:239) kvalitetskriterier riskerar att innebära sämre förutsättning-
ar för andra. Poängteras bör även att det inte går att tvinga fram människans 
användande av Lilla torg, men planförslaget skapar ytterligare förutsättning-
ar för att detta kan ske. Fördelaktigt behöver fysiska strukturer stödjas med 
främjande av förenings- och medborgarinitiativ. Exempelvis räcker inte upp-
hängning av bioduk för att användning ska ske kvällstid, initiativ till nyttjande 
behöver komma från invånare. Detsamma gäller förberedning av aktivitesyta 

under vintertid. Bedömningen ovan baseras därmed på att människan använ-
-

na bedömas bli av sämre kvalitet.

Förslaget, genom sin möjlighet till mångfunktionellt användande och offentliga 

risk för ianspråktagande av föreslaget aktivitetsrum.

Utifrån planförslaget kan Lilla torg sammanfattningsvis förstås som mer resi-
lient som mötesplats än nuvarande situation, och detta oavsett handelsverk-
samheters närvaro.
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8.1 SLUTDISKUSSION OCH SVAR PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR
De frågeställningar som uppsatsen baserats på besvaras och diskuteras i detta 
kapitel med stöd i kunskaps- och forskningsöversikt och fallstudien för Lilla 
torg i Kristianstad centrum. 

Genom att studera den offentliga platsen Lilla torg i Kristianstad centrum som 
historiskt fungerat som en stark handels- och mötesplats, men idag riskerar 
utarmas på handel och folkliv till följd av nya handelsplaner i kommunen, har 
kandidatarbetet syftat till att undersöka hur det offentliga rummet kan bli mer 
resilient som mötesplats oavsett handelsverksamheters närvaro. 

Uppsatsen har uppfyllt syftet genom att undersöka av hur stor vikt handels-
verksamheter är för möjligheter till möten på den offentliga platsen Lilla torg 
i Kristianstad centrum, och hur handelsverksamheternas omlokalisering kan 
komma att påverka människans vistelse i och användning av torget och således 
dess funktion som mötesplats. Kandidatuppsatsen har även närmat sig syftet 
genom att ta fram riktlinjer för huruvida det offentliga rummet som mötesplats 
kan stärkas med fysisk utformning vilket redovisas både i text och genom ex-
empelillustrationer utifrån den offentliga platsen Lilla torg i Kristianstad. 

Resultatet är en möjlig utformning för hur Lilla torg kan göras mer resilient 
som mötesplats. Dock är det svårt att fastställa huruvida det i verkligheten 
resulterar i en mer resilient mötesplats eftersom förslaget inte genomförs och 
utvärderas. Dock indikerar resultatet en starkare mötesplats utifrån teorier 
som behandlats. Nedan kommer frågeställningarna att diskuteras var för sig. 

Hur stor påverkan har handelsverksamheter på människors vistelse i 
och användning av det urbana offentliga rummet? Och hur påverkar det 
möjligheten till möten i staden?

Under arbetets gång indikerar kunskaps- och forskningsöversikt i kombination 
med intervjuer och observationer att handelsverksamheter i stor grad påver-
kar människans vistelse i och användning av det offentliga rummet, och där-

med möjligheten till möten mellan människor.
Handelsverksamheter har utifrån fallstudien påvisats vara den främsta anled-
ningen till människors vistelse på Lilla torg i Kristianstad, och som konstaterat 
genom observationer i kombination med intervjuer är torget sparsamt befol-
kat då handelsverksamheterna är stängda. Handelsverksamheter har påvisats 
inte bara påverka att människan rör sig i det offentliga rummet för att handla, 
handelsverksamheter har påvisats både påverka aktivt- och passivt användan-
de. När handeln är öppen dras människor till det offentliga rummet inte bara 
för att handla, utan även för att passivt befinna sig där andra människor är. 
Därmed har handelsverksamheter identifierats som mer än en målpunkt i sig, 
handelsverksamheter främjar även människans vistelse i det offentliga rummet 
där människorna som handeln drar också blir en målpunkt.

Under arbetes gång har även identifierats att handelsverksamheterna i det 
offentliga rummet inte bara påverkar att människan vistas i rummet utan även 
när rörelsen sker. Handelsverksamheterna har konstaterats sätta det offentliga 
rummets rytm vilket även påverkar möjligheterna till möten i det offentliga 
rummet. 

Handelsverksamheter har likaså fastställts påverka möjligheten till möten 
med mångfald, vilket faller utanför denna uppsats fokus, men som ändå bör 
uppmärksammas. Som påvisat i kunskaps- och forskningsöversikt är en vanlig 
utveckling att det traditionella centrumet i staden genomgår stadsförnyelse-
projekt i syfte att stärka dess konkurrenskraft. Det finns därmed risker för 
gentrifiering och exkludering i det offentliga rummet, där inriktning går mot en 
resursstark befolkningsgrupp. 

Slutsats kan dras om att, i förhållande till tidigare forskning och empiriskt 
underlag, handelsverksamheter har en stor påverkan på människans vistelse 
i och användning av det urbana offentliga rummet vilket också påverkar det 
offentliga rummets funktion som mötesplats.
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Hur avgörande denna påverkan av handelsverksamheter är för det offentliga 
rummet som mötesplats beror dock rumsspecifika faktorer. Handelns omlo-
kalisering i staden och förväntade minskning i det urbana offentliga rummet, 
studerat utifrån den offentliga platsen Lilla torg i Kristianstad, påverkar torget 
som mötesplats negativt då folklivet som beskrivits i stor grad är beroende av 
handelsverksamheter. Dock kan detta se annorlunda ut gällande offentliga rum 
i andra städer beroende på, som påvisat i förhållande till nästkommande fråge-
ställning, det offentliga rummets fysiska kvalitet och specifikt möjlighet till an-
dra aktiviteter. Det är därmed komplext att generalisera om i vilken omfattning 
handelsverksamheter påverkar människors vistelse i och användning av det 
offentliga rummet samt hur avgörande detta är för det offentliga rummet som 
mötesplats. Detta beror på hur resilient det offentliga rummet som mötesplats 
är. Dock kan urbana offentliga rum med liknande planeringsförutsättningar 
som Kristianstad centrum antas jämförbara med denna slutsats.

Hur kan fysisk utformning, enligt urbanteoretiker, användas för att stär-
ka det befintliga offentliga rummets funktion som mötesplats?

Det urbana offentliga rummet som mötesplats har genom arbetets gång kon-
staterats som fundamentalt för en social hållbarhet. Genom påvisad negativ 
påverkan på mötesplatser om handelsverksamheter minskar i det offentliga 
rummet är det av stor relevans att främja det offentliga rummets resiliens som 
mötesplats.

En förutsättning för det offentliga rummet som mötesplats har beskrivits vara 
att människor vistas på en plats vid samma tillfälle. Enligt teoretiker presen-
terade i kunskaps- och forskningsöversikt hävdas att fysisk utformning har en 
stor inverkan på det sociala livet i det offentliga rummet. Det har dock även 
konstaterats att fysisk utformning även kan innebära att människans vistelse 
i det offentliga rummet motverkas genom att verka exkluderande. Detta är 
i sammanhanget viktigt att beakta och det är viktigt att vid stärkning av det 
offentliga rummets resiliens som mötesplats ha förståelse för vilka faktorer 
i den fysiska miljön som kan exkludera människor genom att begränsa deras 

tillgång. Betydelsefullt är följaktligen att med fysisk utformning främja den 
offentliga karaktären.

Det finns flera normativa teorier om hur fysisk utformning bör se ut för det 
offentliga rummets möjliggörande för möten i staden. Sammanfattat utifrån 
presenterade teoretiker i kunskaps- och forskningsöversikt är Jan Gehls kva-
litetskriterier gällande den fysiska miljöns kvalitet i det offentliga rummet 
lämpliga att använda för att främja människans frivilliga vistelse i rummet och 
stärka det offentliga rummets funktion som mötesplats. Ett offentligt rum av 
god fysisk kvalitet som mötesplats har sammanfattningsvis definierats som 
erbjudande möjlighet till skydd, möjlighet till aktivitet och passivitet, möjlighet 
till variation och mångfunktion, god tillgänglighet för alla människor samt vara 
estetiskt tilltalande för olika människor. Presenterade kriterier tolkas bero-
ende av varandra och för att främja det offentliga rummets kvalitet som mö-
tesplats bör samtliga kriterier vägas in. Dock har som beskrivits identifierats 
en problematik för vad som ger bättre förutsättningar för vissa av Jan Gehls 
kvalitetskriterier riskerar att innebära sämre förutsättningar för andra. För att 
undersöka hur det offentliga rummet, med fysisk utformning, kan bli mer resi-
lient oavsett handelsverksamheters närvaro kan sammanfattningsvis Jan Gehls 
kvalitetskriterier användas för att avgöra vilka faktorer i den fysiska miljön 
som fördelaktigt kan stärkas.  

Det bör dock poängteras att detta inte innebär en garanti för det offentliga 
rummets goda kvalitet som mötesplats, detta är baserat på presenterade 
teorier och kan variera från rum till rum och i förhållande till en större fysisk 
struktur. Samtidigt har även poängterats att de inte går att tvinga fram männ-
iskans användande av det offentliga rummet. Sålunda är det komplext att häv-
da att en upprustning av den fysiska utformningen innebär att det offentliga 
rummet blir mer resilient som mötesplats. Den fysiska utformningen behöver 
fördelaktigt understödjas med initiativ från stadens invånare, genom att se ut-
formningen i förhållande till en större kontext. Dock kan konstateras att genom 
en fysisk upprustning ges förutsättningar för en sådan utveckling vilket kan 
innebära en positiv inverkan gällande den sociala hållbarheten i staden. 
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Hur kan principer om mötesplatsers fysiska utformning tillämpas för att 
stärka Lilla torg i Kristianstad centrum som mötesplats?

Genom att applicera kriterierna gällande det offentliga rummets kvalitet som 
mötesplats på Lilla torg i Kristianstad centrum har konstaterats att den stude-
rade offentliga platsen idag är av god fysisk kvalitet som mötesplats. Slutsatsen 
är dock att om handelsverksamheter minskar på Lilla torg, vilket som påvisat i 
stor grad påverkar människans vistelse negativt, blir kvaliteten vad gäller fler-
talet kriterier sämre. Detta grundar sig i en bristande kvalitet vad gäller Lilla 
torgs möjligheter till aktivitet, vilket dagsläget främst bedöms vara anknutet 
till handelsverksamheter. Genom tillämpning av Jan Gehls principer för utform-
ning av mötesplatser är det därmed främst möjligheten till variation i aktivite-
ter på Lilla torg som behöver främjas för att öka dess resiliens som mötesplats. 

Genom att ge förutsättningar nya och fler aktiviteter på Lilla torg ges goda 
utgångspunkter för kvaliteten gällande andra av Jan Gehls kriterier och Lilla 
torgs resiliens som mötesplats bedöms stärkas, oavsett handelsverksamheter-
nas närvaro.  Presenterat förslag är dock endast ett exempel på hur en sådan 
upprustning skulle kunna ske. 

Som konstaterats hänger Lilla torgs fysiska kvalitet som mötesplats även ihop 
med hur stark påverkan handelsverksamheter har på möjligheten till möten. 
Om befintliga Lilla torg hade varit av högre fysisk kvalitet, i detta fall främst 
gällande aktivitetsmöjligheter, hade möjligen inte handelsverksamheternas 
påverkan visat sig lika stark i utförda undersökningar. Resultat och slutats 
kan därmed styrkas utifrån uppsatsens frågeställningar då frågeställningarna 
identifierats som beroende varandra; hur mycket handelsverksamheter på-
verkar människans vistelse i det offentliga rummet och möjligheten till möten 
beror på det offentliga rummets fysiska kvalitet och hur resilient det offentliga 
rummet är som mötesplats. 

Förhoppningen är att genom att skapa ytterligare förutsättningar för 
människor att vistas på Lilla torg och skapa underlag för människans möten 
främjas den sociala hållbarheten i Kristianstad. Det finns med detta även en 
förhoppning om att planförslaget främjar Kristianstad kommuns riktlinjer 
gällande en socialt hållbar utveckling i Kristianstad där en av huvudpunkterna 
behandlar främjandet av mötesplatser i kommunen.

Resultatet kan utifrån Jan Gehls kriterier sammanfattningsvis påvisa att det of-
fentliga rummet generellt kan göras mer resilient som mötesplats med hjälp av 
fysisk utformning, här exemplifierat genom aktivitetsområde på den offentliga 
platsen Lilla torg. Resultatet indikerar utifrån analys inte endast innebära en 
ökad resiliens i förhållande till förändrade handelsmönster i staden, vilket upp-
satsen syftar undersöka. Resultatet kan även innebära en ökad resiliens för det 
urbana offentliga rummet som mötesplats oavsett kringliggande funktioner, 
såväl handel som andra verksamheter eller bostäder. I förhållande till den rytm 
handelsverksamheter påvisats sätta på det offentliga livet i staden kan resul-
tatet även indikera på en mer resilient mötesplats då den stärker användning 
över dygn och år. Slutligen kan resultatet även hänvisas till en ökad resiliens av 
det urbana offentliga rummet som mötesplats i förhållande till privatiserande 
och gentrifierande krafter genom att värna om offentligheten i rummet. Detta 
upplevs vara extra angeläget i fallet Lilla torg där möjliga initiativ till stadsför-
nyelse och ökad attraktivitet kan bli aktuella med den ökade konkurrensen och 
även med framväxande privatiseringar och gentrifierande effekter. 
Med hänvisning till inledande citat där Bergman (2003:196) hävdar ”det finns 
inget stadsliv utan handel, och ingen handel utan möjligheter till flanerande” kan 
resultatet även innebära en stadsförnyelse. Med ökad aktivitetsmöjlighet i det 
offentliga rummet, och förhoppning om ökad vistelse kan möjligen handelns 
utkonkurrens motverkas på ett sätt som inte innebär privatisering och gentri-
fiering. 

Som avslutande reflektion tas vikten av möjlighet till variation av aktiviteter i 
det offentliga rummet upp i senaste numret av Stadsbyggnad (2014:23-26).
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8.2 METODDISKUSSION
Gällande observationsmetod har en problematik identifierats angående att stu-
dera hur handelsverksamheters närvaro påverkar människans vistelse i samt 
användning av det offentliga rummet. Underlag från observationen illustrerar 
en bild av hur människans rörelse i det offentliga rummet ser ut när handeln 
inte är närvarande, och kan vidare kopplas till hur det offentliga rummet som 
mötesplats kan påverkas av en omlokaliserad handel. Dock har författaren stött 
på osäkerheter vad gäller hur trovärdigt detta material är. Trots att handeln 
är stängd är verksamheterna fortfarande närvarande genom dess skyltfönster 
samt skyltning. Detta kan även påverka människors rörelse då handelsverk-
samheterna kan fungera som målpunkter även då de är stängda. Som beskrivet 
finns även osäkerheter i vädrets påverkan på människans rörelse, dock vägs 
detta upp av varierande väder de olika observationsdagarna.

Osäkerheter har även identifierats angående hur representativt söndagar är 
som observationsdag. Att människor, som påvisat, inte väljer att vistas på Lilla 
torg under söndagar kan bero på mer än att handelsverksamheterna är stäng-
da. Söndagar har historiskt sett betraktats som ”vilodagen” och därmed kan 
detta även speglas gällande mindre rörelse i det offentliga under denna vecko-
dag. Att lördagens observation inföll på påskafton kan även påverkat vistelsen 
då fler människor möjligen lockades ut till torget.

För att öka torgets attraktivitet har flera butiker i Kristianstad centrum infört 
söndagsöppet med start i slutet av april. Författaren var inte medveten om det-
ta då denna uppsats skrevs. Detta kan ha påverkat utfallet och gett en felaktig 
bild av Lilla torgs användning under söndagar och huruvida detta är kopplat 
till handelsverksamheters närvaro. Dock bör poängteras att majoriteten av 
handelsverksamheterna fortfarande är stängda under söndagar.

Det har även identifierats en problematik gällande generaliserbarheten ut-
ifrån resultatet gällande i vilken omfattning handelsverksamheter påverkar 
människans vistelse och stor påverkan detta har för det offentliga rummet som 
mötesplats. Det beror som konstaterats helt på det offentliga rummets fysiska 

kvalitet och förutsättningar. Dock kan urbana offentliga rum med liknande pla-
neringsförutsättningar som Kristianstad centrum antas jämförbara med denna 
slutsats. Utifrån denna problematik skulle flera studier, fördelaktigt utifrån of-
fentliga rum innan och efter handelns omlokalisering, gjorts. Dock kan utförda 
intervjuer bekräfta att handeln är en viktig målpunkt i det offentliga rummet 
som främjar människans vistelse och användning. Därmed fungerar observa-
tionsmaterialet som en illustration, och bör ses i förhållande till intervjuunder-
lag. Metoderna anses i efterhand som lämpade för undersökningen utifrån den 
specifika fallstudien. 

Vad gäller hur det offentliga rummet kan bli mer resiliens som mötesplats med 
hjälp av fysisk utformning baseras denna uppsats på begränsat antal teorier, 
där andra hade kunnat väljas. Enligt teoretikerna ska det offentliga rummet 
enligt resultatet innebära ett mer resilient offentligt rum, men i uppsatsen 
bekräftas inte detta. För detta hade behövts uppföljning. Här kan även fram-
föras kritik om att uppsatsens resultat inte bör tolkas som sanning. Förslag 
och bedömning utifrån Jan Gehls kvalitetskriterier baseras på författarens 
uppskattningar. Här bör poängteras att uppsatsen skrivits av en student som 
läser tredje året vid Kandidatutbildningen Fysisk planering, vilket innebär ett 
visst synsätt på det offentliga rummets fysiska miljö. Författarens psykologiska 
faktorer så som bakgrund och lokalkunskap kan även ha påverkat resultatet 
genom författarens starka närvaro i fallstudien. Oavsett strävan om objektivitet 
i bedömningen kan ifrågasättas vad som är attraktivt för författaren och vad 
som är attraktivt för andra (se Kapitel 8.3). 

Sammanfattningsvis pekar kunskaps- och forskningsunderlag samt empiriskt 
material på samma resultat, trots osäkerheter. Således anses metodvalet fortfa-
rande lämpligt i förhållande till fallstudie samt tidsresurser och metoderna är 
möjliga att utföra på andra platser. 



62

8.3 VIDARE STUDIER
Uppsatsens tema kan utvecklas genom vidare studier. Ett tema som föreslås är 
att undersöka vad som innebär en attraktiv mötesplats för olika människor och 
vilka aktiviteter olika människor finner attraktiva. Här kan även en uppföljning 
av teoretikers ståndpunkter gällande fysisk utformning studeras. Hur aktuella 
är dessa teorier, och huruvida stämmer de överens med människans värdering-
ar i den samtida staden?

Vidare fördjupning gällande handelsverksamheters påverkan på människans 
vistelse i det offentliga rummet föreslås även genom att bygga på denna studie 
med jämförelse med andra orter och dess påverkan av stagnerande eller omlo-
kaliserad handel.
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