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Sammanfattning 

 
Kandidatarbetet är utfört inom kursen Att gestalta Offentliga Rum. Syftet med 

projektet har varit att bidra till en djupare förståelse för begreppen offentlighet och 

offentliga rum samt att ta fram och presentera ett förslag som kan förväntas förstärka 

Stortorgets funktion som ett offentligt rum i Karlskrona.  

 

Gemensamt för olika teoretikers definition av begreppet offentlighet är att det består 

av två delar. För att ett stadsrum ska kunna kallas för offentligt ska det vara allmänt – 

det vill säga öppet och tillgängligt för alla – samt gemensamt i motsats till privat. Väl 

fungerande offentliga rum är demokratiska och bidrar till ett socialt hållbart samhälle. 

Det är en trygg och attraktiv plats för såväl nödvändiga som frivilliga och sociala 

aktiviteter och definieras sedan lång tid tillbaka som en plats för möten, handel, 

skådespel och nöjen.  

 

Litteraturstudier i ämnet och undersökning av Stortorget genom plats-, kart- och 

litteraturstudier utgör underlag för en analys av torgets förutsättningar som en plats 

för offentligt liv i staden. Analysen har resulterat i ett förslag till omgestaltning som 

karaktäriseras av att torget frigörs från biltrafik och får en tydligare rumsavgränsning. 

En rums- eller zonindelning ger förutsättningar för den koncentration av människor 

som krävs för att frivilliga och sociala aktiviteter ska genereras i en självförstärkande 

process.  Ytan mellan Fredrikskyrkan och rådhuset bevaras öppen för att förstärka 

upplevelsen av den historiska och monumentala miljön och för att enkelt kunna 

utnyttjas för en mängd olika arrangemang och aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Innehållsförteckning 

 
Sammanfattning 1  

Förord 3 

1 Inledning 4 

1.1 Problem och möjligheter 4 

1.2 Syfte 6 

1.3 Avgränsning 6 

1.4 Frågeställningar 7 

2 Bakgrund 8 

2.1 Begreppet offentlighet 8 

2.2 Begreppet offentliga rum 9 

2.3 Diskussionen om offentliga rum 10 

2.3.1 Funktionalismens inflytande 10 

2.3.2 Det offentliga rummet som scen 11 

2.3.3 Globalisering 11 

2.3.4 Exklusiva rum 12 

2.3.5 Abstrakta rum 13 

2.3.6 Rum för alla 13 

3 Metod och material 15 

 

4 Planeringsförutsättningar 16 

4.1 Platsens historia 16 

4.2 Generella förutsättningar 18 

4.3 Stortorgets karaktäristik 19 

4.4 SWOT-analys 23 

4.5 Lynch-analys 24 

4.6 Kvalitetsanalys av stadsrummet 25 

4.7 Slutsatser 29 

5 Förslag till Omgestaltning 30  

5.1 Inramning av rummet 30 

5.2 Den stora och öppna platsen 32 

5.3 Solsidan 34 

5.4 Ristorgsbacken 35 

5.5 Parkering i nordvästra hörnet  37 

5.6 Östra delen av torget 39 

5.6.1 Platsen norr om Fredrikskyrkan 41 

5.6.2 Gamla posthusplatsen 41 

6 Utvärdering 42 

Källförteckning 43 



3 

Förord 

 
Min ambition har varit att sammanfatta och tillämpa det jag har lärt mig under åren på 

Fysisk Planering som har beröring med och betydelse för gestaltningen av offentliga 

rum. Det har inneburit att den teoretiska delen har blivit något mer omfångsrik än vad 

som är vanligt inom kursen. En anledning till detta är att kandidatarbetet har utgjort 

en form av avslutning efter tre års studier, då det är det sista jag gör på utbildningen. 

Ämnet ligger mig personligen varmt om hjärtat då det har beröring med allas lika rätt 

i samhället och en hållbar utveckling, vilket jag kommer att läsa mer om i mina 

fortsatta studier. 

 

Jag vill rikta ett särkskilt tack till Filip Evander, som har utgjort ett värdefullt stöd och 

bollplank och dessutom visat stor förståelse under arbetes gång, då jag har låtit mig 

uppslukas av projektet. Jag vill också rikta ett tack till Anders Evander som har 

korrekturläst arbetet och till min pappa som har bidragit med värdefulla kommentarer 

angående strukturen. Tack även till Katinka Schartau som har givit handledning under 

gestaltningsprocessen och som kursansvarig har bidragit till en för mig mer nyanserad 

uppfattning om offentliga rum.  
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1 Inledning 

 
Kandidatprojektet är gjort inom kursen Att gestalta Offentliga Rum på utbildningsprogrammet för Fysisk 

Planering, Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Syftet med kursen är enligt kursplanen att ”medvetandegöra 

den individuella gestaltningsprocessen, öka förståelsen för de personliga erfarenheter och preferenser som 

ligger till grund för våra åsikter om estetik, funktion, trygghet, etc”. ”Kvalitativt idéarbete och relevant val av 

visualiserings-/presentationsmetoder är av stor vikt”. 

 

Den huvudsakliga kursuppgiften har bestått i att omgestalta och utveckla ett redan befintligt rum i den 

byggda miljön – Stortorget i Karlskrona – för framtida bruk. Kursen omfattar moment där det offentliga 

rummet som företeelse och begrepp beskrivs och definieras inklusive uppmärksammande av aktuell debatt 

inom området.  

 

Kursens mål är att bland annat att skapa en förståelse för begreppet offentlighet samt bidra till bildandet av 

en åsikt och attityd rörande det offentliga rummet (rumsuppfattning). Förmågor som tränas är att analysera 

och dra slutsatser av verbal och visuell information, förstå och praktisera gestaltningslagar, skissa samt att 

presentera idéer i både text och bild. 

 

 

1.1 Problem och möjligheter 
 

Stortorget i Karlskrona utgör idag framförallt en parkeringsplats och har mer karaktären av ett trafikrum än 

en offentlig plats, vilket innebär att de gående rör sig på bilarnas villkor. En otydlig avgränsning för biltrafik 

och parkering samt parkeringsautomater, skyltar, blomkrukor, lampor och annan möblering utspridd över 

torgytan bidrar till en rörig och plottrig miljö. Torgrummet är därtill mycket stort – känt som ett av norra 

Europas största torg – och saknar väldefinierade gränser. Tillsammans med få funktioner och brist på 

nödvändiga aktiviteter förlagda till torget innebär detta att få människor uppehåller sig här.  
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Handelsstråken väster och norr om torget bidrar till att många passerar under 

affärstid. I söder finns utöver Amiralitetsparken i huvudsak bostäder samt 

verksamheter som begränsar liv o rörelse i området. Öster om torget finns även där få 

verksamheter som utgör besöksmål och genererar mänsklig aktivitet i stadsrummet.  

 

Torgets markbeläggning består till stor del av kullersten som är problematisk då den 

är svår att gå på och innebär en viss olycksrisk, framförallt för äldre samt 

funktionshindrade. Slätare gatsten har lagts i stråk, men de är otydliga och fel 

placerade för att fungera tillfredsställande. Utifrån dagens förhållanden har 

stensättningen emellertid även en positiv effekt genom att den bidrar till att sänka 

bilhastigheten. Det har funnits planer på att kullerstenen ska placeras omkring 

Fredrikskyrkan och ersättas med gatsten inför sommaren 2009, men det har inte blivit 

genomfört.     

 

Det förekommer viss torghandel och längs med ”solsidan” i anslutning till 

Klaipedaplatsen finns ett antal sittbänkar som utnyttjas flitigt vid vackert väder. Att 

dessa aktiviteter förkommer trots dåliga förutsättningar tyder på att torget har 

potential att utvecklas till att bli en väl utnyttjad offentlig plats i dess grundläggande 

betydelse (se kapitel 2.2). Men det förutsätter en prioritering av gångtrafikanterna, 

större möjligheter till aktiviteter på torget än idag och att platsens unika karaktär lyfts 

fram och får komma till sin rätt. Idag fungerar torget bristfälligt som en plats för 

offentligt liv i staden.  

 

Sammanfattningsvis tycks det saknas ett gemensamt program för vad man vill med 

torget samt en konsekvent och sammanhållen strategi för dess utveckling. En satsning 

på att utveckla torget till en attraktiv offentlig plats bör ses som en viktig investering 

för en lokal socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Torgets gestaltning präglas 

emellertid av punktvisa insatser och till följd av ekonomiska begränsningar har 

planerade projekt skjutits på framtiden, såsom anläggandet av en vattentrappa i 

Ristorgsbacken till exempel. 

 

Offentliga rum som är öppna för alla, har funktioner som tilltalar en bred allmänhet 

och inbjuder till att röra sig i staden leder till att fler människor vistas i stadsrummet 

 

  

 

  

 Stråk med slätare beläggning som blockeras av parkerade bilar. 

 
 

 

 

   Vid vackert väder sitter många på bänkarna vid ”solsidan”.  
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och till att de dröjer sig kvar längre, vilket förbättrar förutsättningarna för spontana 

och informella möten. Ett rikt stadsliv innebär också att bilkörandet minskar då det blir 

mer intressant att gå och cykla. I en självförstärkande process dras människor till 

platser där det redan finns folk eftersom det kan antas hända något intressant där. 

Möten mellan människor i alla åldrar, olika etnisk härkomst, kön samt med olika 

kulturell och socioekonomisk tillhörighet förebygger fördomar och bidrar till ett 

jämlikt samhälle samt en trygg gatumiljö. Det är också bra för människors välmående 

med social och fysisk aktivitet.  

 

Det faktum att Stortorget i Karlskrona utgör ett av norra Europas största torg skulle 

kunna användas för att marknadsföra staden i turistsammanhang. Vad tänker turister 

som idag kommer till Karlskrona och ser en gigantisk parkering i stadens hjärta? 

Mindre bilar på torget skulle utöver att det är positivt för gångtrafikanter även bidra 

till att förstärka torgets rumsliga och arkitektoniska kvaliteter samt historiska och 

monumentala karaktär. Ur ett ekonomsikt perspektiv har en lokalt anpassad och 

varsam omgestaltning av torget potential att gynna handeln i staden, såväl som andra 

verksamheter i kommunen.  

 

Storskaligheten gör att informella möten inte kan sägas utgöra torgets främsta 

tillgång och möjlighet. En viktig förutsättning för att spontana diskussioner ska uppstå 

mellan människor, som inte känner varandra sedan tidigare, är att tillräckligt många 

människor samlas på en begränsad yta. Platsens storlek innebär unika förutsättningar 

för en mängd olika evenemang, vilket skulle kunna utnyttjas i större utsträckning.  En 

möjlig strategi för att främja möten övrig tid är att koncentrera torgets funktioner till 

vissa delar. 

 

Förutsättningarna för Karlskrona stads offentliga rum är goda tack vare den kompakta 

stadskärnan. Var man än befinner sig på Trossö är avståndet till Stortorget aldrig mer 

än 500 meter, vilket enligt Gehl
1
 (2004a) är tämligen unikt. De flesta människor är i en 

stadsmiljö beredda att gå omkring en kilometer för att nå ett specifikt mål, vilket 

                                                           
1
 Jan Gehl (1936 –) är en dansk arkitekt och professor i Urban Design vid Kunstakademiets Arkitekturskole i 

Köpenhamn. Han blev internationellt uppmärksammad i samband med att hans teorier om människors 

beteende i det offentliga rummet tillämpades vid utvecklingen av Ströget. Hans bok Livet mellen husene som 

kom 1961 har tryckts i flera upplagor och blivit något av en klassiker. 

innebär att en prioritering av gångtrafikanterna i form av en bättre utformad 

stadsmiljö har god potential att bidra till att trafiken i huvudsak ska ske till fots. 

 

 

1.2 Syfte 
 

Det primära syftet med det här kandidatprojektet är att ta fram och presentera ett 

förslag på en omgestaltning av Stortorget i Karlskrona, som kan förväntas bidra till att 

det för en bred allmänhet blir en uppskattad plats i staden. Syftet är också att genom 

litteraturstudier nå en djupare förståelse för begreppen offentlighet respektive 

offentliga rum och göra en analys av vad denna teoretiska bakgrund kan tillföra 

arbetet med att ta fram omgestaltningsförslaget. 

 

De mer specificerade målen är att planförslaget ska bidra till en utveckling som 

innebär att torget blir:  
 

 ett tryggt offentligt rum som människor gärna uppehåller sig i oavsett ålder, 

kulturell, etnisk eller socioekonomisk grupptillhörighet. 
 

 en plats med goda förutsättningar för människor att nätverka på, det vill säga 

inleda nya kontakter samt upprätthålla och fördjupa redan befintliga. 
 

 en plats som är ett attraktivt besöksmål för besökare utifrån och som bidrar 

till att marknadsföra Karlskorna stad. 
 

 en plats som Karlskronas invånare kan vara stolta över. 

 

 

1.3 Avgränsning 
 

Förslaget till omgestaltning begränsar sig i det fysiska rummet till Stortorget, men vid 

en omgestaltning av ett stadsrum är det alltid viktigt att beakta dess förhållande till 

andra platser i staden och ta hänsyn till sammanhanget. I annat fall är risken att syftet 

med omgestaltningen inte uppnås och i värsta fall motverkas. Alltför stort fokus på  



7 

 

den enskilda platsen kan exempelvis innebära att den istället för att komplettera och 

förstärka det offentliga livet i staden konkurrerar med andra platser. Detta medför en 

spridning av funktioner, aktiviteter och människor, som innebär en negativ utveckling 

med försämrade förutsättningar för informella möten och kontakter. 

 

En viktig utgångspunkt är att torget ska erbjuda en viss flexibilitet och 

anpassningsbarhet för varierande aktiviteter och arrangemang tillsammans med ett 

antal grundläggande permanenta funktioner. Ett tydligt definierat offentligt rum anses 

emellertid vara en förutsättning för att människor ska appropriera platsen (göra den 

till sin) och för att en sådan komplexitet ska kunna uppstå. Av den anledningen har 

särskild uppmärksamhet lagts vid att förtydliga rummets väggar eller gränser och på 

andra sätt skapa sammanhållna rum. Enligt Camillo Sitte
2
 (1982) blir ett fritt utrymme i 

det inre av en stad en verklig plats just genom sin slutenhet.    

 

När det gäller den teoretiska bakgrunden har framför allt litteratur i kurserna Att 

gestalta Offentliga Rum och Urbanteori använts som underlag. En del information har 

också inhämtats efter ämnessökningar på internet och bibliotek. Ambitionen har varit 

att ge en fyllig bakgrund som kan bidra till en bättre förståelse för det offentliga livets 

villkor idag och till ett genomtänkt och ändamålsenligt omgestaltningsförslag av 

Stortorget i Karlskrona.   

 

Planförslagen är relativt detaljerade när så har ansetts behövligt, men annars ges 

enbart vissa riktlinjer att förhålla sig till. Riktlinjerna har formulerats med särskild 

hänsyn till torgets historiskt värdefulla byggnader samt faktorer som är kända för att 

bidra till en intressant miljö för människor att vistas i. Därutöver anses det inför en 

förestående fysisk omgestaltning vara viktigt att allmänheten och professionella 

arkitekter med flera får reella möjligheter till medverkan och inflytande.  

 

                                                           
2
 Camillo Sitte (1843 – 1903) var en österrikisk arkitekt, stadsplanerare och konstnär som bidrog till att förändra 

synen på stadsplanering till stadsbyggnadskonst. Hans idéer om en medeltidsinspirerad stadsplanering fick stor 

genomslagskraft i Sverige omkring sekelskiftet. Boken Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen 

(Stadsplanering enligt konstnärliga principer) från 1889 har kommit att bli en klassiker. 

 

   

1.4 Frågeställningar 
 

Frågor som avser att besvaras under arbetets gång är: 

 

 Vad innebär begreppet offentlighet? 

 Vad menas med offentliga rum? 

 Hur kan den fysiska miljön främja respektive motverka offentligt liv? 

 Vad innebär teorierna om offentlighet och offentliga rum för 

omgestaltningen av Stortorget i Karlskrona? 

 Hur kan Stortorget förbättras som ett offentligt rum? 

 Vilka funktioner är viktiga för att attrahera olika grupper i samhället? 

 Är det möjligt att skapa en offentlig plats för alla?  

 Vilka möjliga konsekvenser och effekter har förslaget till omgestaltning för 

olika grupper i samhället? 
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2 Bakgrund 

 
2.1 Begreppet offentlighet
 

Offentlighetsbegreppets innebörd skiftar med tiden och skiljer sig åt mellan olika 

kulturer. Gemensamt för olika definitioner av begreppet tycks enligt Wiklund (1991) 

emellertid vara att det omfattar två sidor med något olika innebörd.  

 

Helmuth Plessner
3
 menar att offentlighetsbegreppet innebär dels öppen tillgänglighet 

ifråga om offentliga kontakter och att offentlighetens utsträckning i detta avseende 

har vidgats till följd av förbättrade kommunikationsmöjligheter (Wiklund 1991). Den 

andra sidan av begreppet avser den numera lagstadgade sociala medborgarrättens 

offentlighetsprincip. Hanna Arendt
4
 anser att begreppets dubbla betydelser är nära 

förbundna med varandra och handlar om samhällets gemensamma arena – i motsats 

till den privata – respektive allt som kan uppfattas av allmänheten och därigenom blir 

verkligt och bekräftar vår existens. Allmän, gemensam och öppen är med andra ord 

viktiga ord för att beskriva offentlighetsbegreppets innebörd. 

 

Enligt Jürgen Habermas
5
, som har lagt grunden till offentlighetsteorin, kännetecknas 

offentlighet av att enskilda individer samlas av egen fri vilja i ett så kallat publikum och 

                                                           
3
 Helmuth Plessner (1892 – 1985) är en tysk filosof och sociolog. 

  

4
 Tysk-judisk filosof (1906 – 1975) som bland annat har skrivit om distinktionen mellan privat och offentligt.  I 

boken The human condition (Människans villkor) analyserar och visar Arendt hur människans villkor har 

utvecklats fram till det postmoderna samhället. 
 

5
 Jürgen Habermas (1929 –) är en tysk filosof och sociolog och en av samtidens viktigaste samhällsteoretiker. 

Han har skrivit boken Strukturwandel der Öffentlichkeit, som gavs ut på svenska med titeln Borgerlig offentlighet 

1984. 

öppet diskuterar angelägna frågor av allmänt intresse (Hellquist & Heymowska 1980). 

Den offentliga diskussionen resulterar i en offentlig mening, som kritiserar och 

kontrollerar den statliga makten. Habermas anser att ett sådant resonerande publikum 

uppträdde först under 1700-talet, men vår föreställning av begreppet offentlighet har 

tydliga rötter i antikens Grekland och den feodala offentligheten under medeltiden 

(Wiklund 1991). 

 

1700-talets borgerliga offentlighet växte fram i samband med handelskapitalismens 

utveckling (Wiklund 1991). Rättsväsendet och krigsmakten hade förts över från adeln 

och kungen till staten, som nu stod för den offentliga myndighetsutövningen. Parallellt 

utvecklades inom den privata sfären en litterär och politisk borgerlig offentlighet. 

Filosofiska och litterära verk, nyhetstidningar, bildkonst etc blev tillgängliga och 

överkomliga för vissa inom den privata sfären. Bildade individer läste och samlades 

bland annat i kaffehus (England), privata salonger (Paris), teatrar, museum och 

konserthus för att diskutera, lyssna på föredrag och musik (Hellquist & Heymowska 

1980). Individens plats i samhällshierarkin ansågs inte vara av betydelse i dessa 

sammanhang, utan en grundläggande gemensam uppfattning var att samvaron skulle 

präglas av fria och rationella diskussioner. Mot slutet av 1800-talet började även 

arbetarklassen få möjlighet att delta, vilket medförde att bilden av den gemensamma 

och förnuftsbaserade diskussionen föll.  

 

Den borgerliga offentligheten ställde krav på insyn och deltagande i det statliga 

beslutsfattandet, vilket med tiden ledde till att det feodala samhället ersattes av en 

representativ demokrati där politikerna kom att bli beroende av folket (Hellquist & 
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Heymowska 1980). Detta politiska system är aktuellt än idag, med feodala inslag som 

att kungen och statsministern representerar de offentliga myndigheternas makt. 

Hellquist och Heymowska menar att vår upplevelse av det offentliga – av offentliga 

byggnader och rum – präglas av såväl ett feodalt/representativt som ett borgerligt/ 

demokratiskt synsätt. Denna uppfattning innebär att offentlighetsbegreppet i likhet 

med Arendts och Plessners teorier präglas av en dubbelhet; i detta sammanhang 

omfattande dels den överordnade myndigheten och dels betydelsen allmän och 

gemensam.  

 

Habermas talar om att det idag sker en refeodalisering av samhället, vilket innebär att 

allmänheten stängs ute från samhällsdiskussionen och beslutsfattandet (Hellquist & 

Heymowska 1980). Detta menar han hänger samman med att gränsen mellan stat och 

samhälle löses upp, genom att statsadministrationen och näringslivet fungerar alltmer 

lika och därtill samarbetar. Allmänhetens insyn och medverkan i beslutsfattandet 

försvåras till följd därav och kulturdiskussionen ersätts med kulturkonsumtion då 

medborgarna huvudsakligen tar del av debatten passivt via massmedia. Habermas 

beskriver hur borgarnas resonerande publikum har ersatts av arrangerade aktiviteter 

som präglas av gemensam kulturkonsumtion med klara svar. Privatsfärens 

diskussioner människor emellan tystnar i samband med att medierna i allt större 

utsträckning exploaterar händelser och upplevelser samt organiserar diskussioner i 

debattprogram, paneler och liknande. 

 

Enligt Oscar Negt och Alexander Kluge
6
 karaktäriseras dagens samhälle av en 

uppdelning i fyra sfärer: familjeliv, yrkesliv, kulturell respektive politisk offentlighet 

(Hellquist & Heymowska 1980). Hellquist och Heymowska menar att detta har sin 

direkta motsvarighet i den funktionsuppdelade staden, med separerade områden för 

arbete, boende, inköp och fritid. Att uppleva stadens kulturella mångfald har till följd 

därav försvårats och det offentliga livet likriktats och tunnats ut.  

                                                           
6
 Oscar Negt (1934 –) är en tysk filosof och sociolog. Under sin studietid var han assistent till Jürgen Habermas 

vid universitetet i Hannover, där han idag är professor i sociologi. Alexander Kluge (1932 –) är filmregissör, 

författare och en betydande samhällkritiker i Tyskland. Tillsammans har de skrivit boken Öffentlichkeit und 

Erfahrung : Zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit (1972), vilken bl a har 

översatts till engelska och danska. 

2.2 Begreppet offentliga rum 
 

Jürgen Habermas (1984:42) definierar stadens offentlighet som ”de till publik 

församlade privatpersonernas sfär” vilken är allmän – det vill säga öppen och 

tillgänglig för alla – samt gemensam – i den meningen att platsen utgör allmän 

egendom. Att rummet är öppet under dygnets alla timmar brukar också utgöra ett 

kriterium för att det ska anses vara offentligt. Vad vi till vardags betecknar som 

offentliga rum uppfyller emellertid inte alltid dessa kriterier. Gränserna för vad som 

utgör privat och offentligt är idag delvis otydliga.  
 

Offentliga rum är platser och lokaler som kan vara privat eller offentligt förvaltade. 

Wiklund (1991) lyfter fram kaféet och den engelska puben som arketyper för offentliga 

lokaler. Dessa privatägda offentliga lokaler är till stor del allmänna, men inte 

gemensamma. Offentligt ägda byggnader såsom stadshus, bibliotek, kyrkor, rådhus 

etc är gemensamma och i vissa fall även allmänna. Offentliga platser i form av torg, 

gator och parker uppfyller generellt båda kriterierna, men det blir allt vanligare att 

näringslivet bidrar med medel för upprustning och omgestaltning av stadsmiljön och 

inglasade gallerior som enbart är öppna under affärstid finns snart sagt i var stad. 

Sociologen Sören Olson anser att som offentliga rum är stråken mer attraktiva än 

torgen, vilket bland annat beror på att torgen sedan modernismen ofta används för 

bilparkering (Nyström 2006). 

 

Manuel de Solà-Morales
7
 har infört termen kollektiva rum för de rum som varken kan 

betecknas som privata eller offentliga utan är en kombination därav. Han menar att 

”en stads tillgångar är tillgångarna hos dess kollektiva rum, hos alla platser där 

vardagslivet pågår, visar upp sig och är närvarande som minne” (Borret 2005:99). 

Sociala, semioffentliga och semiprivata rum är andra begrepp som inte innebär 

samma krav på tillgänglighet för alla som det offentliga rummet gör.  

 

 

                                                           
7
 Manuel de Solà-Morales (1939 –) är en spansk arkitekt, stadsplanerare och författare. Han har varit professor i 

Urban Design vid Arkitekturskolan i Barcelona, där han idag innehar en ledarposition. 

 



10 

Det offentliga rummet definieras sedan lång tid tillbaka som en plats för kommers, 

skådespel, nöjen och möten (Thörn 2006). Som mötesplats fungerar det offentliga 

rummet både som en plats där främlingar möts, en plats för skillnader och en plats för 

politiska möten och demonstrationer. Stadens offentliga rum blir på så sätt en plats 

där samhällets konflikter och ojämlikheter gestaltas och tillgången till offentliga rum är 

en fråga om demokrati. 

 

Enligt Lefebvres
8
 definition är det tal om en plats då det sociala (offentliga) rummet 

kan benämnas med ett namn (Franzén 2003b). När vi lägger till rummets funktioner, 

den verksamhet som sker där och den mening denna verksamhet har för oss får vi en 

plats (Bettum & Butenschøn 1997). En plats har en historia och finns i ett socialt och 

kulturellt sammanhang. En plats är med andra ord ett rum som används. Begreppet 

Genius Loci (platsens själ) har myntats för att beskriva platsens unika identitet.  

 

 

2.3 Diskussionen om offentliga rum 
 

2.3.1 Funktionalismens inflytande  
 

Näringsliv, kulturliv och socialt liv tar sig ständigt nya former och staden ändrar 

karaktär (Johansson 2003a). Sedan modernismen karaktäriseras stadens utveckling av 

homogenisering, fragmentering och hierarkisering. Samhällsplaneringen har fokuserat 

på rationella och tekniska lösningar och framförallt ägnat sig åt att undvika konflikter, 

skapa ordning och underlätta livet för medborgarna genom funktionsseparering. 

Detta har medfört att viktiga platser för möten mellan människor från olika 

socioekonomiska och etniska grupper har försvunnit (Broms Wessel et al. 2005). 

Franzén skriver att stadsplaneringens fokusering på att strukturera, reducera och 

förenkla har medfört att vardagslivet har förlorat en dimension och sitt djup, vilket  

 

                                                           
8
 Henri Lefebvre (1901 – 1991) var en fransk sociolog och marxistiskt inspirerad filosof. Boken La production de 

l’espace (The production of Space) från 1974 – i vilken Lefebvre argumenterar för att produktionen av rum är en 

komplex social konstruktion – har stor betydelse för dagens urbanteori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wachtmeister Galleria i Karlskrona 

 

Lefebvre insåg redan på 1960-talet då han uttryckte: ”så går spontaniteten förlorad” 

(Franzén 2005:161).  

 

Lefebvres tankar tycks motsvara vår nutida föreställning om förortens tillrättalagda 

och tråkiga miljö (Franzén 2005). Paradoxalt är förorten en alltför kaotisk och en allför 

välordnad plats på samma gång. I detta sammanhang är Jane Jacobs
9
 intressant, med 

sin betoning på den lokala miljöns och de sociala kontakternas betydelse för  

tryggheten i staden (Tunström 2005). Jacobs menar att den rör(l)iga och icke 

                                                           
9
 Jane Jacobs (1916 – 2006) var en amerikansk-kanadensisk författare, arkitektur- och stadsplaneringskritiker. 

Hennes mest kända verk The Death and Life of Great American Cities (Den amerikanska storstadens liv och 

förfall) från 1961 har kommit att påverka debatten kring den moderna stadsplaneringen. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitektur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering
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tillrättalagda staden – som ger utrymme för det oförutsedda – upprätthåller gatans 

trygghet och stadens frihet (Franzén 2003a). Den är för alla och därmed demokratisk. 

Att försöka skydda sig mot upplevda hot genererar paradoxalt nog ökad rädsla, 

eftersom det okända som människor inte möter i sitt vardagliga liv tillåter 

föreställningar att växa. Den reella faran ökar likaså, eftersom det som kan upplevas 

som orättvisa villkor är en potentiell grogrund för misstänksamhet, hat och 

hämndbegär. 

 

Leonie Sandercock
10

 menar att stadsplaneringens historia skulle kunna skrivas som en 

historia i att hantera rädslan för staden (Thörn 2006). Utöver rädslan för hot lyfter 

Franzén (2005) fram den nya medelklassens rädsla för vardagens och förorternas 

upprepning. Han menar att kreativitet och personlig utveckling utgör vår tids ledord. 

Staden möjliggör bland annat spontana möten som tillför dynamik och spänning och 

den dominerande föreställningen är att det är i staden kreativiteten och framtiden 

finns.  

 

Forskningen rörande de offentliga rummens utveckling pekar på två parallella 

tendenser (Thörn 2006). Å ena sidan genomgår det offentliga rummet sedan slutet av 

1980-talet en renässans med allt fler caféer, museer, shoppingcentra etc. I fokus för 

denna utveckling står mötet mellan människor. Å andra sidan talas det om det 

offentliga rummets död till följd av privatisering och disneyfiering, vilket innebär att de 

offentliga rummen endast är till för betalande konsumenter. 

 

 

2.3.2 Det offentliga rummet som scen 
 

Det talas idag mycket om att stadsbyggandet ska underlätta spontana möten och 

åstadkomma spännande, variationsrika och kreativa miljöer. Men en sådan inplanerad 

spontanitet och variation resulterar många gånger i ett slags kontrollerad 

heterogenitet, i form av glada färger och varierande former i ett putsat och tillrättalagt 

                                                           
10

 Australienska Leonie Sandercock (1949 –) är en av de främsta samtida urbanteoretikerna rörande 

multikulturella städer. Towards Cosmopolis : Planning for Multicultural Cities (1998) är den av hennes böcker 

som har haft störst inflytande. 

utförande (Broms Wessel et al. 2005:18). Många urbanforskare liknar livet i staden vid 

ett skådespel där det offentliga rummet utgör scenen, som utsmyckas och formges 

som en teaterscenografi (Forsemalm 2003). Sharon Zukin och Jean Baudrillard talar 

om skapandet av imaginära miljöer i staden, influerade av Disneys konstruerade 

trygga värld, som ska locka konsumenter och hålla borta det som hotar tryggheten 

och påminner om andra berättelser i staden (Johansson 2003b). Michel De Certau 

säger apropå detta: ”När berättelser försvinner (eller reduceras till museiföremål), då 

går rum förlorade” (Johansson 2003b:171). 

 

Stadsutvecklingen kännetecknas av kulturella strategier med betoning på visuella 

symboler (Thörn 2006). ”Det urbana landskapet fylls med kultur; denna kultur föds inte 

ur ett konkret socialt sammanhang, en livsvärld, utan är snarare en effekt av att 

globala intressen och medierna i allt större utsträckning griper in och skapar staden” 

(Johansson 2003b:170). Thomas Johansson använder begreppen kultifiering och 

estetisering för denna utveckling. I många fall utnyttjas den lokala kulturen som ett 

varumärke för staden, med negativa konsekvenser för de människor som bor och 

verkar inom denna kultur (Forsemalm 2003). 

 

 

2.3.3 Globalisering 
 

Globaliseringen och marknadsekonomin för med sig en tilltagande konkurrens mellan 

städer, vilka profileras och marknadsförs som varumärken för att attrahera 

kapitalstarka individer (Thörn 2006). Storslagna utvecklingsprojekt som ger 

uppmärksamhet i media prioriteras framför långsiktig förvaltning – visioner betonas 

framför erfarenheter (Johansson 2003b). Generellt handlar det om upprustning av 

stadskärnor (gentrifiering), byggande av exklusiva bostadsområden i attraktiva lägen, 

monumentala byggnader ritade av internationella arkitekter, externhandels-

etableringar etc. Jan Gehl benämner seden att bygga mer eller likadana byggnader 

överallt för Dog shit urbanism, medan stjärnarkitekten Rem Koolhaas motto lär vara 

Fuck the Context (Nyström 2006).  

 

Den globala nivån medför en generell kulturell och social homogenisering samt att 
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vissa rumsliga uttryck får en bred spridning (Johansson 2003b). På lokal nivå skapar 

gentrifieringen murar – synliga eller osynliga – vilka effektivt stänger ute oönskade 

grupper som upplever sig ovälkomna. Kultifieringen hör intimt samman med ekonomi 

och Richard Ek skriver att demokratin får stryka på foten till förmån för möjligheten att 

bli en plats på kartan (Ek & Hultman 2007). Genom exkludering av vissa grupper från 

stadsrummet och skapandet av pseudooffentliga platser undermineras möjligheterna 

för stadens rum att fungera som en mötesplats i dess djupare mening (Thörn 2006). 

Kommersialiseringen av platser har flera materiella, etiska, kulturella, ekologiska och 

sociala aspekter, vilka ändrar vårt sätt att vara i världen, våra relationer till andra 

människor och vårt förhållande till naturen. Det betyder emellertid inte att det 

offentliga rummet har försvunnit eller dött – det offentliga rummet skapas hela tiden.  

 

Manuel Castells
11

 menar att rummet är ett uttryck för det sociala och inte enbart en 

reflektion av detsamma: ”Historia, traditioner, kulturella och spatiala strukturer, sociala 

aktioner och interaktioner, projektioner och drömmar; staden blir vad samhället, alltså 

människorna, gör den till” (Forsemalm 2003:145). Stadens offentliga rum, dess 

byggnader, monument och gator berättar i sin tur om stadens historia, kollektiva 

minnen, politiska och ekonomiska maktrelationer. 

 

 

2.3.4 Exklusiva rum 
 

I städer som präglas av segregation kan det vara svårt att tala om ett offentligt rum 

(Johansson 2003a). Möten och samtal utspelar sig snarare i ett antal olika rum och så 

har det alltid varit. Henri Lefebvre menar att tanken om agoran – om det offentliga 

och fria politiska rummet – är en ideologisk konstruktion och att staden alltid har varit 

ojämlik, splittrad och uppdelad. Thörn (2006:314) är inne på samma spår då hon 

skriver att ”marknadsföringens harmoniska och enhetliga berättelser om staden 

 

                                                           
11

 Den spanskamerikanske sociologen Manuel Castells (1942 –) är professor i sociologi, samhällsplanering och 

kommunikation. I sin trilogi Informationsåldern : ekonomi, samhälle och kultur undersöker han samtidens 

globala, ekonomiska, politiska och sociala förändringar och beskriver viktiga samband i samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turning Torso ritad av den internationellt verksamma arkitekten 

Santiago Calatrava är ett exempel på en byggnad som har byggts i 

place marketing-syfte, det vill säga för att skapa en attraktiv image 

som kan marknadsföra och sälja regionen. Turning Torso står i 

Malmös nya stadsdel Västra Hamnen, som bebyggdes i samband med 

Bo01 och idag är ett bostadsområde för övre medelklassen.  
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tenderar att osynliggöra den kamp som historiskt har lett fram till utformningen av 

stadsrummet och dess byggnader”. Städernas tillväxt och globaliseringen förändrar 

emellertid stadsbilden och möjligheterna att upprätta någon form av offentlig arena 

för diskussioner, politik och demokratisk påverkan (Johansson 2003a). En tilltagande 

segregering riskerar att skapa svåra motsättningar mellan olika grupper. Gatuvåldet är 

ett uttryck för en kamp om rummet – vem som har rätten och makten att definiera vad 

som skall finnas, synas och mötas i detta rum (Thörn 2006).  

 

Lars Orrskog (2005) efterlyser en utveckling av de mångkulturella möjligheterna – en 

syn på det mångkulturella som en tillgång för samhället. Han anser också att det i den 

allmänna debatten saknas en diskussion om den jämställda och omsorgstagande 

staden. Dagens stadsbyggande präglas inte sällan av ett historiskt tillbakablickande 

med föreställningar om ett lyckligare samhälle och en mer varierad miljö. Hellquist och 

Heymowska (1980) beskriver bland annat den affärsdominerade gågatan med drag 

från gångna tider som ett skenbart offentligt rum och menar att det rollspel som 

utspelas här gör gågatan till en rumslig motsvarighet av Oscar Negt och Alexander 

Kluges produktionsoffentlighet, det vill säga en producerad offentlighet som tjänar 

näringslivets intressen. Produktionsoffentligheten karaktäriseras av arrangerade 

aktiviteter för masskonsumtion, vilket på gågatan kan handla om att gatumusikanter 

hyrs in av affärsidkarna i syfte att öka gatulivet och försäljningen. 

 

Produktionsoffentligheten kan också sägas gälla för de semioffentliga 

affärsgalleriorna. De utgör privatiserade offentliga rum dit inte alla har tillträde. 

Konsumenterna skyddas från synen av fattigdom och hemlöshet och möter en starkt 

kontrollerad och säker upplevelse av mångfald (Thörn 2006). När det offentliga 

rummet blir mer exklusivt och territoriellt är det de avvikande som märker av 

utvecklingen först. Hemlösa som måste leva sitt privata liv i det offentliga överskrider 

ofta gränserna för hur man ska bete sig på offentliga platser och drabbas särskilt hårt. 

Allehanda strategier syftar till att hålla dem borta från de offentliga rummen såsom 

gentrifiering, lokaler som stängs efter affärstid, vakter, utformning av liggovänliga 

offentliga möbler etc. 

  

 

2.3.5 Abstrakta rum 
 

Gränserna mellan de privata och offentliga rummen har blivit otydligare och 

begreppen semiprivat och semioffentligt har tillkommit. Louise Nyström (2006) menar 

att detta har mycket att göra med biltrafikens utbredning i staden, TV och DVD som 

medför färre teater- och biobesök samt att många ärenden uträttas och mycket 

kommunikation idag sker via internet. Det talas också alltmer om den abstrakta 

imaginära staden framför den faktiska materiella och sociala staden (Johansson 

2003a). Lefebvres begrepp abstrakta rum avser visioner och föreställningar – ofta 

konstruerade av massmedierna – som generaliserar verkligheten och undervärderar 

människors erfarenheter och upplevelser (Franzén 2003b). Visioner utgör ett kraftfullt 

ideologiskt verktyg för att ta makten och dominera över rummet.  

 

Förutsättningarna för det sociala livet är dåliga i den moderna stadens abstrakt 

dominerade rum, vilket har inneburit att den kollektiva känslan för staden har gått 

förlorad (Johansson 2003a).  Inom urbanteorin talas det om en platslöshet till följd av 

globaliseringen och marknadsekonomin. Ökad rörlighet, konsumtionssamhällets och 

masskommunikationens utveckling har resulterat i en saknad och längtan efter det 

autentiska. Vårt resande är bland annat ett uttryck för en önskan att få uppleva det 

lokalt genuina (Nyström 2006).  

 

 

2.3.6 Rum för alla 
 

Det approprierade rummet – det vill säga ett rum som medborgarna har gjort till sitt – 

skiljer sig i form, struktur och funktion från det abstrakt dominerade rummet genom 

att utmärkas av en mänskligare skala, sammanhang och närhet till olika funktioner 

samt en större anpassning efter kroppens rytm (Franzén 2003b).  En kombination av 

kultur, service, verksamheter, fritidsaktiviteter och handel är viktigt för att invånarna i 

staden ska trivas, känna trygghet och må bra (Nyström 2006).  

 

Lena Falkheden (2005) skriver om betydelsen av stadsmiljöns utformning och  
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möjligheten att uppleva med alla sinnen, för att bli känslomässigt berörd och utveckla 

förmågan till empati och omsorg. Känslomässiga upplevelser utgör grunden för 

frivillig förändring, vilket är en viktig förutsättning för ett hållbart och väl fungerande 

samhälle. I detta sammanhang är det viktigt med en balans mellan skådespel, 

historiebearbetning och identitetsskapande (Johansson 2003b).  

 

Mats Franzén (2005) ifrågasätter emellertid om inte stadens urbana möjligheter 

underskattas och menar att oplanerade möten kan ske på fler platser än vi kanske tror 

– studier av externhandelns anläggningar efterlyses. Apropå vår tids rädsla för 

vardagen framhåller han vardagslivets ofrånkomliga innehållsrikedom och att 

kreativitet inte sällan föds ur leda. Franzén menar att det finns en risk att staden läggs 

tillrätta för den nya medelklassen, eller snarare att resten av staden och dess 

befolkning glöms bort. 

 

Hannah Arendt (1998) menar att det är i mötet med andra människor vi blir till som 

individer. Vi speglar och definierar oss i förhållande till andra och det som kan 

uppfattas av fler än oss själva blir verkligt. Möten är kreativa ögonblick mitt i vardagen 

som bryter rutinen och varje gång detta sker öppnas staden och skänker oss nya 

möjligheter (Franzén 2005). I detta ligger ett viktigt demokratiskt moment – denna 

möjlighet får och kan aldrig bli exklusiv utan skall vara öppen för alla. Arendt (1989) 

anser att det offentliga rummet är viktigt för att värna individens frihet och motverka 

ett massamhälle. Hon menar att det moderna samhället har suddat ut gränserna för 

privat och offentligt och ersatt dem med det sociala, vilket har resulterat i 

masskonsumtion och hedonism. Hon förespråkar en förnyelse av den politiska och 

offentliga sfären, då hon menar att aktivt deltagande är en förutsättning för frihet. 
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3 Metod och Material 

 
Den teoretiska bakgrunden till omgestaltningsförslaget av Stortorget i Karlskrona 

bygger i huvudsak på tidigare studier och litteratur från kursen Urbanteori samt 

litteraturstudier i kursen Att gestalta Offentliga Rum, vilken kandidatprojektet har gjorts 

inom. Övriga moment inom kursen – en studieresa till Stockholm, skriftlig analys av ett 

offentligt rum samt författande av en artikel i en gemensamt producerad skrift etc – har 

också varit av betydelse för bildandet av en rumsuppfattning och inställning till 

offentliga rum och platser. Kompletterande litteratur inom ämnet har sökts på internet 

och bibliotek för en vidare förståelse och inspiration. Kursen Medborgardeltagande i 

Fysisk Planering har ytterligare bidragit till förståelsen av begreppet offentlighet ur ett 

demokratiskt perspektiv. 

 

Torgets unika förutsättningar har studerats på plats och dokumenterats genom 

fotografering och information om Karlskronas och torgets historia har hämtats från 

internet och litterära källor. Därutöver utgör kartor, flygfoton samt egna erfarenheter  

underlag för bilden av Stortorget som ett offentligt rum i förhållande till staden i sin 

helhet. För att konkretisera hur torget används och fungerar idag har en SWOT-, Lynch- 

respektive kvalitetsanalys genomförts. Gehl Architects analys Stadsliv Karlskrona 2004, 

som delvis ligger till grund för kommunens aktuella planer på omgestaltning av 

Stortorget, har också utgjort en källa till information. 

 

Under arbetsprocessen med att ta fram förslaget har olika idéer testats genom 

skissande med penna och visualisering i SketchUp samt AutoCAD.    
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4 Planeringsförutsättningar 

 
4.1 Platsens historia 
 

År 1680 beslutade Karl XI om Karlskronas grundande i syfte att försvara och 

upprätthålla rikets dåvarande gränser (Lindahl 1991). Stadsplanen från 1694 är en 

klassisk rutnätsplan präglad av den karolinska barockens ideal, med två diagonala 

strålgator och en central axel från norr till söder (Karlskrona kommun & 

Länsstyrelsen Blekinge län 2002). Den centrala axeln korsar Stortorget som utgör 

Trossös högst belägna plats och den civila stadens centrum. Det monumentala 

torget med sina offentliga byggnader – omtalat som ett av norra Europas största 

torg – är tillsammans med de mycket breda gatorna karaktäristiskt för staden. 

Topografin försvårade möjligheterna att fullfölja stadsplanen och av ekonomiska 

skäl kunde berget inte sprängas (Spåhl 2007). Fram till en bit in på 1800-talet var 

torget mycket bergigt och gropigt och omöjligt att färdas på med häst och vagn 

(Hillbom 1979). Handeln bedrevs av den anledningen på den plats där 

Klaipedaplatsen idag ligger och ytan mellan Fredrikskyrkan och rådhuset 

stensattes först omkring år 1840.  

 

Kyrkorna intog en viktig plats i stadsplanen och placerades vid torget enligt antika 

ideal. Kontrasten mellan de monumentala byggnaderna och den i övrigt lantliga 

miljön var stor (Spåhl 2007). Fredrikskyrkan och den Heliga Trefaldighets kyrka, 

också kallad Tyska kyrkan, är båda ritade av Nicodemus Tessin den yngre. 

Fredrikskyrkan ritades på 1690-talet med Santa Trinità dei Monti i Rom som 

förebild, byggdes direkt på hälleberget med början 1720 och invigdes inte helt 

färdig år 1744 (Swahn 1995). Tyska kyrkan – en centralkyrka med förebilder från 

den italienska barockarkitekturen – började byggas 1967 för att invigas år 1709, 

även den i ofärdigt skick. Den ursprungliga kupolen ersattes av en lägre, inspirerad 

  

 

 

 

 

Flygbild över Stortorget. Foto: Seth Nilsson 
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av nyklassicismen samt Pantheonkyrkan i Rom, efter den stora branden som härjade i 

centrala Karlskrona 1790. Idag fungerar byggnaden både som kyrkorum och 

besökscentrum för utställningar och information om världsarvet. Karlskrona upptogs på 

Unescos världsarvslista 1998 eftersom staden anses utgöra ett unikt och välbevarat 

exempel på en planerad europeisk örlogsstad (Karlskrona kommun & Länsstyrelsen 

Blekinge län 2002). 

 

Efter branden 1790 byggdes flera stenhus, bland annat rådhuset i nyklassicistisk stil som 

då fick sin plats på torget (Swahn 1995). Vem som har ritat rådhuset är okänt, men man 

vet att det stod klart år 1798. Det har därefter byggts om och till vid två tillfällen och sin 

nuvarande utformning fick det först år 1915. Idag har tingsrätten sina lokaler i 

byggnaden.  

 

Vattenförsörjningen hade varit ett problem sedan staden anlades och Karlskrona blev 

den tredje staden i landet med vattenledningsverk (Swahn 1995). Vattenborgen på 

Stortorget uppfördes 1863 i arkaiserande normandisk stil och fungerade då som en 

vattenreservoar för befolkningen på Trossö. 1939 byggdes emellertid ett nytt vattentorn 

på Tyska bryggareberget varför vattenborgen sedan dess har använts för andra 

ändamål. Den är förklarad som byggnadsminne och får inte förstöras eller förvanskas, 

men är nyligen renoverad och ombyggd till konstmuseum.  

 

Av byggnadsstilen att döma byggdes huset i vilket Nivå idag har sina lokaler före 

branden 1970 och det gamla stadshuset kort därefter. Jönsson och Swahn (1964) skriver 

att barocktidens vertikala fasadindelning och branta sadeltak ersattes av en horisontal 

indelning samt brutna mansardtak efter branden 1790. Stadshotellet (nuvarande Statt) 

byggdes efter branden 1887 (Hillbom 1982). Och huset intill – vid ”solsidan” – har 

nationalromantiska drag och bör ha tillkommit något senare – omkring 1900-1910.  

 

Flera av de övriga byggnaderna invid torget är uppförda efter 1930 (Wirén 1986). 

Konserthuset är ritat av Wolter Gahn och stod klart 1939. Posthuset, som numera är 

vårdcentral byggdes omkring 1950 och är ritat av Lars Erik Lallerstedt. Arthur von 

Schmalensee har ritat Militärhemmet som invigdes 1953 och stadsbiblioteket som 

öppnade 1959 är ritat av Jan Wallinder. 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrikskyrkan 

Heliga Trefaldighets kyrka,  

också kallad Tyska kyrkan. 

Rådhuset 

Vattenborgen 

Nivå 

Gamla stadshuset 
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4.2 Generella förutsättningar 
 

Stadslivet har sedan kring år 2000 generellt förändrats från att framförallt bestå av 

nödvändiga och arbetsrelaterade aktiviteter till att mer handla om valfria 

fritidsaktiviteter i rekreationssyfte (Gehl et al. 2006). Människor vistas i staden för att 

uppleva stadslivet, konsumera och ta del av vad staden erbjuder. Denna utveckling har 

inneburit att utomhussäsongen har förlängts – bland annat med hjälp av sittdynor, filtar 

och gasvärmare – för att nu omfatta april till och med november. Men det innebär 

också att det ställs helt andra krav på stadsmiljön. I det här sammanhanget är behovet 

av att förstärka Stortorgets funktion som ett offentligt rum större än någonsin.  

 

Gordon Cullen (2005) anser att en varierad, omsorgsfullt utformad miljö av hög kvalitet 

och med ett gott mikroklimat är viktigt för att en plats ska upplevas som attraktiv. 

Komfort, slutenhet/rumsbildning, skydd och en mänsklig skala är viktiga element. Han 

har myntat begreppet serial vision för att beskriva variationer mellan slutenhet och 

öppenhet och andra skillnader mellan här och där, vilka skapar känslomässiga 

reaktioner och upplevelser då vi rör oss genom staden och därmed utgör en kvalitet.  

 

Gehl (2006) kategoriserar aktiviteter som nödvändiga, valfria eller sociala. De 

förstnämnda handlar om olika nödvändiga ärenden som sker oavsett hur förhållandena 

på platsen ser ut. De valfria aktiviteterna däremot är i hög grad beroende av den fysiska 

miljöns kvalitet och förekommer endast då platsen och vädret inbjuder till det. Sociala 

aktiviteter utvecklas som ett resultat av de andra två kategorierna – till följd av att 

människor befinner sig på samma ställe, möts, passerar varandra eller helt enkelt finns 

inom synhåll. I ett stadsrum av hög kvalitet tar de nödvändiga aktiviteterna längre tid 

och eftersom platsen och situationen inbjuder till att stanna upp, sitta, äta, leka etc. 

förekommer där också ett brett spektra av valfria och sociala aktiviteter.  

 

Det sociala synfältet omfattar upp till 100 meter, då det på detta avstånd ännu är 

möjligt att urskilja en gestalt som mänsklig (Gehl 2006). Vid 70-100 meters avstånd är 

det möjligt att med viss säkerhet avgöra kön, ungefärlig ålder samt vad en person har 

för sig. Det är också möjligt att känna igen någon som man känner väl, utifrån klädsel 

och gångstil. Vid omkring 30 meter går det att uppfatta ansiktsdrag, frisyr och 

ungefärlig ålder och människor som enbart har träffats vid ett par tillfällen kan 

möjligtvis känna igen varandra. Möten i ett socialt sammanhang blir emellertid 

intressanta och relevanta först inom 20-25 meters avstånd, då det går att uppfatta en 

persons humör och känslor.  

 

I situationer då någon vill höra och se utan att själv bli involverad hålls vanligen ett 

avstånd om 4 meter eller mer. Vänner, bekanta, arbetskamrater, grannar etc som 

samtalar befinner sig ofta 1-3 meter ifrån varandra, medan samtal mellan nära vänner 

och familjemedlemmar vanligtvis försiggår på en halv till 1,3 meters avstånd. Intima 

känslor såsom ömhet, kärlek och stark ilska utrycks på upp till en halv meters avstånd. 
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4.3 Stortorgets karaktäristik 
 

Fredrikskyrkan och rådhuset anses ligga på Stortorget, vilket innebär att det visuella 

intrycket av platsens storlek förtas något (Spåhl 2007). Torget är 215-245 meter långt – 

om man anser att gatorna utgör torgets gränser i öst respektive väst – och 105-115 

meter brett. Att jämföra med de största platserna i riktigt gamla städer som är omkring 

58 gånger 142 meter, det vill säga hälften så stora (Sitte 1982). Stortorgets totala area är 

ca 25 300 m², medan den öppna ytan mellan Fredrikskyrkan och rådhuset omfattar 

omkring 15 600 m². 

 

Alltför stora platser anses vara problematiska och Camillo Sitte (1982) betonar skalans 

betydelse för en god verkan av platsen. Förhållandet mellan platsen och de omgivande 

byggnadernas storlek är viktig för rumsbildningen; en stor plats kräver stora byggnader 

och monument. För stortorget i Karlskrona är detta tydligt framförallt i den sydöstra 

delen, där vattenborgen och det gamla posthusets upplevs som små och malplacerade.  

 

Sitte (1982) talar också om breda respektive djupa platser beroende på den dominerande 

byggnadens form. Kvadratiska platser ter sig inte så bra och förekommer sällan. På 

Stortorget har vi ett spänningsförhållande mellan Fredrikskyrkan och rådhuset, men det 

råder inga tvivel om att det trots allt är Fredrikskyrkan som dominerar – mycket tack vare 

sitt läge – och platsen kan karaktäriseras som djup. Hur förhållandet mellan längd och 

bredd uppfattas beror emellertid till stor del på perspektiviska effekter på platsen.  

 

Bredden på de till platsen mynnande gatorna har också avgörande betydelse för 

rumsupplevelsen. Sitte (1982) skriver att ett fritt utrymme i en stad blir en verklig plats 

just genom sin slutenhet; en obebyggd yta utgör i sig inte någon plats. Gamla städers 

platser är slutna genom gator mynnande i olika riktningar, portaler, arkader etc och har 

oftast inte mer än en utblick, medan stadsplaneringens strävan i modern tid i stor 

utsträckning har varit att frilägga platser.  

 

Stortorget rumsliga gräns är otydligt definierad, med breda öppningar och utblickar i alla 

väderstreck och byggnaderna i söder bildar ingen sluten vägg och ligger inte heller i linje  

 

 

 

med varandra. 

 

Enligt Sitte (1982) är en antik grundprincip – men också en mera allmän, medeltida och 

nordlig – att monument, brunnar etc placeras där de inte hindrar trafiken, vilket innebär 

att stråk, mittpunkter och andra axlar lämnas fria. Förutom att inte vara i vägen kommer 

de därmed ofta bättre till sin rätt; de uppnår en bättre konstnärlig effekt och/eller blir 

mer lättillgängliga.  

Handelsstråk Stortorget 



 
 

20 

Statyn av Karl XI (stadens grundare) upplevs trots sin faktiska 

storlek som liten tack vare dess centrala placering på Stortorget. 

Den krymper visuellt i förhållande till platsens storlek och 

”försvinner” bland bilarna. Gräset och planteringen runt omkring 

kommer inte heller till sin rätt varken visuellt eller praktiskt.   

 

Stortorget ger idag ett rörigt intryck utan större omsorg om 

människan. Trafikskyltar och bilar distraherar besökande från att 

uppleva platsens skönhet och magnifika karaktär. Det finns 

dessutom inga anvisningar om var bilarna ska köra utan de 

tillåts trafikera hela torget; det finns inga utrymmen vikta åt 

fotgängare att vistas på och särskilt för barn utgör torget 

därmed en otrygg miljö.  

 

I dagsläget rymmer torget 260 parkeringsplatser, vilka är mycket 

attraktiva på grund av det centrala läget och därmed genererar 

en hel del biltrafik. Enligt Gehl (2004a) finns det ca 6 000 

parkeringsplatser på Trossö, att jämföra med Köpenhamns 3 100 

och Stockholms 8 000. I relation till öns storlek samt antalet 

boende och besökare är det som synes förhållandevis många, 

vilket ger en tydlig fingervisning om att biltrafiken är prioriterad 

(framför fotgängarna) såväl på Stortorget som på Trossö 

generellt. Med tanke på Karlskronas kompakta stadskärna – var 

man än befinner sig på Trossö är avståndet till Stortorget aldrig 

mer än 500 meter – kan det tyckas vara en något märklig 

prioritering. Människors normala aktionsradie är omkring 400 till 

500 meter och för att göra eller uppleva något speciellt kan de 

flesta tänka sig att gå omkring en kilometer (Gehl 2006). Det 

innebär att förutsättningarna för Karlskronas stadsliv är mycket 

goda förutsatt att de gående ges utrymme och att biltrafiken 

sker mer på fotgängarnas villkor istället för tvärtom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Torget – en stor parkering. Vy mot öster som visar torgets bristande avgränsning. 

 Fortifikationsgatans mynning till Södra Smedjegatan är bakom den vita lastbilen 

 och längst till höger i bild skymtar det småskaliga f.d. posthuset (vårdcentralen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Bilarna kör över hela torget. 
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Ifråga om utformning och kvalitet finns det utrymme för förbättringar och skötseln av 

torgmiljön är något bristfällig. Gräsmattan omkring Fredrikskyrkan utgör till exempel 

ingen vacker syn och rampen vid kyrkans norra entré ger ett provisoriskt intryck. Öster 

om vårdcentralen, mot Södra Smedjegatan, gränsar ett lågt träplank mot torget och 

gatan, som inte platsar på ett av stadens mest betydelsefulla offentliga rum utan 

påminner mer en bakgård. Belysningen består av flera olika sorters armaturer som ger 

intryck av att ha tillkommit vid olika tidpunkter utan hänsyn till den redan befintliga. 

Den är inte heller anpassad för den historiska miljön eller för att bidra till en vacker 

upplevelse av platsen på kvällen, utan består av ordinära armaturer för allmänbelysning. 

Över huvud taget tycks torgrummets möblering vara präglat av punktvisa insatser utan 

inbördes sammanhang och särskilt fokus på platsens ställning i staden. 

 

Torget har dessutom relativt få funktioner som leder till aktiviteter och de som finns är 

likartade samt har tämligen få besökare. Ett par byggnader har inte ens någon entré 

mot torget. Dessutom utgör de södra och östra stadsdelarna, med sina få funktioner 

och fotgängare, en barriäreffekt som gör att torget inte upplevs som stadens centrum 

utan snarare som dess avlutning. En promenad längsmed Hantverkaregatan och upp 

mot Stortorget utgör emellertid ett fint exempel på serial vision, då Fredrikskyrkan sakta 

träder fram och platsen öppnar upp sig på väg upp för Ristorgsbacken. 

 

Torget är historiskt ett monumentalt torg manifesterande överhetens makt, vars skala 

är anpassad för att fungera som mönstringsplats för regementen (Gehl 2004b).  

Karlskrona Stortorg har med andra ord aldrig utgjort ett offentligt rum i Habermas 

mening – det vill säga en allmän och gemensam plats för möten och öppna 

diskussioner mellan människor. Det arrangeras till och från evenemang som 

Lövmarknaden, konserter etc på platsen, men huvuddelen av året är torget relativt 

folktomt sånär som på bänkarna vid solsidan och en del torghandel. Öppenheten 

innebär att det behöver vara relativt vindstilla och soligt för att det ska vara behagligt 

att vistas på torget.  

 

 

 

 

 

 

Vy mot sydväst från Södra Smedjegatan. Gatan är bred men upplevs som ännu bredare eftersom 

byggnaderna inte ligger utmed gatan. Innanför vårdcentralens plank finns parkeringsplatser. 
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En promenad från Hantverkaregatan och uppför Ristorgsbacken utgör 

ett fint exempel på serial vision. 
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4.4 SWOT-analys 
 

SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities and threats och en SWOT-analys 

innebär med andra ord identifiering av styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen 

är utformad för att en organisation enkelt ska kunna skapa en systematisk bild av sin 

roll och potential i förhållande till omgivningen, men den är också lämplig för att ta 

fram ett strukturerat underlag som ger värdefull vägledning vid planering av en plats 

eller en ort (Boverket 2006). Analysen har i arbetet med omgestaltningsförslaget 

använts som ett verktyg för att få en samlad bild av Stortorgets förutsättningar och 

potential som offentligt rum. 

 

Styrkor Svagheter 

– Del av världsarvet – historiskt intressant 

– Ett av norra Europas största torg 

– Unik och magnifik miljö 

– Vackra byggnader  

– Gedigna material 

– Gångavstånd till allt på Trossö 

– Många parkeringsplatser på Trossö totalt 

– En plats som många passerar 

– Serial vision 

– Nära huvudstråket/gågatan 

– Gemensam (och allmän) offentlig plats 

– Torghandel 

– Mötesplats för världsarvet i Tyska kyrkan 

– ”Solsidan” 

– Vattenborgens användning 

– Storskaligt 

– Oskyddat mot vind och blåst 

– Dåligt utnyttjat  

– Majoriteten passerar utan att stanna till  

– Få funktioner och aktiviteter 

– Parkering 

– Biltrafik tillåten över hela torget  

– Otrygg miljö för barn 

– Ojämn markbeläggning 

– Berggrund/dålig jordmån 

– Dålig inramning/rumsbildning 

– Plottrig miljö 

– Okoordinerad möblering 

– Tråkig belysning 

– Element av låg estetisk kvalitet 

– Bristande underhåll 

– Inget stadsliv söder om torget 

 

Möjligheter Hot 

– Stora arrangemang 

– Upplevelser av olika slag 

– Turistmål 

– Fler funktioner – mer aktivitet 

– Lek 

– Prioritering av fotgängare 

– Skapande av rum 

– Viss nybyggnation av bostäder och  

   verksamheter 

– En trygg och attraktiv miljö för alla 

– Möten av olika slag  

– Intensifierat stadsliv 

– Ökad tolerans människor emellan  

– En omsorgsfullt utformad miljö av hög kvalitet 

– Belysning som framhäver rummets kvaliteter  

   även i mörker 

– Fler goda sittplatser 

– Kultur (utställningar, installationer, musik etc) 

– Helhetssyn vid omgestaltning 

– Vatten (ex fontän, damm) 

– Ökad torghandel 

– Bytes-, loppmarknader etc 

– Medborgardeltagande 

– Förstärkt demokrati 

– Biltrafik 

– Rädsla för tomrummet – nervös utspridning   

   av möbler 

– Punktvisa insatser  

– Överdriven respekt kan leda till  

   handlingsförlamning 

– Gentrifiering som innebär att en del inte  

   känner sig välkomna 

– Kultifiering/estetisering/disneyfiering 

– Bristande hänsyn till den historiska miljön 

– Politisk oenighet 

– Politiskt ointresse  

– Resursbrist 

– Bristande insikt om Stortorgets betydelse för  

   staden 

– Dåligt förankrade planer och projekt  

– Ensidig fokusering vid omgestaltning 

– Planering utan hänsyn till sammanhanget i  

   staden 

– Restriktioner och övervakning 

– Få funktioner och människor och en otrygg  

   miljö 

– Dålig belysning 
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4.5 Lynch-analys 
 

Stadsplaneraren Kevin Lynch har utvecklat en metod för 

att beskriva hur en stadsbebyggelse upplevs i termer av 

stråk, gränser, områden, knutpunkter och landmärken 

(Westholm & Eliasson 2005). I boken Nattens ljus 

kompletteras kategorierna med begreppet fond, vilket 

gör analysmetoden väl lämpad för att ge ett strukturerat 

underlag även för belysningsplanering. 

 

Analysmetoden har i arbetet med att ta fram ett 

omgestaltningsförslag använts för att få en bättre bild 

av Stortorget i förhållande till dess närmaste omgivning.  

 

Stråk definieras som vägar eller andra sträckor där 

människor rör sig (Westholm & Eliasson 2005). 

Knutpunkter är platser med en viss intensitet såsom 

korsningar, busshållsplatser etc. En yta beskrivs som ett 

område med en betydelsefull funktion eller form – bland 

annat torg, gårdar, parkerings- eller mötesplatser. 

Gränser definierar olika ytor/områden, rum eller 

stadsdelar och kan vara såväl positiva som negativa för 

miljön. Järnvägar och trafikleder utgör till exempel ofta 

barriärer medan kanaler, avenyer etc mycket väl kan 

fungera som förenande länkar. Byggnader, 

konstruktioner eller naturformationer som skiljer ut sig 

från omgivningen är exempel på landmärken, vilka ofta 

underlättar för människor att orientera sig i området. 

Fonder är vertikala ytor som kan användas för att 

förstärka ytor, stråk och stadsrum eller för att lyfta fram 

enskilda byggnader, element eller objekt. 
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Gräns 

 

Landmärke 
 

Fond 



 

25 

4.6 Kvalitetsanalys av stadsrummet 
 

Gehl, Gemzøe, Kirknæs och Søndergaard (2006) tar i Det nye byliv upp tolv väsentliga 

kvalitetskriterier som har stor betydelse för människors användning av ett stadsrum. 

Kriterierna är framtagna och undersökta av Center for Byrumsforskning vid 

Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn och det har visat sig finnas ett tydligt 

samband mellan antalet uppfyllda kvalitetskriterier och hur många människor som 

besöker och använder stadsrummet. Kvalitetskriterierna delas in i tre kategorier, vilka 

fritt översatt från danska är skydd, bekvämlighet respektive attraktivitet. 

  

Varje kvalitetskriterium presenteras för sig följt av en bedömning av hur väl Stortorget i 

Karlskrona uppfyller kraven. För att få en samlad och tydlig helhetsbild betygsätts 

Stortorget enligt en tregradig skala, precis som i boken Det gode byliv, vilket 

åskådliggörs genom en färgmarkering. Ett väl uppfyllt kvalitetskriterium har en 

mörkgrön markering medan sämre förhållanden innebär en ljusare nyans. 

 

 

 
 

Sikten är fri inom rimliga avstånd och möjligheterna att överblicka torget är relativt 

goda. De historiska byggnaderna utgör intressanta blickpunkter även om intrycket till 

viss del störs av bilar och en allmänt rörig miljö. Kriteriet uppfylls även kvällstid då 

belysningen är tillräcklig för detta ändamål.  

 

Kvalitetskriteriet bedöms vara det enda som är väl uppfyllt på Stortorget i Karlskrona. 

 

 

 
 

Det förekommer en del trafik på och över torget även kvällstid. Många söker sig hit, 

eftersom det är en central plats att parkera bilen på och det finns en del kvällsöppna 

verksamheter i närområdet. Av den anledningen kan torget anses vara ett någorlunda 

levande stadsrum, även om det går att ha synpunkter på vilken sorts aktiviteter platsens 

funktion genererar. Belysningen är av allmän karaktär och lyser upp platsen relativt väl, 

men en belysning som lyfter fram rummets karaktär bättre bör kunna medföra mer liv 

och rörelse och en tryggare plats. Passagen bakom rådhuset kan möjligtvis upplevas 

som mörk och obehaglig av en del och Ronnebygatan ett kvarter bort har ansetts vara 

en av Sveriges farligaste gator. 

   

 

 
 

Sittplatser med god utsikt, sol och människor att titta på finns framförallt vid den så 

kallade solsidan i anslutning till Klaipedaplatsen. Människor sitter vid vackert väder även 

intill Fredrikskyrkans södervägg, utbyggnaden vid Nivå och andra ställen dit solen når,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sittplatser invid nattklubben Nivås utbyggnad. 

Bekvämlighet - Möjligheter att överblicka och se platsen

Skydd - Trygg miljö fri från våld och kriminalitet

Bekvämlighet - Goda förutsättningar för att sitta
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men utsikten består framförallt av bilar. Platsens öppenhet gör emellertid att antalet 

sittande i hög grad är beroende av vädret och eftersom Karlskrona ligger invid kusten 

blåser det en del. Bänkarna är fina att se på, men inte anpassade för miljön eller att sitta 

länge på. 

 

 

 
 

Eftersom Stortorget fungerar som parkeringsplats och ligger centralt söker många efter 

en parkering här i första hand och det förekommer även en del tyngre trafik på torget. 

Trafiken medför en del buller, som tidvis kan verka hindrande på möjligheterna att 

samtala.  

 

Vid ”solsidan” kompletterades sittplatserna nyligen med en rad bänkar som står vända 

emot varandra samt en mängd stora blomkrukor. Det nya sittlandskapet innebär 

förbättrade förutsättningar för människor att mötas och samtala. 

 

 

 
 

Det finns som tidigare nämnts gott om bänkar i soliga lägen, men antalet sittplatser 

som ligger i skugga någon gång under dagen är få. Bänkarna är i huvudsak placerade i 

nära anslutning till delar av torget där det förekommer en viss nivå av mänsklig aktivitet 

i kombination med ett visst avstånd till parkeringsplatser och det sammanfaller med de 

solbelysta delarna. Bristen på träd och annat solskydd innebär att det inte är möjligt att 

välja mellan en skuggig och solig sittplats inom samma del av torget.  

 

I vattenborgen finns, utöver museum, ett kafé med uteplatser och parasoll på gården, 

men eftersom gården är inhägnad och en förutsättning för att sitta där är att man köper 

något ligger det utanför nuvarande intresseområde.  

 

Det är allmänt känt att det blåser mycket i Karlskrona, men det är möjligt att 

”havsbrisen” upplevs som behaglig varma dagar och då bidrar till solsidans attraktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Det finns några bänkar längsmed Fredrikskyrkans södervägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Det nya ”sittlandskapet” vid solsidan. 

Bekvämlighet - Goda förutsättningar för att kommunicera

Attraktivitet - Möjligheter att njuta av det vackra vädret
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Det finns emellertid ingenstans att uppehålla sig i lä för vinden och aktiviteten på torget 

är i hög grad väderberoende. Vintertid flyttar en stor del av stadslivet in i 

butiksgalleriorna och torget fungerar då i stort sett enbart som parkeringsplats och 

passage. Viss torghandel förkommer också.   

 

 

 
 

Det är den historiska stadsplanen och de monumentala byggnaderna som ”gör” 

platsen. En promenad från Hantverkaregatan och upp mot torget utgör som tidigare 

nämnts ett gott exempel på serial vision, då Fredrikskyrkan sakta träder fram på vägen 

uppför Ristorgsbacken.  

 

Materialen är genomgående av hög kvalitet, men ifråga om utformningen av rummet, 

vissa byggnader och möblerna på platsen finns mer att önska. Möblerna ger ett 

okoordinerat intryck och miljön tycks vara präglad av punktvisa insatser. De moderna 

och funktionalistiska byggnadernas fasader är fattiga på detaljer och inbjuder inte att 

sitta eller att på annat sätt uppehålla sig invid. Element av industriell, allmän och billig 

karaktär samt bristande underhåll drar därtill ner helhetsintrycket något.  

 

Marken omkring Fredrikskyrkan är gräsbevuxen, men eftersom många går där är det 

slitet och fult. Omkring statyn av Karl XI finns en vacker plantering som emellertid inte 

kommer till sin rätt inträngd bland alla bilar. Övriga blommor på torget är planterade i 

kruka.  

 

De enda träd som finns kvar står framför gamla stadshuset, som idag utgör bostadshus. 

Blodalmarna framför Fredrikskyrkan förstördes under en storm 1996 och har inte blivit 

ersatta. Vid vattenborgen har emellertid två nya träd planterats efter det att de gamla 

sågades ner i samband med ombyggnaden till museum.  

 

Något vatten finns inte på Stortorget, men på Klaipedaplatsen intill finns en damm med 

fontän – i folkmun kallad Fisken. 

 
 

 

 

                  Armaturer, bänkar, soptunnor och andra möbler tycks ha valts oberoende av varandra. 

Attraktivitet - Estetisk kvalitet och ett positivt intyck
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Detta kvalitetskriterium är ett av de lägst prioriterade på Stortorget. Den upplevda 

tryggheten i förhållande till trafiken är mycket låg för föräldrar, barn och äldre. 

Kullerstenen och bristen på anvisade områden för olika trafikslag bidrar emellertid till 

låga bilhastigheter och ökad uppmärksamhet, vilket begränsar den reella olycksrisken, 

men för ett väl fungerande offentligt stadsrum är det mycket viktigt att alla trafikanter 

får utrymme och känner sig trygga. 

 

 

 
 

Stortorget är ett oskyddat, stökigt och rörigt stadsrum ur flera aspekter. Biltrafikens 

avgaser orsakar luftföroreningar och en allmänt orolig miljö. Och något skydd för regn, 

snö, vind och kyla finns inte. Möjligtvis kan konserthusets entré samt Tyska kyrkans och 

rådhusets portiker tillfälligt skydda någon vid en plötslig regnskur. Vid dåligt väder 

väljer människor andra platser i staden för icke nödvändiga aktiviteter.  

 

 

  
 

Fotgängare rör sig i stor utsträckning på bilarnas villkor. Körande och parkerade bilar 

hindrar framfarten och inverkar negativt på upplevelsen av miljön. Det finns inga 

intressanta fasader och gå längsmed som på ett bra sätt kan uppväga bilarnas 

dominans. Stortorgets historiska byggnader är vackra och intressanta, men byggda för 

att ge ett mäktigt intryck och kommer allra bäst till sin rätt då de betraktas på avstånd. 

Alla byggnader invid torget har mer eller mindre slutna fasader och vissa har inte ens 

någon entré ut mot torget. Restaurangen och Glassiären öster om torget och Södra 

Smedjegatan är de lokaler som öppnar upp sig mest för livet utanför, men läget gör att 

de inte tillför mycket för stadslivet på torget.  

 

 
 

 

 Rådhuset och konserthusets portiker. 

 

 Stadsbiblioteket i Ristorgsbacken från 1959. 

Skydd - Trafiksäkerhet och låg olycksrisk

Skydd - Goda miljö- och klimatförhållanden

Bekvämlighet - Goda förutsättningar för gående
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Tillgängligheten på torget är bristfällig, även om det numera finns ramper till såväl 

Fredrikskyrkan som Tyska kyrkan. Markbeläggningen, som till stor del består av 

kullersten, är emellertid ojämn och utgör ett hinder för äldre och funktionshindrade 

samt en reell olycksrisk. En slätare stenbeläggning är lagd i vissa stråk, men dessa har 

en olämplig sträckning och uppfyller inte sitt syfte.  

  

 

 
 

Stortorget har inga riktigt bra kantzoner eller andra fasta objekt som människor 

uppskattar att stå vid för att iaktta folklivet, samtala med eller möta någon.  Att så få 

uppehåller sig genom att stå har sannolikt att göra med att folklivet på torget inte är 

tillräckligt omfattande, livligt och intressant. Torghandeln och bilparkeringen genererar 

emellertid en del möten och samtal av kortare karaktär.  

 

 

 
 

Det arrangeras en del aktiviteter på torget under året, såsom Lövmarknad, konserter, 

valinformation etc men endast i mindre omfattning. Den ojämna markbeläggningen 

och bilarna förhindrar till stor del uppkomsten av någon annan fysisk aktivitet än att 

gå/passera. Lek förekommer i princip inte alls till följd av få funktioner och en otrygg 

trafikmiljö. Som tidigare har nämnts sker det viss torghandel och vid vackert väder är 

solsidan en omtyckt sittplats, men annars är Stortorget i stor utsträckning en plats som 

domineras av nödvändiga aktiviteter. 

 

Det finns ett antal kvällsöppna verksamheter i området som medför viss aktivitet, men 

Stortorget utgör inte fokus för denna utan det rör sig framförallt om människor som 

passerar på väg någon annanstans. Under vintersäsongen inbjuder torget inte till 

frivilliga och sociala aktiviteter över huvud taget, utan dessa flyttar in i butiksgalleriorna 

som har andra förutsättningar.  

 

 

 
 

Stortorget är byggt för att fungera som exercisplats och för att manifestera stadens 

betydelse samt överhetens makt. Platsen och monumenten är extremt storskaliga för 

stadens storlek och torget har aldrig utgjort ett primärt rum för möten, diskussioner och 

bildande av en offentlig mening.   

 

 

4.7 Slutsatser 
 

Analyserna visar på betydande brister rörande Stortorgets funktion som offentligt rum. 

Rummet är visserligen gemensamt, i motsats till privat, och i princip även allmänt då det 

inte sker aktiva åtgärder för att hålla borta vissa grupper av människor. I realiteten 

medför emellertid torgets nuvarande gestaltning och funktion att urbanteoretikernas 

kriterium ett allmänt och öppet rum för alla inte uppfylls. Den mest uppenbara orsaken 

till detta är bilarnas dominans som innebär att gångtrafikanterna generellt trängs undan 

och i synnerhet barn (och deras föräldrar), äldre samt funktionshindrade upplever torget 

som en otrygg miljö. Sammanfattningsvis och hårddraget kan man säga att kommunen 

prioriterar biltrafiken på gångtrafikanternas och stadslivets bekostnad.  

 

Det som skulle kunna vara ett attraktivt rum för allehanda frivilliga och sociala 

aktiviteter är med andra ord idag framförallt ett trafikrum och inget uppehållsrum för 

allmänheten. Analysen visar också att endast ett av de tolv kvalitetskriterierna – som har 

visat sig ha stor betydelse för människors användning av stadsrummet och ska säkra ett 

tryggt, bekvämt och attraktivt stadsrum – bedöms vara väl tillgodosett på Stortorget i 

Karlskrona. Fem av kriterierna uppfylls någorlunda, medan förutsättningarna för sex av 

dem är mycket dåliga. Det förklarar varför människor föredrar att träffas, fika, leka, 

prata, strosa och ta del av stadslivet på andra platser i staden än på Stortorget och ger 

också vägledning om vad som kan göras åt det. 

 

 

Bekvämlighet - Goda förutsättningar för att stå/uppehålla sig

Bekvämlighet - Inbjuder till aktivitet 

Attraktivitet - Mänsklig skala
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5 Förslag till Omgestaltning 

 
I följande förslag till omgestaltning ligger fokus på att skapa ett väl definierat rum som 

är indelat i olika zoner, för att möjliggöra den koncentration av människor som krävs för 

att frivilliga och sociala aktiviteter ska genereras i en självförstärkande process.  

 

Inledningsvis presenteras planförslaget på en övergripande nivå och därefter ges en 

närmare förklaring av olika delar av torget. 

 

 

5.1 Inramning av rummet 
 

Förslaget innebär att rummet får en tydligare avgränsning bland annat genom ett antal 

tre till fyra våningar höga byggnader. I enlighet med Camillo Sittes (1982) resonemang 

sluts rummet visuellt för att förstärka rumsbildningen. Samtidigt utestängs all biltrafik 

från torget utom på platsen mellan rådhuset och konserthuset där det finns möjligheter 

att parkera, företrädesvis för funktionshindrade personer med parkeringstillstånd. 

Möjligheterna att bygga ett parkeringsgarage under Stortorget bör utredas. 

Rådhusgatan öppnas för genomfartstrafik till Borgmästaregatan, vilket gör att den norra 

delen av Borgmästaregatan som sånär på busstrafiken redan utgör gågata kan bli det 

fullt ut.   

 

Upplevelsen av serial vision från Hantverkaregatan och upp mot torget förändras men 

försvinner inte. Framme vid korsningen syns den smala passagen mellan byggnaderna 

som är vinklade för att intrycket av Fredrikskyrkan på väg upp för Ristorgsbacken ska bli 

lika mäktigt som tidigare.  

 

I öster avgränsas torget av tre huskroppar som tack vare de vinklade öppningarna 

visuellt bildar en sluten vägg. Gående bör inte uppleva något hinder att passera då de 

smala gångarna kompletteras av en bredare överbyggd passage bakom Fredrikskyrkan. 

Hos personer kommande från Kyrkogatan kan denna väcka intresse för vad som händer 

bakom huskropparna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stortorget rumsliga avgränsning och indelning förtydligas med flera träd och nya byggnader 

(på bilden markerade i orange). 
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Byggnaderna bildar tillsammans med almar 

på vardera sidan om Fredrikskyrkan två rum 

av intimare karaktär på det storskaliga 

torget. Almarna har en historisk plats på 

torget, klarar mager jord och lämpar sig bra i 

förhållande till Fredrikskyrkan, då de blir 

omkring 20 meter höga. Tack vare 

programmet för biologisk mångfald finns 

det exemplar av blodalm i Alnarp som har 

ympats från de träd som blåste sönder 1996.  

 

Övriga träd förstärker torgets gränser, håller 

samman ytan mellan Fredrikskyrkan och 

rådhuset, skuggar samt döljer 

parkeringsplatsen norr om rådhuset och 

bidrar sist men inte minst till en behaglig 

grönska som ger platsen ett något mjukare 

uttryck utan att därav omvandlas till en park. 

 

 

 

 

Vy från söder, som visar förslag till nya byggnader och träd i syfte att förstärka rumsbildningen. 

Illustration av Stortorget idag. Passagen på bilden finns i Starrbäcksängen, 

Stockholm.  

Genom byggnaden öster om Fredrikskyrkan föreslås en bredare överbyggd gångpassage. Längst till 

vänster i bild syns entrén från Södra Smedjegatan till de nya byggnadernas innergård. 



 

 

5.2 Den stora och öppna platsen 
 

 

Ytan mellan rådhuset och Fredrikskyrkan frigörs från bilar, skyltar och andra möbler, 

vilket bidrar till en lugnare, tystare, renare och tryggare miljö samt signalerar att alla är 

välkomna oavsett ålder. Förutsättningarna för att uppleva platsens historiska och 

monumentala karaktär förstärks och den för en stadskärna unikt stora ytan utnyttjas 

med fördel för en mängd olika aktiviteter och evenemang. Såväl stora som mindre 

arrangemang, planerade aktiviteter likväl som spontana. Tilldragelser som vanligtvis 

enbart förekommer vid några få tillfällen varje år, som innebär att gator och torg 

behöver stängas av eller i andra städer måste förläggas till mer perifera områden får här 

sin givna plats. I samverkan med andra åtgärder utanför den fysiska planeringens fält 

kan förutsättningarna för torghandeln förbättras, så att den utökas samt utvecklas till 

att även omfatta bytes-, loppmarknader etc.  

 

Då aktiviteterna är få eller av begränsad omfattning och det är lugnt på torget upplevs 

dess storlek och monumentalitet desto mer påtagligt – ett faktum som kan anses vara 

platsens främsta styrka såväl som dess största svaghet. Förslaget till omgestaltning 

grundar sig i uppfattningen att storleken, monumentaliteten samt platsens historia 

utgör unika kvaliteter som bör lyftas fram. Det tomma Stortorget inger sannolikt en 

mäktig och i det närmaste andäktig känsla, men idag förfulas det folktomma torget av 

bilar, allehanda skyltar, parkeringsautomater etc vilket förtar upplevelsen och ger ett 

tråkigt intryck. 

 

Markbeläggningen förnyas och ersätts med granitplattor av större format i kombination 

med vita marmorplattor. Marmorn läggs i smala stråk som under sin sträcka från en 

punkt till en annan korsar flera linjer och bildar en mängd trianglar av olika format. En 

del av dessa triangelformationer består av massiva stenblock som höjer sig ur marken 

och bildar en stödpunkt/samlingsplats med flexibel funktion. Människor kan välja att 

sitta eller stå, prata, fika, eller spela vid den. Använda den som avställningsyta, scen för 

spontana uppträden, för att knyta skon eller till att klättra på etc.  

 

Där de vita linjerna korsar varandra finns en diskret punktbelysning infälld i 

stenbeläggningen, som när mörkret faller ger en bild av att stjärnhimlen speglar sig i 

marken. Lamporna i marken kompletteras med belysning av de historiska byggnadernas 

fasader, vilket förstärker platsens karaktär och identitet. Fasadbelysningen bidrar till att 

platsen upplevs som ljusare och därmed tryggare, och jämfört med en ordinär 

allmänbelysning är en sådan såväl mindre energi- och kostnadskrävande som mer 

inbjudande och attraktiv. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirationsbilder till ny markbeläggning. 
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När mörkret faller förvandlas den stora öppna torgytan till ett hav av ”stjärnor” i form av infälld punktbelysning 

och de historiska byggnadernas fasader belyses för att skapa ett intressant och tryggt rum även nattetid. 

Markbeläggningens linjer mellan olika målpunkter på torget bildar ett mönster av trianglar.  
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5.3 Solsidan 
 

Vid ”solsidan” föreslås nya och mer sittvänliga bänkar, som tas fram speciellt för Stortorget tillsammans med andra 

möbler som sopkärl, armatur etc. Omsorgsfullt utformade torgmöbler förhöjer platsen och bidrar till ett positivt 

helhetsintryck. Offentliga rum av hög kvalitet är viktigt som en motvikt till de semioffentliga (och gentrifierade) rummen 

dit inte alla känner sig välkomna. De uttrycker att alla är betydelsefulla och har rätt till skönhet och bekvämlighet i 

staden – det handlar med andra ord om jämlikhet.  

 

De nya bänkarna ska ges ett mjukare uttryck än vad dagens har, men samtidigt är det viktigt att de passar in i den 

offentliga och historiska miljön. Belysning underifrån bidrar till att visuellt sänka skalan och ge en mer intim karaktär åt 

torget samt inbjuder till användning av bänkarna även under den mörka delen av dygnet. I anslutning till bänkarna 

placeras ett antal snurrbara pallar, vilka gör det möjligt för människor att sitta mitt emot varandra och samtala i grupp 

samtidigt som de utgör ett roligt lekredskap för barn. Framför sittplatserna föreslås ett antal runda granitpelare i lämplig 

höjd att luta sig emot. De kan bidra till att samla människor, roa barn och utgöra en stödpunkt att stå vid, utan att 

förstärka platsens ödslighet då de inte används. 

 

  

  

En förebild – sopkärl formgivet av  

Sivert Lindblom för Blasieholmstorg i 

Stockholm. 

Bänkar/Pallar                        Pelare 

Illustration av 

snurrbar pall 



 

35 

Tillkommande byggnad            Entré 

5.4 Ristorgsbacken  
 

För att förstärka rumsupplevelsen på torget och definiera Rådhusgatan föreslås byggnation av tre nya hus vid 

Ristorgsbacken. Det ena rör sig om en utbyggnad av biblioteket, som därmed skulle kunna utöka sin verksamhet med 

olika funktioner och aktiviteter som drar fler besökare. Byggnaden intill rådhuset skall rymma verksamheter samt 

bostäder för en bred grupp av människor, som kan bidra till liv och rörelse i området väl fördelat över dygnet. 

Byggnadshöjden bör vara något lägre än rådhusets.  

 

Byggnaden på hörnan avsätts med fördel till någon form av kommersiell verksamhet och kan vara två till fyra våningar 

hög. Avgörande är att den passar i sitt sammanhang.  

 

Vid gestaltningen av byggnaderna ska arkitektonisk hänsyn tas till intilliggande bebyggelse och de ska ges ett tidlöst 

samt något nedtonat uttryck i förhållande till kyrkorna och rådhuset. Materialen ska vara av hög kvalitet och fasaderna 

öppna och intressanta, gärna veckade eller på annat sätt inbjudande att sitta invid. 

 

De smala passagerna får en 

belysning som upplevs som 

trygg och intressant utan att 

störa de boende. Väggarna 

ljussätts lätt underifrån och den 

naturliga entrén mot torget, 

som vidgar sig mot 

rådhusgatan, har dessutom 

infälld punktbelysning i marken. 

Avsikten är att ljuset ska leda 

upp mot torget och tydligt 

markera rummets offentlighet – 

ingen ska missledas och tro att 

passagen enbart är till för dem 

som bor i husen. Rådhusgatan 

får en god belysning i form av 

vägghängda armaturer. 

 

   

Dagbild som visar förslaget till ny markbeläggning. 

Fasaderna belyses för att passagerna mellan husen ska 

upplevas som trygga och offentliga.    
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Fågelperspektiv från Hantverkaregatan mot Stortorget. Det nya hörnhuset till vänster i bild. Denna och följande bilder 

illustrerar omgestaltningsförslagets serial vision vid Ristorgsbacken. 

Fredrikskyrkan hamnar i fokus då torget 

nås genom passage mellan husen uppför 

Ristorgsbacken.  

 Närmast torget är avståndet mellan husen 

2,5 meter och ut mot Rådhusgatan 8,5 meter.  

Husväggarna ramar in och skapar slutenhet, vilket förtydligar skillnaden mellan här och där. 

Bilden av kyrkan beskärs olika beroende på hur man rör sig mellan husen.   

Intrycket av platsen, som öppnar upp sig, förstärks. Torgets storlek 

och monumentalitet används till dess fördel och bidrar till en 

dramatisk upplevelse. 
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5.5 Parkering i det nordvästra hörnet 
 

Mellan rådhuset och konserthuset är det fortfarande möjligt att parkera bilen. Planförslaget 

omfattar tjugo parkeringsplatser, varav två bredare för funktionshindrade i anslutning till rådhusets 

norra entré.  För att parkeringen inte ska dominera intrycket av platsen totalt planteras ett antal 

träd och buskar därunder, som skyler samt ger viss skugga. Från det större torgrummet bildar 

träden visuellt en fondvägg. 

 

Statyn av Karl XI, som idag tronar mitt på torget i stadsplanens centrala axel, flyttas och får här sin 

nya plats. Placeringen markerar att bilar inte bör köra mellan parkeringsplatserna på denna sida 

och innebär också att statyn har förutsättningar att bli en naturlig samlingspunkt och väntplats. 

Sockeln modifieras så att den går bra att sitta på.  

 

Markbeläggningen består av gatsten fram till de vita marmorlinjerna. Linjerna pekar in mot 

platsen – eller leder ut mot torget om man så vill – och bidrar till att skilja rummen åt. 

 

När mörkret faller belyses de mindre träden med ett varmt sken och statyn ges ett något kallare 

ljus. Entrén till konserthuset ljussätts med spotlights som lyfter fram pelarna och vid rådhusentrén 

monteras väggarmaturer på var sida, som i utformning harmonierar med byggnadens 

arkitektoniska stil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belysningsplan  > 

Vy över parkeringsplatsen 

<  Det finns plats för  

    tjugo bilar att parkera   

    på platsen mellan  

    konsert- och rådhuset. 
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Vy från öst Vy från Rådhusgatan 

Vy från öst. Nattklubben Nivå till höger i bild. Den nordvästra delen av torget ur fågelperspektiv 
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5.6 Östra delen av torget 
 

Byggnaderna bakom Fredrikskyrkan bidrar till att torget får en tydlig rumsavgränsning i 

öster och till att Södra Smedjegatan får ett mer definierat och intimt gaturum. För att 

skapa en sluten och täckande vägg mellan vattenborgen och Södra Smedjegatan, som 

svarar bättre mot torgets skala, föreslås att det gamla posthuset ersätts med ett helt 

nytt bostadskvarter. 

 

De nya byggnaderna ska ha verksamheter i markplan som kan förväntas bidra med liv 

och rörelse i området. I övrigt ska byggnaderna innehålla övervägande bostäder, för en 

bred grupp av människor – såväl stora som små hushåll, unga och gamla. Fasaderna ska 

vara öppna – det vill säga de ska ge en glimt av vad som förekommer inne i husen. Det 

innebär att fönstren måste vara möjliga att se igenom (ej tonade/reflekterande) samt att 

det inte får förekomma stora väggpartier utan eller med endast få och små fönster.  

 

Franska balkonger med plats för krukväxter och möjlighet att öppna upp ger en 

semiprivat sfär och intressant fasad. Fasaden kan dessutom vara veckad och/eller ha en 

kant i lagom sitthöjd för att vara attraktiv och bekväm att vistas invid. Entréer ska finnas 

både ut mot torget och mot gatan respektive innergården och vara placerade mitt för 

varandra. Det ger viss genomsyn som kan väcka intresse samt gör det smidigt för de 

boende att röra sig mellan hemmet, torget och innergården/Södra Smedjegatan.  

 

De nya byggnaderna ska ha ett underordnat uttryck i förhållande till de historiskt viktiga 

byggnaderna vid torget och harmoniera arkitektoniskt med omgivningen. De ska ges 

ett eget men klassiskt/tidlöst uttryck – något eller några drag bör hämtas från 

intilliggande byggnader. Element som är viktiga att ta hänsyn till och av värde låta sig 

inspireras av är bland annat fasadindelning, fönstersättning, takform, fasadmaterial och 

färgsättning.  

 

Exteriören ska vara omsorgsfullt utformad, ha en viss detaljering och bestå av gedigna 

material av hög kvalitet. Byggnadshöjden ska med mindre avvikelser tillåtna vara i nivå 

med stadshotellets, för att rama in platsen på ett tillfredsställande sätt utan att 

dominera. Gräsmattan omkring Fredrikskyrkan tas bort och i likhet med platsen utanför 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankt Eriksområdet i 

Stockholm visar 

exempel på hur nya 

byggnader kan 

utformas med ett 

klassiskt uttryck och 

öppna fasader utan 

att bli en pastisch.  > 
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konserthuset får marken här en beläggning av gatsten. Stenar av mörkare granit bildar två 

runda ”mattor”, vilket förstärker rumsbildningen och markerar en slags scen.  

 

Belysningen ska vara sparsam men verkningsfull liksom på torget i övrigt. Fredrikskyrkans 

samt en del av stadshotellets fasad belyses, vilket gör att den närmaste omgivningen 

upplevs som ljusare. Passagernas väggar belyses för att de ska upplevas som trygga och 

välkomnande och vid entréerna föreslås vägglampor som utan att blända ger tillräckligt 

ljus. Armaturer ska vara passande för den offentliga miljön, ha en klassisk/tidlös 

utformning samt harmoniera med byggnaderna och sammanhanget. Även förekommande  

installationer och fasta bänkar ljussätts, vilket bidrar till ett mer intimt och inbjudande rum. 

 

Inne på bostadsgården kompletteras entrébelysningen och fönstrens spilljus med en 

ljussättning av träden, vilket skapar en spännande miljö och ett blickfång – även vintertid. 

Längsmed Södra Smedjegatans östra sida föreslås en ny allmänbelysning med 

omsorgsfullt gestaltade armaturer av lägre modell än dagens. En belysningsplan för hela 

staden bör emellertid tas fram för att i ett samlat grepp byta ut och ersätta de gamla höga 

lampstolparna av industriell karaktär med en mindre energikrävande och lägre armatur 

som bidrar till en mänskligare skala och ett mer intimt gaturum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya byggnader Överbyggd passage            Entré 
Belysningsplan över den östra delen av torget 
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5.6.1 Platsen norr om Fredrikskyrkan 
 

Glassiären erbjuds lämpligen nya lokaler tvärs över gatan med möjlighet till en 

lugnare och större uteservering. Utöver byggnadernas verksamheter i bottenplan 

är det tänkt att platsen i huvudsak ska fungera som plats för utställningar, 

installationer och annan konstnärlig verksamhet. Ytan ska helt enkelt fungera 

som en konsthall under bar himmel. Läget och det faktum att det är utomhus 

ökar tillgängligheten och leder till att konsten lättare når ut till allmänheten.  

 

Konstnären eller den som visar upp sina alster ska tillåtas att disponera platsen 

fritt under förutsättning att det inte uppfattas som allmänt störande eller 

stötande. 

 

  

5.6.2 Gamla posthusplatsen  
 

Enligt förslaget gestaltas ett antal skulpturer för det rum som skapas söder om 

kyrkan. Skulpturerna ska bidra till att platsen blir intressant och attraktiv att vistas 

på för en bred grupp av människor. Ett medel för att uppnå detta är att formge 

skulpturer som kan tilltala såväl vuxna som barn och stimulerar till aktivitet. 

Förslagsvis anlitas en konstnär för detta ändamål alternativt att en tävling 

arrangeras.  

 

Riktlinjer som ska följas är att vatten måste ingå på något sätt, vilket motiveras 

av att det är ett mycket attraktivt element för både barn och vuxna.  Det ska vara 

möjligt att sitta, klättra på eller gå in i objekten/figurerna även för mindre barn 

och de ska vara föreställande – det vill säga inte så abstrakta att de blir svåra att 

förstå och därmed ointressanta alternativt leder till upprörda känslor. Platsen ska 

gestaltas som en del av Stortorget och inte bryta av från dess karaktär i alltför 

hög grad – materialen ska således vara av hög kvalitet och åldras med värdighet.  

 

Sittmöjligheter ska finnas i anslutning till kyrkan och de andra byggnadernas 

fasader i form av såväl bänkar som mer sekundära sittplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fågelperspektiv mot väster. Fortifikationsgatan till vänster i bild och Kyrkogatan till höger. 

Illustration som visar omgestaltningsförslagets 

byggnader och rumsbildning för den östra delen av 

torget. 

Inspirationsbild till överbyggd gångpassage. 

Bilden är tagen i Starrbäcksängen, 

Stockholm. 
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6 Utvärdering 

 
Det är inte lätt att utvärdera sitt eget förslag som dessutom till stor del befinner sig på 

en konceptuell nivå, men min bedömning är att ett förverkligande av omgestaltnings-

förslaget har förutsättningar att uppnå det formulerade syftet – det vill säga bidra till att 

Stortorget i Karlskrona blir en uppskattad plats för möten och socialt umgänge samt ett 

attraktivt besöksmål.  

 

Det är svårt att avgöra var gränsen för att ta vara på platsens historia passeras för att 

övergå i kultifiering. Likaså innebär värnande av offentliga rum av hög kvalitet en 

problematik, då det inte får övergå i en estetisering eller gentrifiering som leder till att 

vissa inte känner sig bekväma eller välkomna. Torg utgör emellertid det offentliga 

rummets urtyp – det är den plats som har varit gemensam såväl som allmän allra längst 

– vilket bör innebära att det finns utrymme för relativt omfattande åtgärder utan att 

människor ska uppleva sig vara utestängda. Torgets historia som ett offentligt rum 

innebär sannolikt att de allra flesta upplever att ett estetiskt tilltalande torg av hög 

kvalitet uttrycker omsorg om medborgaren i allmänhet framför exklusivitet förbehållen 

endast vissa människor. 

 

Stortorgets förutsättningar är sådana att jag anser det bäst att acceptera att platsen till 

vissa delar i såväl tid som rum är relativt folktom. Rums- eller zonindelningen möjliggör 

emellertid en koncentration av människor och förbättrade förutsättningar för frivilliga 

och sociala aktiviteter att utvecklas. Aktiviteter och ett gott socialt klimat är 

självförstärkande och sprider sig, vilket indirekt leder till ökad tolerans för andra 

människor. De man möter och lär känna accepterar och förstår man vanligtvis och 

samtidigt lär man sig mer om sig själv och utvecklas som person. Det är emellertid 

viktigt att vara medveten om den fysiska planeringens begränsningar; gestaltning av 

offentliga rum är endast en av flera viktiga faktorer för att åstadkomma en hållbar social 

utveckling som präglas av tolerans, öppenhet, deltagande, jämlikhet etc. Politiska 

styrmedel, resursfördelning, utbildning etc har naturligtvis också stor (om inte större) 

betydelse för hur vårt samhälle ser ut.  

 

Förslaget till omgestaltning innebär att de gående prioriteras på biltrafikanternas 

bekostnad. De som vinner allra mest på en sådan förändring är barn, äldre och 

funktionshindrade. Bil- respektive gångtrafikanter är emellertid ofta samma individer 

fast vid olika tillfällen, vilket innebär att de enbart avstår en förmån för att kunna ta del 

av en annan. De går miste om en extremt förmånlig parkeringsplats och tvingas att gå 

ett hundratal meter längre än förr, men erbjuds istället bättre möjligheter att uppleva en 

intressant plats och ett stimulerande stadsliv. En möjlig sekundäreffekt av att 

parkeringsplatserna tas bort är att bilägare som bor i närheten av torget kan få svårare 

att få tag i en parkering intill bostaden om de inte själva hyr eller äger någon. Det 

innebär också en omfördelning av trafiken från torget till andra områden, men eftersom 

trafiken sprids över ett större område och dessutom sannolikt minskar en del till följd av 

att det blir mer attraktivt att välja andra färdmedel bör det inte medföra märkbart ökat 

buller eller andra störningar. 

 

Situationen för de allra mest utsatta – hemlösa, missbrukare med flera – påverkas inte i 

särskild omfattning av förslaget. Den rumsliga gestaltningen kan vara ett medel att göra 

det obekvämt för dessa grupper att vistas på en plats men här är det framförallt andra 

faktorer som har inverkan, såsom eventuella restriktioner, övervakning etc. 

 

Ifråga om belysningen vill jag framhålla att de presenterade planerna endast är 

konceptuella förslag; de ska inte ses som absoluta eller detaljerade riktlinjer. 

Belysningsförslagets ändamålsenlighet ur ett trygghetsperspektiv är svårt att bedöma 

på den här nivån, men generellt behöver en konstnärlig belysning trots lägre ljusstyrka 

inte betyda en mindre trygg miljö. Tvärtom kan den upplevas som mer gästvänlig och 

attraktiv, vilket bidrar till mer liv och rörelse och därmed ökad trygghet. Avgörande är 

att trånga och mörka prång undviks, att belysningen inte bländar samt att ögonen 

hinner vänja sig vid ljusnivån. 

 

Syftet att nå en djupare förståelse för begreppen offentlighet respektive offentliga rum 

har uppnåtts, men jag tar med mig en insikt om att det finns mycket kvar att lära i 

ämnet och utveckla rörande gestaltningen av offentliga rum.
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