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Vad kan räknas som attraktivt? Är det helt upp till en plats besökare 
om platsen är attraktiv eller kan det påverkas av den fysiska 
planeringen? I detta arbete kommer begreppet attraktivitet diskuteras 
och definieras utifrån vald litteratur. Principer och riktlinjer på saker 
som kan bidra till attraktivitet i det offentliga rummet kommer att 
lyftas fram och tillämpas på stortorget i Karlskrona för att först se om 
torget redan idag kan räknas som attraktivt samt förslag på hur det 
kan förbättras utifrån framtagna kriterier.

Det här är ett examensarbete som omfattar 15 hp och som görs som 
avslutande arbete i kandidatprogrammet för Fysisk Planering på 
Blekinge Tekniska Högskola, våren 2013. 
Alla mina kära och stöttande vänner ska ha ett stort tack för all hjälp 
och uppmuntrande kommentarer. 
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Hur skapas en attraktiv plats? Vad är attraktivt? Begreppet attraktivt 
har ingen allmän definition, detta även om begreppet används flitigt 
inom stadsplanering.  Så fort ett nytt område planeras så används ordet 
attraktivt i marknadföringssyfte. Begreppet har också en positiv 
framtoning hos människor i allmänhet men tolkas olika beroende på 
vem man frågar. Begreppet får också olika tolkningar i forskning och 
inom professionen beroende på forskarens eller planerarens 
infallsvinkel. Frågan om varför vissa områden anses vara mer 
attraktiva än andra har tagits upp i flera utredningar och forsknings- 
rapporter under de senaste åren (Rådberg, 2000). Hur förklaras de 
stora skillnaderna i attraktivitet och vilka faktorer spelar in? I denna 
uppsats görs en jämförelse av tre teorier relaterade till begreppet 
attraktivitet. Dessa tre teoretiska utgångspunkter är kopplade till 
stadens fysiska utformning. De tre teoretiska förklaringsmodellerna 
kommer sedan att appliceras i en fallstudie i Karlskrona, nämligen 
stadens stortorg. Teorierna är normativa och kommer därför tolkas av 
författaren. Teoretikerna som ämnas användas är Jan Gehl, Jane Jacobs 
och Kevin Lynch med små inslag av Sharon Zukin. Gehl beskriver olika 
förklaringsmodeller för hur en offentlig plats bör vara uppbyggd för att 
locka till valfria och sociala aktiviteter (Gehl, 1996). Jacobs beskriver 
fyra faktorer som bör vara uppfyllda för att en stad ska ha en mångfald 
utav människor (Jacobs, 2005). Då Jacobs teorier är från 60-talet 
kommer de att kompletteras med teorier av Sharon Zukin (Zukin, 2009) 
för att de ska bli mer relevanta för nutidens planering. Lynch har 
arbetat fram en analysmetod som visar på hur en stads invånare ser till 
stadens uppbyggnad och funktion (Lynch, 1960). 

Karlskrona är till stora delar uppbyggd på olika öar, vilket ger staden en 
säregen placering. En av öarna, Trossö, utgör det centrala Karlskrona. 
Staden exploaterades på jungfrulig mark och planen var att det skulle 
bli en utav renässansens idealstäder. Renässansen hade två grundtyper 
när det gällde stadsplaner. Antingen anlades staden med ett ortogonalt 
gatunät (liknas vid ett schackbräde) eller med ett radialt gatunät
(liknas med ett ekerhjul). Då Karlskronas topografi utgörs av en kulle 
bidrog det till att planförfattarna valde att kombinerade de två idealen. 
Den färdiga stadsplanen består därför av ett rutnät kombinerat med 
strålgator som styrde mot en punkt, amiralitetshuset som aldrig 
byggdes. Rutmönstrets mittpunkt låg högst upp på kullen som utgjorde 
den nya staden. Där frilades en stor yta som skulle rymma stadens torg. 
Det centrala torget har funnits med på ritningar över Karlskronas stads-
plan sedan de första skisserna från 1680. Torgytan är stor och skulle 
överträffa huvudstadens torg flera gånger om. Den stora ytan krävde 
samtidigt motsvarande händelser längst torgets kanter för att definiera 
ramen och ge den ett anslag av skala och monumentalitet. Nicodemus 
Tessin den yngre ritade därför två kyrkor som läts uppföras längst med 
torgets kanter, Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan. 
(Mårtelius, 1991, 3)

Torget användes flitigt av karlskronaborna under 1970 och 80-talet då 
det anordnades flera folkfester och parader, både i civil och i militär 
regim (Larsson, 1991). Idag används den stora yta fullt ut endast ett 
fåtal gånger om året då det anordnas en stor marknad eller liknande. 
Under resten av året används torget som parkering

Bakgrund

INLEDNING
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Disposition
Arbetet är uppdelat i sex olika kapitel. I första kapitlet presenteras 
arbetets syfte, metod och frågeställning. Kapitel två redogör för tidigare 
forskning om begreppet attraktivitet. Det innehåller den forskning och 
de teorier som ligger till grund för förbättringsförslaget och svaren på 
frågeställningen. Efterföljande kapitel tar upp de förutsättningar som 
Karlskronas stortorg har, nämligen dess historia, världsarvets betydelse 
samt vad Karlskrona Kommun själva har för planer för platsen. I kapitel 
fyra analyseras torget genom tillämpning av begrepp och teoretiska
förklaringsmodeller som diskuteras i kapitel två. Detta leder fram till 
det förbättringsförslag som presenteras i kapitel fem. Förslaget utgår 
ifrån tidigare teorier och är ett förslag på hur torget kan göras mer 
attraktivt. Sista kapitlet innehåller sammanfattning och slutdiskussion.

Karlskrona Kommun beskriver i översiktsplan 2030 att de vill utveckla 
stadens offentliga platser. De anser att det finns stor potential till att 
skapa ett rikt och dynamisk folkliv i staden om stadens offentliga 
platser görs mer attraktiva och bjuder in stadens invånare och besökare 
till att använda sig utav platserna (Karlskrona Kommun ÖP, 2010). År 
2007 anlitade Karlskrona Kommun företaget Gehl Arcitects Asp för att 
få hjälp med problematiken kring behovet av välfungerande offentliga 
platser. Gehl Architects ApS sammanställde då en rapport vid namn 
”Strategi Karlskrona”, som blev en del utav Karlskrona kommuns 
översiktsplan 2030. Rapporten syftar till att skapa mål och 
rekommendationer samt agera beslutsunderlag till detaljplanering för 
hur de offentliga platserna på Trossö ska utformas så att god kvalitet 
kan uppnås och de sociala värdena gynnas. I rapporten beskrivs det hur 
viktigt det är att stadens offentliga platser är tillgängliga och attraktiva. 
(Gehl Architects ApS 2007).  Både kommunen och Gehl Arcitects 
använder sig alltså utav begreppet attraktivitet i deras beskrivning av 
den offentliga platsen.

Begreppet attraktivitet är problematiskt även om det ofta används i 
beskrivning och marknadsföring av nya stadsdelar och platser. Vad 
menas egentligen med attraktiv plats? Begreppet kan ha en skiftande 
innebörd beroende på vem du frågar. I detta arbete undersöks därför 
begreppet attraktivitet utifrån olika teorier. Eftersom begreppet är 
subjektivt och varierar beroende på vem som tillfrågas så kan det upp-
stå stora skillnader på vad som presenteras som attraktivt i en vision 
och vad som sedan gestaltas. Det kan bero på att planeraren ser en sak 
som attraktiv men privata aktörer och köpare anser andra faktorer vara 
mer attraktiva.  

Syfte
Syftet med arbetet är att diskutera begreppet attraktivitet, lyfta fram 
principer och riktlinjer som kan bidra till attraktivitet i det offentliga 
stadsrummet, och tillämpa dessa på stortorget i Karlskrona för att öka 
platsens folkliv genom att göra torget mer attraktivt. Ambitionen med 
studien är inte att fastställa hur en offentlig plats blir attraktiv, utan 
diskutera hur olika teoretiska förklaringsmodeller kan bidra till att göra 
ett torg mer attraktivt genom att till exempel öka torgets folkliv.

Problemformulering
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Frågeställning
Kan då stortorget i Karlskrona ses som en attraktiv plats? 
De frågeställningar som undersöks i arbetet är följande:

• Hur är begreppet attraktivt definierat inom teoretiska ramar?
• Vad gör en plats attraktiv?
• Kan Karlskronas stortorg ses som en attraktiv plats?
             – Kan torget göras mer attraktivt?

Avgränsning

Arbetet avgränsas till att behandla begreppet attraktivitet och 
teoretiska förklaringsmodeller relaterade till detta begrepp. Dessa 
teoretiska förklaringsmodeller hämtas från Jane Jacobs, Kevin Lynch 
och Jan Gehls arbeten. Jane Jacobs teorier kommer även att 
kompletteras med teorier av Sharon Zukin för att göra Jacobs teorier 
mer relaterade till dagens planering. Avgränsningen till dessa teorier 
motiveras genom att de behandlar attraktivitet utifrån fysiska 
planeringsperspektiv. För att definiera begreppet attraktivitet avgränsas 
litteraturstudierna till tre skrifter från Roland Andersson, Boverket och 
Johan Rådberg. För att skapa en verklighetsförankring så tas det även 
hänsyn till Karlskrona Kommuns egna tankar och åsikter när det gäller 
offentliga platser i staden.
 
Fysiskt begränsas arbetet till Karlskrona stortorg, både dess historia, 
nutid och framtid. Angränsande offentliga platser kommer därför inte 
att diskuteras.

Trossö

Karlskrona

Sverige

Stortorget
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I arbetet tillämpas en fallstudie där ett specifikt fall studeras dels 
genom kvalitativa metoder och dels genom morfologiska metoder 
(ortanalys). En fallstudie förutsätter användning av flera olika metoder 
och källor, därför appliceras flera olika analysmetoder på fallet med 
Karlskronas stortorg (Denscombe, 2009). 

Analyser och inventeringsmetoder används för att skapa en förståelse 
för hur pass attraktivt torget är utifrån en teoretisk grund. Resultatet av 
analyserna kommer att användas i en eventuell förändring av torget.
För att skapa en grundförståelse för platsen så görs det regelbundna 
platsbesök av forskaren. Forskaren är själv uppvuxen i Karlskrona och 
känner därför till torget väl. Detta är både en fördel och nackdel. Det är 
en fördel eftersom forskaren har besökt platsen i under alla årstider i 
flera år och vet därför hur platsen oftast används beroende på årstid 
och väder. Nackdelen är att forskaren redan har en stark uppfattning 
och åsikt om platsen och kanske inte ser samma problem som någon 
utan personlig koppling till platsen hade sett.  Ett annat problem är att 
dessa studier beskriver vad som finns eller händer men inte varför det 
sker (Denscombe, 2009). 

I arbetet kommer triangulering att användas. Triangulering går ut på att 
man ser på ett fall utifrån flera olika synvinklar. Det innebär att 
forskaren kan använda sig av flera olika metoder, teorier och/eller 
källor. Genom att kombinera olika metoder och teorier får forskaren 
en större överblick och förståelse för det som undersöks. Resultatet bli 
även mer pålitligt om flera metoder visar på samma resultat. Att se på 
ett fall från olika synvinklar gör att man lättare ser likheter och 
skillnader som uppstår. Vad som är negativt med triangulering är att 
det är mer tidskrävande att utföra flera olika metoder än vad det är att 
enbart använda sig utav en. Det tar även mer tid att göra jämförelser 
mellan teorier och resultat. (Denscombe, 2009) I arbetet används både 
metodtriangulering och teoritriangulering. 

Genom att använda sig utav metodtriangulering så kan det ske en 
jämförelse av de olika metodernas resultat. Det gör att resultaten kan 
ifrågasättas om det finns olikheter dem emellan. Metoderna kan även 
komplettera varandra om det ger olika fynd. När metodtriangulering 
används så bör forskaren akta sig från att redan innan bestämma sig för 
att metoderna kommer att visa på samma resultat. (Denscombe, 2009). 
Metoderna som används i arbetet är:

        • Litteraturstudier
              För att beskriva attraktiv stad utifrån kända teorier
        • Lynch-analys
              För att få underlag till varför en plats bör göras mer attraktiv
        • Jacobs faktorer
              För att se om Karlskrona har det som krävs för en mångfald 
       • Gehls 12 punkter
              För att se om torget uppfyller Jan Gehls krav för en god miljö

Den huvudsakliga metoden som används i arbetet är litteraturstudier. 
De studierna sker i två etapper. I den första etappen används litteratur 
till att definiera hur begreppet ”attraktiv stad” kommer att användas 
i arbete. I etapp två används en annan litteratur för att visa på fysiska 
faktorer som leder till en attraktiv plats. Det görs genom 
teoritriangulering. Olika teoretiker har olika teorier. Genom att använda 
sig utav flera olika teoretiska utgångspunkter kan de ställas mot 
varandra och ge en ökad träffsäkerhet. (Denscombe, 2009) De tre 
teoretiker som ställs mot varandra i detta arbete är Jan Gehl, Jane Jacobs 
och Kevin Lynch.  Vid litteraturstudier måste författaren kritiskt 
analysera källornas trovärdighet och jämföra informationen med fakta 
från andra studier. På så sätt kan det undvikas att informationen blir 
styrd (Denscombe, 2009).

Metod
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Vilket material som utgör underlag till teoritrianguleringen och till 
analyser har stor betydelse då det får konsekvenser för vilka frågor som 
är möjliga att ställa samt för vilket resultat som kommer att 
uppnås (Tunström, 2009). Motiveringen till valet att använda 
teoretiker som Jane Jacobs, Jan Gehl och Kevin Lynch är bland annat att 
de kompletterar varandra. Jacobs pekar på att bilismen och att planera 
efter modernismen tar död på stadens offentliga platser och liv, vilket 
senare resulterar i livlösa städer. Hon beskriver även kvalitéerna av att 
leva i en livlig stad med en mångfald av människor, samt vilka faktorer 
som krävs för att en stad ska ha en mångfald. För att en offentlig plats 
ska vara attraktiv så krävs det ett visst folkliv redan finns i staden. 
(Jacobs, 2005). Jacobs teorier grundar sig dock på 60-talets ameri-
kanska storstäder och kommer därför kompletteras med teorier ifrån 
Sharon Zukin för bättre kunna anpassas till dagen planering. Att Zukins 
teorier bättre kan anpassas till dagens planeringsideal beror på att hon 
i sin bok Naked City beskriver hur städer kan förlora sin själ genom 
nybyggnationer och avsaknaden av en mångfald utifrån vår tids 
förutsättningar (Zukin, 2009). 

Varför bör just Stortorget göras mer attraktivt? Genom en användning 
utav Lynchs analysmetod definieras bland annat viktiga stråk och 
knutpunkter i staden utifrån stadens invånares perspektiv. Analysen 
utvisar hur invånare läser sin stad och utifrån analysen är det möjligt 
att utläsa var i staden det är mest aktivitet. (Lynch, 1960). Visar en 
Lynch-analys på Trossö att stortorget bara är en passage istället för 
stadens mittpunkt när det gäller olika aktiviteter kan det motivera ett 
ingrepp för att göra torget mer attraktivt och locka folk till att uppehålla 
sig på platsen istället för att bara passera genom den. 

Hur ska då stadens invånare bjudas in till torget? Jan Gehl 
konkretiserar och ger exempel på hur torg och området runt om torget 
bör vara uppbyggt för att öka torgets möjligheter till ett livligt folkliv. 
Det Gehl medför till denna studie är alltså konkreta exempel på hur 
torgets omgivning bör vara utformat för att besökarna ska känna sig 
inbjudna till torget (Gehl, 1996). Han kompletterar Jacobs och Lynch 
även i det faktum att han jobbar i en mindre skala än vad de gör och 
ger förklaringsmodeller på vad som bör finnas på torget istället för vad 
som bör finnas i staden. Gehls teorier är även relevant då han ser fysisk 
planering ur ett skandinaviskt synsätt. Negativt med Gehl är att hans 
böcker till största delen består utav hans egna åsikter utan någon 
vetenskaplig förankring.

Material och urvalskriterier
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Om en stad är attraktiv eller inte beror på vem du frågar eftersom det är 
ett begrepp som har olika innebörd för olika personer. Hur kan 
skillnaderna i begreppets definition förklaras och vilka faktorer spelar 
in för att påverka en plats attraktivitet? Under de senaste åren har det 
gjorts flera utredningar och forskningsrapporter där frågan om varför 
vissa ställen anses vara mer attraktiva än andra. En orsak till all 
forskning om begreppet attraktivt är att bostadsbyggandet blev 
marknadsstyrt. Det blev då viktigare för byggherrarna att känna till hur 
köparna värderar olika kvalitéer så att de kunde skapa ett bostads-
område som kan anses som attraktivt för en stor del människor. 
(Rådberg, 2000) Nedan följer tre olika författares syn på attraktivitet 
och deras definitioner kommer att ligga som grund för hur attraktivitet 
definieras i detta arbete.

Nationalekonomen Roland Andersson har i sin bok, Attraktiva städer – 
en samhällsekonomisk analys, tagit fram sju faktorer för vad som gör en 
stad attraktiv.  Han anser att städerna bör…

         • … ha tillgång till natur så som hav, skog, ängar med mera som              
kan bidra till vackra vyer, lummiga parker och gångstråk.

         • … ha bostäder i hög kvalité, bra trafikanläggningar, el- och vär-
meförsörjning och vattensystem

         • … ha invånare med hög kompetens inom olika områden

         • … ha hälso- och sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg som 
uppfyller invånarnas krav

         • … ha ett kulturellt kapital i form utav en konsthall, teater, museer 
och liknande

         • … vara trygga. Stadens invånare ska kunna känna sig trygga när 
det vistas ute på gator och torg

         • … ha invånare med goda relationer till varandra och till folk i 
andra städer

Andersson betonar att det är svårt att uppnå alla sju faktorer och att det 
är upp till stadstyret att bestämma vilka som ska prioriteras och 
uppnås. Ett tips Andersson ger är att först bestämma vem staden ska 
göras attraktiv för, för att sedan utgå från det när prioriteringar görs. 
Görs en stad attraktiv i ett avseende kanske ett annat försvinner. 
 (Andersson, 1998)

Attraktiv stad

FORSKNING OCH TEORIER
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I Boverkets rapport Den måttfulla staden beskrivs att den måttfulla 
staden är unik med den identitet som finns mellan stadens byggnader 
samtidigt som den är begriplig och överskådlig för invånarna. Andra 
kvalitéer som Boverket anser att en bra, attraktiv stad ska innehålla är 
bland annat en närhet till natur och hav och ett rikt kulturarv med 
byggnader från olika tidsepoker. Kunskap för kulturarvet är en viktig 
resurs för en stads stadsutveckling då det ska tas tillvara på i den 
måttfulla staden. Det är viktigt att staden har vackra offentliga rum 
som är platser för människlig rörelse, sociala möten och avslappning. 
Boenden, arbeten och fritidsaktiviteter bör finnas blandat i staden. En 
måttfull och attraktiv stad bör vara fylld med mänskligt liv samt ha en 
mångfald av människor. Den är resursnål och ska ge invånarna en 
trygghet. Stadens identitet kan inte skapas av planerare och arkitekter 
utan identiteten uppstår utav människors handlande. Det planeraren 
kan göra är att skapa utrymme för människors handlingar. Därför 
anser Boverket att olika stadsrum är grunden till en stads identitet 
eftersom de fungerar som mötesplatser. I stadsrummen sker möten, 
samtal mellan olika personer och här skapas både personliga och 
kollektiva minnen. Staden ska stolt kunna lämnas över till 
nästkommande generationer. (Boverket, 1995)

Johan Rådberg, docent i stadsbyggnad på KTH, har i sin 
forskningsrapport Attraktiva Kvarterstyper – En undersökning av
 bebyggelse, befolkning och attraktivitet i Stockholm Söderort undersökt 
vilka faktorer som gör att vissa bostadsområden anses vara mer 
attraktiva än andra. Faktorerna som han undersökte var hur 
bostadsområdets läge, utformning, innehåll och ålder påverkar 
områdets attraktivitet. Efter olika undersökningar får Rådberg fram 
resultatet att de faktorer som påverkar attraktiviteten mest är 
områdets utformning (den befintliga bebyggelsen) och äldre 
byggnader. De byggnader som räknas till de äldre är det som är 
uppförda innan år 1941 och den bebyggelsetyp som anses mest 
attraktiv är en småskalig bebyggelse. (Rådberg, 2000)
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Anderssons sju faktorer för en attraktiv stad är framtagna ur en 
samhällsekonomisk synvinkel, flera av faktorerna angår dock även den 
fysiska planeringen och anses därför relevanta. Det är avdelningen för 
fysisk planering som ansvarar för att ta vara på stadens naturtillgångar och 
anläggningen av lummiga parker och gångstråk, bland annat genom 
detaljplaner. En plats kan genom fysisk planering öka medborgarnas 
trygghetskänslor, samt bidra till sociala möten mellan invånarna. Exempel 
på hur den fysiska planeringen bidrar till hur trygg en plats upplevs 
redovisas senare i arbetet. Det redovisas även hur en plats kan bjuda in till 
sociala möten mellan olika människor. Eftersom förklaringsmodellerna 
ska tillämpas på ett torg så kommer de punkter som anser attraktivitet i en 
mindre skala att få större fokus än de som ser till staden i stort. De 
punkter som får större fokus är punkterna ett, två, fem, sex och sju (tillgång 
till natur, hög kvalité, kulturellt kapital, trygghet och goda relationer mellan 
invånare). Att Andersson använder sig utav så många som sju faktorer gör 
att det finns något för alla. Om någon inte anser att byggnader och 
infrastruktur i hög kvalité är något attraktivt så anser kanske samma person 
att kunna känna sig trygg är något attraktivt i en stad.
Boverket grundar många utav sina påstående på olika intervjuer som har 
genomförts och redovisas i rapporten. Där beskriver intervjupersonerna 
hur de själva upplever staden de bor i. De flesta börjar sin beskrivelse med 
hur nära det är till naturen och hur friluftslivet ser ut. När de senare 
beskriver stadskärnan tycker de flesta att det borde finnas en större mängd 
offentligt liv på stadens offentliga platser. De anser att folklivet till stora 
delar beror på hur centrumets fysiska utformning ser ut. (Boverket, 1995). 
Boverket definierar den goda staden snarare som måttfull än som attraktiv 
men i detta arbete går de två begreppen hand i hand.  Det måste samtidigt 
finnas en källkritisk medvetenhet om att Boverket är en central förvalt-
ningsmyndighet och arbetar i uppdrag av riksdag och regering. 

Rapporten som används i detta arbete kan därför vara beställd med 
ändamålet att försköna den svenska småstaden. 
Efter Rådbergs undersökningar visar han att en äldre småskalig bebyggelse 
anses vara attraktiv utav många människor (Rådberg, 2000). Tillsammans 
med Anderssons och Boverkets faktorer så kan det göras en sammanfattning 
av de faktorer som dessa tre författare anser som viktiga för att en plats ska 
kunna ses som attraktiv. 

         • Tillgång till grönska
         • Väl omhändertagna byggnader
         • Kulturhus
         • Trygghetskänsla
         • Möjlighet till socialt umgänge
         • Kulturarv, äldre bebyggelse
         • Mångfald av människor

Det är alltså dessa sju punkter som definierar attraktivt i denna uppsats. 
Genom att omforma Karlskronas stortorg på ett sätt som möjliggör för dessa 
punkter skapas samtidigt förutsättningar för att torget ska kunna bli en 
attraktiv plats. 

Diskussion
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Saknar en stad utrymme för olika sysselsättningar eller målpunkter så 
blir den folktom. Målpunkterna måste vara många och för olika typer 
av människor. Målpunkterna måste även vara aktuella på olika tider 
på dygnet för att hela tiden locka olika typer av människor. Människor 
vistas inte på en plats utan att ha någon anledning till att vara där och 
anledningarna måste skapas. Finns det anledningar för en viss grupp 
människor att vistas på en plats så kommer det snart finnas 
anledningar för fler människor att vistas på samma plats. Folkliv föder 
folkliv enligt Jane Jacobs. (Jacobs, 2005)

Sharon Zukin nämner i sin bok, Naked City, att Brooklyn, New York, har 
förvandlats till ett coolt och omtyckt område. Hon beskriver hur många 
olika typer utav människor man möter under en färd genom 
stadsdelen (Zukin, 2009). Beskrivningen visar alltså på att Brooklyn 
anses cool nu när där finns en mångfald utav människor. Jane Jacobs 
menar också på att kunna skapa ett dynamiskt stadsliv så måste sta-
den ha en mångfald av människor. För att tydliggöra vad som krävs för 
att en stad ska ha en mångfald så tar Jacobs upp fyra förutsättningar 
som måste vara uppfyllda för att det ska kunna ske.

Det måste finnas en blandad bebyggelse. Både äldre hus och 
nybyggnationer så att folk med olika ekonomiska situationer kan bo 
på samma ställe.

Det måste finnas många olika funktioner och målpunkter i området. 
Både bostäder och arbeten. Det bidrar till ett folkliv både dagtid och 
kvällstid. Människor använder inga gator/platser om de inte har 
någon anledning till det. 

Genom att bygga korta kvarter så bildas många korsningar, gatuhörn 
och tvärgator. Det bildar många nya mötesplatser för stadens 
invånare.

Ett område med en mångfald av människor måste ha en hög 
koncentration av invånare som bor i området
(Jacobs, 2005)

Teori 1 – Jane Jacobs och Sharon Zukin

Blandad bebyggelse                                Olika funktioner                                            Korta kvarter                                             Hög koncentration av invånare
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Jacobs beskriver hur samma faktorer spelar in på skapandet av en 
mångfald av människor på offentliga platser. Människor måste både bo 
och arbeta i närheten av den offentliga platsen och det måste 
samtidigt bo olika typer av människor i närheten för att en mångfald 
av människor ska besöka platsen. De måste också ha en anledning till 
att besöka den offentliga platsen. Genom att låta en plats kantas av 
verksamheter med olika tidsscheman så innebär det även att folk med 
olika tidsscheman kommer att vistas på platsen (Jacobs, 2005). Sharon 
Zukin påstår att Jacobs inte ser till hela bilden när det gäller folkliv på 
offentliga platser. Jacobs ser på folklivet ur ett mindre perspektiv, 
nämligen folklivet på gatan och det är utifrån det folklivet hon har 
arbetat fram de fyra faktorerna. Det är när hon påstår att samma 
faktorer skapar en mångfald på offentliga platser som Zukin inte håller 
med. När det gäller offentliga platser menar Zukin på att man måste se 
till ett större perspektiv. Faktorer som sociala normer, politisk kontroll 
och investeringar i platsen bidrar också till den offentliga platsens 
folkliv och mångfald (Zukin, 2009). Zukin instämmer dock med Jacobs 
om att en blandad bebyggelse leder till en mångfald då gamla 
byggnader med lägre hyror lockar andra typer av människor än vad en 
nybyggnation gör (Zukin, 2009).

Zukin för en diskussion om hur vidare offentliga platser sköts. En 
offentlig plats som är snygg, ren och känns säkert lockar till sig 
besökare. Genom att anlita vakter ökar besökarnas trygghetskänsla då 
vakterna håller borta folk som kan skapa oro, t.ex. uteliggare, tiggare 
och droghandlare. Den offentliga platsen uppskattas då mer av en viss 
del utav befolkningen, samtidigt är platsen inte längre offentlig då alla 
inte har samma tillgång till den. (Zukin, 2009). 

Jacobs lägger stor vikt vid trottoarernas betydelse för stadens liv. 
Trottoarerna är offentliga rum längst stadens gator och är direkt 
tillgängliga för människorna. Ligger det entréer längs med 
trottoaren så bidrar det till ett ökat folkliv och samtidigt uppstår det 
en trygghet för de som vistas på trottoaren. Tryggheten på trottoaren 
ökar även om bebyggelsen runt om har olika användning. Är det en 
blandning utav bostäder, kontor och affärer som alla används vi olika 
tider på dygnet genererar det ett folkliv under hela dygnet. 
(Jacobs, 2005) 

Jane Jacobs använder sällan ordet attraktivitet i sina teorier. Orden 
hon ofta använder är folkliv, mångfald och dynamiskt stadsliv.  
Mångfald och folkliv angavs i förra avsnittet som faktorer som bidrar 
till attraktivitet. Det är anledningen till att Jacobs olika metoder till 
att skapa en mångfald anses relevanta i detta arbete. Jacobs 
behandlar även den attraktiva faktorn trygghet.
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Livet mellan byggnaderna är rikare och mer stimulerade än vad den 
omkringliggande arkitekturen är. Det anser Jan Gehl, professor i Urban 
design. Han håller med Jane Jacobs i det faktum att folkliv föder folkliv 
(Gehl, 1996).  Arkitekturen kanske inte påverkar livet mellan 
byggnaderna, men den fysiska planeringen gör det. Hur byggnaderna 
är placerade, samt valet av material och färger är exempel på faktorer 
som kan påverka folklivet. Placeringen utav olika fysiska objekt kan 
antingen uppmuntra eller förhindra visuella och auditiva kontakter. 
Då synen och hörseln används i de flesta sociala kontakter som sker 
utomhus är det viktigt att planeringen inte gör det svårare för dessa 
kontakter att ske. Bilden visar hur Gehl anser att olika fysiska element 
bör placeras för att inte förhindra visuella och auditiva kontakter.

Gehl har även gjort en studie där han delar in en plats användning i tre 
olika kategorier. Kategorierna är:

• Nödvändiga aktiviteter - Aktiviteter som måste ske som t.ex. gå 
till skolan/jobbet, väntar på bussen, varuleveranser m.m.

• Valfria aktiviteter – Aktiviteter som sker under goda 
förhållanden och som folk gillar. Det kan till exempel vara att 
promenera, att stå eller sitta på en plats bara för att iaktta staden, läsa 
tidningen, sitta och äta. De flesta och populäraste aktiviteterna som sker 
är valfria.  

• Sociala aktiviteter – alla hälsningar, möten, kontakt mellan 
människor. Om det finns mycket människor och liv på en plats så sker 
även många sociala aktiviteter. På en tom plats händer det inget. 
(Gehl et al,  2010)  

Det är det två sistnämnda aktiviteterna som mest bidrar till det sociala 
livet på platsen. Det gör de på grund av att de är frivilliga. Om 
platsen lockar människor till att göra ett stopp på den, eller kanske till 
och med ha platsen målpunkt, och utföra valfria eller sociala aktiviteter 
där så betyder det att platsen har goda förhållanden till dessa 
aktiviteter. 

Teori 2 – Jan Gehl

Inga väggar

Olika nivåer

Stora avstånd

Väggar

Ansiktsmötande

Låga 
hastigheter

Samma nivå

Små avstånd

Höga 
hastigheter

Ryggmötande
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Det är alltså de valfria och sociala aktiviteterna som en plats vill åt, 
vilket den får vid goda förhållanden och god miljö. Gehl har i 
samarbete med Center for Public Research arbetat fram en 
kriterielista med 12 kvalitetskriterier som enligt honom bör uppfyllas 
för att skapa en god miljö. Listan beskrivs med punkter i vitt, 
ljustgrått och mörkgrått där de vita punkterna markerar de kriterier 
som är goda, de ljusgråa markerar de kriterierna som är alldagliga och 

Skyddande

Njutning
och 
Nöje Komfort

Skydd mot 
tra�ik och olyckor

Skydd mot 
brott och våld

Skydd mot 
obehagliga

sinnesupplevelser

- Skydd för fotgängare
- Ta bort rädsla för tra�ik

- Livliga publika ytor
- Verksamheter dygnet runt

- Bra belysning
- ”Ögon” på gatan

- Skydd mot olika väder som
vind, regn, kyla, värme

Skala

Möjlighet att
njuta av bra väder

Positiva
sinnesupplevelser

- Möbler i tilltalande design
och utformning

- Tillgång till träd,
planteringar och vatten

- Bra material

- Sol/skugga
- Hetta/Kyla
- Vinskydd

- Byggnader och ytor
demensionerade för den

mänskliga skalan

Möjlighet
för promenader

Möjlighet
att stå/stanna

Möjlighet
att sitta

Möjlighet
att se

Möjlighet
att prata och lyssna

Möjlighet
för lek och motion

- Utrymmen att sitta på
- Utsikt, sol, titta på 

människor
- Bänkar att vila på

- Stöd för stående
- Attraktiva zoner för stående

- Fasader med intressanta
detljer

- Utrymme för stråk
- Intressanta fasader

- Bra tillgänglighet
- Inga hinder

- Intressan utsikt
- Rimliga betraktningsavstånd

- Bra belysning

- Låg ljudnivå
- Gatumöbler som bjuder in

till samtal

- Fysisk aktivitet och motion
- Lek och gatuunderhållning

- Dag som natt, 
sommar som vinter

Goda

Dåliga

Alldagliga

de mörkgrå punkterna visar på vilka kriterier som uppfylls dåligt på 
platsen. Det är de platser som har flest vita punkter som även har mest 
folkliv. (Gehl, 2006) Analysen är ett hjälpmedel till att se vad platsen 
saknar och vad som redan bidrar till en god miljö. 
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Gehl förklarar i sin bok Life Between Buildings hur 
en plats omgivning skapar platsens 
förutsättningar. Han ger fyra exempel på detta.

Samla in – Sprida ut
Genom att samla olika verksamheter och 
aktiviteter på samma ställe så samlas även 
människor på samma ställe. Det handlar i grunden 
om att samla ihop människorna, inte byggnaderna. 
Då människorna rör sig i och runt byggnader 
innebär det att om byggnaderna är nära 
varandra så är även människorna det. Genom att 
samla ihop olika verksamheter kan individuella 
event locka fler besökare. Personer i omgivningen 
blir uppmärksamma på vad som händer runt 
omkring dem och kan själva bestämma om de vill 
vara med eller inte.  Att sprida ut verksamheter 
sprids även människorna ut. Gehl anser att en 
utspridning aldrig bör göras då det medför fler 
problem än möjligheter.  Att placera byggnaders 
entréer mot varandra bidrar till att samla ihop 
människorna. (Gehl, 1996)

Integrera – Segregera
Med att integrera menar Gehl att olika aktiviteter 
och olika människor ska fungera sida vid sida. 
Genom att segregera en stad så separeras olika 
funktioner i staden. På så sätt separeras även olika 
typer utav människor. För att skapa en levande 
plats så måste där finnas olika typer av människor. 
Verksamheter som lockar olika typer av människor 
bör därför finnas integrerade runt samma plats. 
Integrerade platser bidrar till att människor 
involverar och inspirerar varandra. (Gehl, 1996)

Bjuda in – Stöta bort
Genom att göra offentliga platser 
lättillgängliga så uppmuntras stadens 
invånare till att besöka platsen och se vad 
som sker på platsen. Görs en plats istället 
svårtillgänglig så stöts invånarna bort, både 
fysiskt och psykiskt. Fysiskt genom att det 
finns fysiska hinder i vägen. Psykiskt 
genom att en svårtillgänglig plats inte 
känns välkomnande utan snarare 
ovälkomnande och samtidigt otrygg. Om 
en plats bjuder in eller stöter bort beror på 
hur den är placerad i relation till det privata 
och hur gränsen där emellan är utformad. 
(Gehl, 1996)

Öppna upp – stänga in
Platser kan enligt Gehl både öppna upp sig 
och stänga in sig. Han föredrar platser som 
öppnar upp sig då de har bättre kontakt 
med omkringliggande stadsrum och 
byggnader, till skillnad från stängda rum. 
Den ökade kontakten med omgivningen 
bidrar till fler aktiviteter. (Gehl, 1996)
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Om hundra personer passerar en och samma stad dagligen kan det 
leda till lika många olika upplevelser av hur stadens struktur ser ut och 
hur staden upplevs fungera. Kevin Lynch beskriver i sin bok 
The Image of the City en analysmetod som går ut på att identifiera hur 
olika människor upplever en och samma stad olika. Analysen är helt 
visuell och fokuset ligger alltså på att förstå hur den enskilde 
människan uppfattar staden/platsen. När förståelsen är funnen så 
är det lättare att identifiera tillgångar och problem i en stad. För att 
möjliggöra denna analys har Lynch definierat fem olika begrepp på 
element som ofta finns i en stad. Begreppen är stråk, barriär, distrikt, 
knutpunkt och landmärke. Elementen formar sig antingen linjärt eller i 
punktform. Elementen är ganska ointressanta var för sig, men 
tillsammans så bildar de en intressant stad. Det är genom staden och 
platsens fysiska form som vi förstår oss på uppbyggnaden och 
funktionen staden har. Uppbyggnaden och funktionen är lättare att 
förstå om elementen är strukturerade och logiskt sammansatta. Att 
det finns starka symboler (t.ex. landmärken) i en stad hjälper stadens 
invånare att orientera sig. Genom att låta olika personer skapa mentala 
kartor över en och samma stad kan det sedan skapas en mer allmän 
analys, än om enbart en person pekade ut dessa element. För att 
uppleva en stad används ofta flera sinnen. Lynchs analysmetod vänder 
sig dock mest till synen då vi med hjälp av synen tar in hur olika 
element förhåller sig till varandra, vilket ger oss en överskådlig bild 
som hjälper oss att förstå hur staden fungerar och att orientera oss. 
Lynchs analys handlar därför om psykisk upplevelse av fysiska ele-
ment. Det är de nedan beskrivna grundelementen som hjälper oss 
att skapa en visuell bild över hur människor orienterar sig i staden. 
(Lynch, 1960) 

Stråk: Begreppet syftar på rörelsestråk och 
pekar ut vart människorna rör sig. Det kan vara 
väl använda vägar, stigar eller riktningar. Stråken 
är viktiga för att en stad ska fungera. Vilket stråk 
som används mest beror ofta på dess målpunkt. 
Stråken utformar sig som linjära element. 

Barriär: Visar vart det finns linjära element som 
delar av en plats. Kan betraktas som ett hinder, 
t.ex. skogskant, havslinje, mur, höjdskillnad med 
mera. Barriärerna hjälper invånarna att läsa av 
platsen och dess rum. Barriärer är ett 
linjeelement. 

Distrikt: Finns det vissa distrikt i staden som 
har liknande karaktär så ska de enligt Lynch 
markeras. T.ex. villaområde, flerbostadshus m.m.

Knutpunkt: Strategiskt utsatta knutpunkter 
fungerar som mötesplatser. Mötesplatser 
fungerar bra vid till exempel korsningar av olika 
stråk. Kuntpunkter utformar sig som ett 
punktelement.

Landmärke: Även landmärken utformas som 
punktelement och är element som invånare 
känner igen och kan orientera sig efter. Det är en 
referenspunkt och behöver inte vara något stort 
utan det räcker med en mindre detalj, bara det 
skapar en igenkänning hos människan. Det kan 
t.ex. vara en byggnad, bro, skylt mm.

Teori 3 – Kevin Lynch
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Teorierna har både likheter och olikheter. Till exempel så behandlar de 
stadsrum utifrån olika skalor och under olika tidsepoker.  Jacobs teorier är 
från 60-talet och ses i en större skala. Zukin bekräftar att en del utav Jacobs 
påståenden även stämmer i dagens planering samtidigt som hon komplet-
terar Jacobs vid de tillfällen deras åsikter inte stämmer överrens. Jacobs ser 
till hela staden samtidigt som Gehls teorier är till stor del anpassade till en 
mindre skala som offentliga rum i staden. Hans teorier är från 90-talet och 
är därför i vissa lägen mer relevanta till nutidens planering. Gehl kommer 
även med faktiska exempel på hur platser och deras omgivning bör se ut 
för att locka till sig människor och skapa kontakter mellan människorna. 
Jacobs fyra förutsättningar för mångfald kan också se som faktiska exempel 
på hur en stad bör vara uppbyggd för att skapa en mångfald. Hon 
förklarar dock även att en offentlig plats ökar sitt folkliv med hjälp utav de 
fyra faktorerna.  

Tillskillnad från Jacobs och Gehl så ser Lynch till människornas egen 
uppfattning. Han låter olika personer själva förklara hur de upplever sin 
stad och jämför dem för att bilda en generell syn. På så sätt leder hans teori 
till en analysmetod som ger en förståelse för att olika människor upplever 
samma stad på olika sätt. 

Ingen utav teoretikerna förklarar fullt ut hur en attraktiv plats skapas, men 
genom att svetsa ihop teorierna och tillämpa dem på en plats så kan de 
tillsammans bidra till skapandet av förutsättningar för en attraktiv plats.
Både Gehl och Jacobs anser att folkliv föder folkliv. Genom att integrera, 
öppna upp, bjuda in och samla in en plats, kombinerat med en 
blandad bebyggelse, blandade verksamheter och en hög koncentration av 
människor får en plats stora förutsättningar för ett rikt folkliv. Resultatet 
från Lynch-analysen påvisar vart i staden folk upplever mest aktivitet och 

vilka platser som därför bör underhållas och vara attraktiva för att locka 
besökare till sociala och valfria aktiviteter, inte enbart nödvändiga aktiviteter. 
Gehls och Jacobs teorier ligger som grund till arbetets förbättringsförslag. 

Varken Jacob, Zukin, Lynch eller Gehl har en tydlig fokusering på 
attraktivitet. Jacobs och Lynch diskuterar stadens form ur ett mer brett 
perspektiv. Då Gehl jobbar i en mindre skala fokuserar han på platsens 
attraktivitet i större utsträckning än vad Jacobs och Lynch gör. Jacobs 
faktorer handla mycket om hur en mångfald av människor skapas. En 
mångfald i staden och på offentliga platser anser Boverket i sin rapport bidra 
till attraktivitet. Både Andersson och Boverket tar även upp trygghet som 
en bidragande faktor till attraktivitet. Jacobs förklarar hur trygghetskänslan 
kan öka bland annat genom funktionsblandning. Boverket anser även att 
den måttfulla staden skall vara begriplig och överskådlig. Det är där Lynch 
kommer in i bilden eftersom hans analysmetod visar på hur stadens invånare 
uppfattar stadens uppbyggnad.

Diskussion

18



År 1680 lades grunden till Karlskrona av den dåvarande kungen Karl XI 
(Larsson, 1991). Tanken var att Karlskrona skulle bli en militärstad och 
inhysa den svenska Flottan. Erik Dahlberg fick uppdraget att rita den 
stadsplan som sedan skulle förverkligas. Denna stadsplan var 
barockinspirerad och allting gjordes i stora mått, dels för att rymma 
den stora flottan och dels för att visa upp Sveriges makt. (Jönsson et al, 
1964)

Karlskronas storhetstid är över för ett bra tag sedan, men stadens 
historiska platser finns kvar. En viktig historisk plats är stadens torg, 
marknadsplatsen. Som tidigare sagt så lades Karlskronas stadsplan med 
stora mått och det gäller även stadens torg. Torget är ca 14 000 kvm 
stort och proportionerna är två till tre, samma proportioner som 
romerska torg har (Mårtelius, 1991). 

Världsarv

Karlskrona är en världsarvsstad som år 1998 tog sig in på Unescos lista 
över omistliga världsarv. Unescos motivering till varför Karlskrona kom 
med på listan var följande: 

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad
 europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra
 länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande 

städer med liknande uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll under de 
århundraden när storleken på ett lands flottstyrka var en avgörande 

faktor i europeisk realpolitik och Karlskrona är den bäst bevarade och 
mest kompletta av dem som finns kvar.”

(http://www.orlogsstadenkarlskrona.se/)

Att bevara världsarvet är ett betydelsefullt uppdrag för Karlskrona 
kommun. Flera av byggnaderna som ingår i världsarvet är skyddade av 
kulturminneslagen som kulturminnen eller byggnadsminnen. 
Karlskronas världsarv omfattas även utav ett riksintresse av kulturmiljö 
(Karlskrona Kommun ÖP, 2010). Många av dessa historiskt viktiga 
byggnader ligger just runt stortorget. Därför är det viktigt att inte 
förstöra deras position i landskapet genom att bygga något framför som 
kan förstöra deras maktpositioner eller karaktärer. 

Historia

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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I översiktsplanen som Karlskrona Kommun antog år 2010 fokuserar 
man på förtätning och funktionsomvandlig där befintlig 
infrastruktur och service ska utnyttjas optimalt. Kommunen använder 
sig utav begreppet attraktiv när de beskriver hur de vill att stadens 
offentliga platser ska utvecklas. De anser nämligen att det finns stor 
potential till att skapa ett rikt och dynamisk folkliv i staden om stadens 
offentliga platser görs mer attraktiva och bjuder in stadens invånare 
och besökare till att använda sig utav platserna. Att rusta upp stadens 
offentliga platser anser Kommunen kunna bidra till en utveckling av 
världsarvet och öka stadens attraktivitet. Världsarvet är viktigt för 
Karlskrona då det bland annat lockar turister och bör därför utvecklas. 
Vid en utveckling av platser på Trossö, och samtidigt av världsarvet, 
måste det finnas en respekt för Karlskronas stadsplan, samt en respekt 
för kyrkorna vid stortorget. Då Karlskrona stad omfattas av 
riksintresset för kulturmiljö så får endast ske förändringar som stärker 
stadens kvalitéer. (Karlskrona Kommun ÖP, 2010)
2007 tog Karlskrona Kommun, tillsammans med Gehl Arcitects Aps, 
fram Strategi Karlskrona. Där påvisas att kommunen vill lyfta fram sina 
offentliga platser, minska trafikens negativa inverkan, samt att göra 
staden bättre för fotgängare och cykeltrafiken. Strategin användes 
sedan som underlag till vissa delar utav Översiktsplanen som antogs 
2010. Gehl Architects ApS tar i sin rapport fram sju rekommendationer 
till hur kommunen kan göra stadens offentliga platser mer attraktiva. 
Rekommendationerna är följande:

          • Utveckla skönhetsvärdena
- Ta vara på det som redan finns

          • Respektera och förstärka de vackra utsikterna
- Jobba med att förstärka vackra siktlinjer mot byggnader och havet

           • Dämpa trafiken inverkan
- Parkeringar bör flyttas till periferin och ge gång- och cykeltrafiken stör-
re plats.

           • Utveckla gångtrafiken
- Prioritera gångtrafiken genom att skapa att fotgängarnätverk av hög 
kvalitet

           • Utveckla uppehållsplatser
- Uppgradera de offentliga rummen så att de till högre grad används som 
uppehållsplatser

           • Säkra en visuell kvalitet
- En lokal designprofil kan säkra stadens identitet. Bra belysning visar 
upp byggnader och förstärker trygghetskänslan på kvällarna

           • Skapa en trygg och levande stad
- Skapa ett samspel mellan bostadsområden och det offentliga rummet. 
Uppgradera bostadsgatorna till en mer trivsam miljö

(Strategi Karlskrona, 2010)

Det kommer att tas hänsyn till dessa rekommendationer under 
utformningen av ett förslag över torgets utformning. 

Karlskrona Kommun



Bebyggelsen på runt Stortorget är från en blandning av olika 
tidsepoker. 1680 lade Karl XI grunden till Karlskrona och för att skapa 
stadens gatunät anlitade han Erik Dahlberg. Gatunätet är uppbyggt med 
ett rutnät kombinerat med diagonala strålgator vilket gör det till ett 
barockt gatunät (Josephson, 1923). Vid stortorget står två stora 
kyrkor ritade av Tessin d.y. Båda kyrkorna började byggas på 
1690-talet. Tessin d.y. hämtade mycket inspiration från utlandet, 
framför allt från Italien, när han ritade dessa kyrkor (Olén, 1956). 
Trefaldighetskyrkan och Fredrikskyrkan har båda en klassisk 
barockstil. Båda två har även samma färgsättning (orangegul, grå och 
grön) och samma putsade fasad, vilket gör att de ser ut att höra ihop. 
Bredvid Trefaldighetskyrkan står Rådhuset, även det uppförd med en 
orangegul putsfasad. Dessa tre byggnader runt stortorget ger torget 
karaktär. Byggnaderna är stora och alla tre utstrålar en tid av makt. 
Karlskronas Konserthus ligger också vid torget. Byggnaden ritades av 
Wolter Gahn och stod klart år 1939 (Karlskrona.se). En annan byggnad 
som kantar torget är den gamla vattenborgen som är byggd år 1863 
och liknar en normandisk borg. Även vattenborgen tillhör världsarvet 
(Örlogsstaden Karlskrona, 1998). 

Att torget kantas av byggnader från olika tidsepoker ger det en speciell 
karaktär som är värt att bevara enligt tidigare nämnda kriterier för vad 
som anses som attraktivt.

Själva torgytan är idag väldigt stor och öppen. Stora delar av markytan 
tas upp utav bilar, både genom parkeringsplatser och genom breda 
vägar. Mycket av de folkliv som sker på torget består utav folk som tar 
sig mellan sin bil och sin målpunkt utanför torgets gränser. 

Följningsvis kommer sex bilder på torget och dess omgivning för att 
hjälpa läsaren att skapa sig en bild över torget.

Nulägesbeskrivning
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Fredrikskyrkan

Solgatan

VattenborgenTrefaldighets kyrkanBibliotek

Rådhuset KlaipediaplatsenKarl XI

Spanska trappan

Ronnebygatan

Ovan: Orienteringskarta Stortorget
Nedan: Konserthusteatern
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Torghandel Parkering mitt på torget

Karl den XI, staty av John Börjeson 1896Vy mot Stadshotellet i norr



För att göra förändringar på en plats eller i en stad så är det viktigt att 
förstå sig på platsen. Genom att göra olika stadsanalyser så ökar 
förståelsen för platsen. Analyserna är ett hjälpmedel för att förstå vad 
som är viktigt att bevara samt vad som i dagsläget är ett problem. 
Analyserna utgör även underlag för diskussion. Vilken typ av analys 
som bör användas beror på vad det är som ska framhävas. För att visa 
på varför just Stortorget är en viktig offentlig plats i Karlskrona så 
används en analys av Kevin Lynch som finns beskriven i hans bok The 
Image of the City. Lynch-analysen är en visuell analys som skapar en 
förståelse över hur en stads invånare uppfattar staden, samt vart viktiga 
stråk och platser finns (Lynch, 1960).  Det kommer även att ske 
analyser utifrån Jane Jacobs och Jan Gehls teorier. Detta för att se om 
Trossö uppfyller Jacobs faktorer för mångfald. Gehls teorier används för 
att se på hur torgets omgivning bjuder in eller stänger besökare ute. Det 
kommer även att ske en användning utav Gehls kriterielista för att se 
vilka faktorer som bör förbättras för att torget ska upplevas som en god 
miljö.

Att analysera en stads möjlighet till mångfald utifrån Jacobs fyra 
faktorer är lättare sagt än gjort. Vi ser på faktorerna igen: 

           • Det måste finnas en blandad bebyggelse. Både äldre hus och 
nybyggnationer så att folk med olika ekonomiska situationer kan bo på 
samma ställe.

           • Det måste finnas många olika funktioner och målpunkter i områ-
det. Både bostäder och arbeten. Det bidrar till ett folkliv både dagtid och 
kvällstid. Människor använder inga gator/platser om de inte har någon 
anledning till det. 

           • Genom att bygga korta kvarter så bildas många korsningar, 
gatuhörn och tvärgator. Det bildar många nya mötesplatser för stadens 
invånare.

           • Ett område med en mångfald av människor måste ha en hög kon-
centration av invånare som bor i området
(Jacobs, 2005)

Faktorerna är ganska ospecificerade. Hur korta är kvarteren hon pratar 
om och vad anser hon är en hög koncentration av invånare?  Hur sto-
ra skillnader i hyran kräver Jacobs för att det ska uppfylla kravet i den 
första faktorn? Analysen kommer visa på hur faktorerna ser ut i Karls-
krona, men om de uppfylls tillräckligt för att ge en mångfald till staden 
diskuteras senare.

INVENTERINGAR OCH ANALYSER
Jacobs fyra faktorer
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Blandad bebyggelse

Trossös bebyggelse är i olika åldrar. Lägenheterna på Trossö finns i 
olika uppelåtelseformer och storlekar. Det gör att priserna varierar och 
tillåter människor i olika sociala och ekonomiska förhållande att bo på 
ön. Överlag är det dock dyrare att bo på Trossö än att bo precis utanför 
på till exempel Pantarholmen. Det gör att folk som har det lite svårare 
ställt, ekonomiskt sett, i större utsträckning bosätter sig utanför 
broarna som leder in till själva stadskärnan. Denna information är f
ramtagen genom eftersökningar och jämförelser av lägenheter som är 
till salu i Karlskrona (hemnet.se), samt hyreslägenheter 
(karlskronahem.se).

Verksamheter

Kartan visar på vilken typ av verksamheter som finns i byggnaderna. 
Kartan grundar sig på författarens observationer och erfarenheter och 
stämmer kanske därför inte exakt utan ger mer en översikt över vart 
folk rör sig beroende på vilken tid på dygnet det är. De rosa 
byggnaderna inrymmer verksamheter som endast är aktiva under 
dagtid. Det är till exempel shoppingcentrum, idrottsanläggningar, skolor 
och kontor. Självklart kan olika verksamheter ha kvällsöppet vissa 
kvällar genom idrottstuneringar, sena möten, olika evenemang med 
mera, men det tillhör inte stadens vardagsliv. De gula byggnaderna 
innehåller enbart bostäder och de orangea innehåller både daliga 
verksamheter och  bostäder. De röda byggnaderna innehåller 
verksamheter som lockar folk även nattetid, dvs nattklubbar. Tre av 
stadens fem nattklubbar ligger intill stortorget. Det bidrar till ett visst 
folkliv nattetid. Dock ligger alla tre på torgets norra kant. Torgets södra 
sida kantas enbart av verksamheter som är aktiva dagtid, vilket gör det 
området folktomt  under kvälls- och nattetid. Längst ner i söder är den 
marina delen utav staden (grå bebyggelse). Där jobbar de flesta efter 
kontorstider, dock finns det alltid ett fåtal nattvakter runt om på 
området. Då de befinner sig innaför grindar bidrar de inte till stadens 
folkliv. Det finns flera renodlade bostadskvarter på Trossö. Nattetid är 
gatorna mellan husen ofta tomma på folk. Då och då syns någon person 

Verksamheter
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Kvarterens storlek

Jacobs beskriver hur korta kvarter leder till fler korsningar och på så 
sätt även till fler mötesplatser (Jacobs, 2005). Hur korta kvarter bör 
vara nämner hon dock inte. Karlskrona har, som tidigare nämnt, en 
kombination utav ett ortogonalt gatunät och ett radialt gatunät (Mår-
telius, 1991, 3). Rutnätet leder till många korsningar som möjliggör för 
möten. Stortorget kan ses som en korsning i sig då både bilvägar och 
gångvägar leder till, från och även över torget. 

Invånare

Även faktorn när det gäller koncentrationen av invånare är det svårt 
att förstå hur pass hög koncentrationen bör vara för att uppfylla Jacobs 
krav. Karlskrona Kommun har ca 63 700 invånare år 2012 (Statiska cen-
tralbyrån). Uppgifter från år 2000 visade att ca 10 500 personer bodde i 
Trossöområdet (inkluderar Trossö, Saltö, Ekholmen och Björkholmen). 
Det var då 17,4 % utav kommunens befolkning (Karlskrona Kommun 
ÖP, 2002).

Kvarterens storlek
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En analys enligt Kevins Lynch teorier i boken The Image of the City 
utfördes över Karlskronas stadskärna, Trossö, för att se vilken position 
stortorget har i staden (Lynch, 1960). Geografiskt sett så ligger 
stortorget mitt på Trossö, men en geografisk karta visar inte vart 
mestadels utav aktiviteten i staden sker. Lynch-analysen visar vart flest 
människor rör sig och visar då även om stortorget ligger i stadens akti-
vitetscentra. Genom att låta fem olika invånare i Karlskrona peka ut vart 
i staden de upplever att det finns element som uppfyller Lynchs krav för 
barrärer, stråk, landmärken, distrikt och knutpunkter ger det en analys 
med mer underlag än om författaren själv hade gjort analysen (Lynch, 
1960). De fem personernas olika analyser sammanfogades till en ge-
mensam Lynch-analys (se bild). Eftersom alla uppfattar sin stad på olika 
sätt (Lynch, 1960) så har endast de objekt/faktorer som uppfattas av 
fler än en person tagits med i den gemensamma analyskartan. De fem 
tillfrågade personernas kartor finns som bilaga sist i arbetet.

Landmärken: Fem utav Trossös totalt åtta landmärken ligger vid 
stortorget. Det är Fredrikskyrkan, Trefaldighetskyrkan, Konserthuset, 
Vattenborget och statyn av Karl den XI. Det ger torget en speciell 
karaktär och egentligen skulle hela torget kunna ses som ett landmärke 
när det nu innehåller så många enskilda. De andra utpekade 
landmärkerna är Hoglands Park, Klockstapeln och Högvakten. Sex av 
landmärkena är byggnader och fem av dem tillhör även världsarvet (de 
båda kyrkorna, Vattentornet, Klockstapeln och Högvakten). 

Stråk: Ståken på kartan är uppdelade i gångstråk och trafikstråk. 
Linjernas tjocklek visar på stråkens intensitet där de tjockaste stråken 
är intensivast. De tydligaste gångstråken är längst Ronnebygatan och 
Borgmästaregatan. Det är två gågator som fungerar som stadens stora 
shoppingstråk. Dessa stråk går nästan runt torget och leder till att det 
bildas ett stråk över torget för att koppla ihop gågatorna. Det finns även 
ett gångstråk som leder genom Hoglands Park och ner till 
järnvägsstationen. Trafiken kommer in till Trossö genom infartsleden 

i norr. Infartsleden delar sedan upp sig i två matargator som ligger på 
varsin sida av ön för att sedan återkopplas vid marinbasen i söder.  Det 
finns ändå trafik som letar sig in mot stadskärnan för att parkera 
antingen på torget eller i något närliggande parkeringshus. Runt 
Hoglands park går stadens kollektivtrafik.

Distrikt: Det finns fem tydliga distrikt på Trossö. Ett av dem är 
Marinbasen i söder. Detta är ett område som civila inte har tillgång till. 
Björkholmen som ligger på Trossös västra sida är ett distrikt med en 
villabebyggelse som utmärker sig med sin småskalighet. Mellan 
Marinen och Bjorkholmen ligger ett distrikt med högra flerbostadshus. 
Detta område består nästintill bara utav bostäder. Angränsade till 
stortorget ligger shoppingdistriktet med sina två gågator. Här består 
bottenvåningarna av verksamheter och övrevåningar utav bostäder, om 
man bortser från de köpcentrum som finns i distriktet. Det sista 
distriktet ligger längst Handelshamnen på nordöstra sidan. Distriktet 
består utav parkering och kontor. I nuläget ingår handelshamnen i ett 
förnyelseprojekt och därför pågår en del byggnation i området.

Knutpunkter: Stadens knutpunkter ligger där viktiga stråk korsar 
varandra. Flera av dem ligger på någon utav gågatorna, men även vid 
den centrala busshållsplatsen och vid järnvägsstationen. 
Knutpunkterna ligger runt torget, men torget i sig ses inte som någon 
knutpunkt. Det kan bero på att de viktiga stråkan går runt torget och 
inte på torget. 

Barriärer: Då Trossö är en ö fungerar vattnet runt hela ön som en 
tydlig barriär. På vissa ställen ligger en större väg innan havet och bar-
riären ligger därför vid vägen istället för vid kustlinjen. I söder däre-
mot ligger barriären vid Marinbasens början. Grindarna, staketen och 
varvsmuren bildar en tydlig barriär längst med hela Marinbasen när de 
stänger ute stadens civila invånare. 

Lynch-analys
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Samla in - Sprida ut
Gehl anser att genom att samla olika verksamheter och aktiviteter på 
samma ställe så samlas även människor på samma ställe. Det handlar 
i grunden om att samla ihop människorna, inte byggnaderna. Kartan 
visar på att de flesta verksamheterna ligger samlade i centrums mitt, 
runt torget. En del verksamheter finns även på öns norra och östra sida. 
Verksamheterna på den östra sidan är till stora delar kontor, vilket inne-
bär att de stora företagen med mycket kontor är samlad på ett ställe. På 
Trossö finns även områden som nästan enbart består utav bostäder. All 
den militära verksamheten är samlad på södra sida. (Gehl, 1996)

Gehls faktorer Bjuda in - Stöta bort
Genom att göra offentliga platser lättillgängliga så uppmuntras stadens 
invånare till att besöka platsen och se vad som händer där. Stortorget 
har sex stycken ingångar. Ingångarna är breda och tydliga. Går du förbi 
någon av ingångarna är det svårt att missa torget. Gehl anser att om en 
plats bjuder in eller stöter bort beror på hur den är placerad i relation 
till det privata och hur gränsen där emellan är utformad. I fallet med 
stortorget så är det svårt att se relationen mellan den offentliga platsen 
och det privata eftersom torget inte gränsar någon privat plats utan 
gränsar endast andra offentliga platser. (Gehl, 1996)

Öppna upp - Stänga in
Platser kan enligt Gehl både öppna upp sig och stänga in sig. Stortor-
gets tidigare redovisade ingångar öppnar alla upp sig mer eller mindre. 
Torget har även tydlig kontakt med Klaipedaplatsen och den nybyggda 
spanska trappen som är två intilliggande offentliga platser.  Kontakten 
mellan de andra offentliga rummen kan bidra till fler aktiviteter. (Gehl, 
1996)

Samla in - Sprida ut Bjuda in - Stöta bort Öppna upp - Stänga in 29



Integrera - Segregera
Med att integrera menar Gehl att olika aktiviteter och olika människor 
ska fungera sida vid sida. Genom att segregera en stad så separeras 
olika funktioner i staden. Kartorna visar vilken typ utav verksamhet 
byggnaderna inrymmer. Överlag så ligger verksamheterna ganska 
utspritt nästan runt hela torget. Den södra delen av bebyggelsen 
används dock till varken bostäder, shopping eller restauranger. Denna 
del utav torget kan därför ses som mindre integrerad än vad den övriga 
del är. Den bör dock inte räknas som helt segregerad eftersom där finns 
två restauranger och verksamheter som kyrka, bibliotek, vårdcentral 
och förskola. Verksamheter som alla drar folk dagtid. 
 (Gehl, 1996)

AffärerRestaurangerBostäder

Olika verksamheter 
Blå - Kyrka                     Gul - Förskola          Orange - Bibliotek 
Röd - Nattklubb            Lila - Rådhus           Rosa - Vårdcentral  
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Som tidigare nämnt så har Gehl har i samarbete med Center for Public 
Research arbetat fram en kriterielista med 12 kvalitetskriterier som 
enligt honom bör uppfyllas för att skapa en god miljö. Listan beskrivs 
med punkter i vitt, ljustgrått och mörkgrått där de vita punkterna 
markerar de kriterier som är goda, de ljusgråa markerar de kriterierna 
som är alldagliga och de mörkgrå punkterna visar på vilka kriterier som 
uppfylls dåligt på platsen. Det är de platser som har flest vita punkter 
som även har mest folkliv. (Gehl, 2006) Analysen är ett hjälpmedel till 
att se vad platsen saknar och vad som redan bidrar till en god 
miljö. Analysen är gjord efter författarens observationer och visar på att 
fotgängarna inte är skyddade för trafiken. Det kör bilar över en stor del 
utav torgytan. Det är svårt för både bilister och fotgängare att se 
varandra när de parkerade bilarna ofta skyller sikten. Under 
observationerna har det aldrig förekommit någon form utav fysisk 
aktivitet, motion eller lek på platsen. Det finns inga redskap som är 
anpassade till de aktiviteterna. Lek och motion kan dock utövas även 
utan redskap. Trots att bilar kör runt på torget så är ljudnivån inte 

speciellt hög. Ett samtal kan föras utan några ljudrelaterade problem. 
Solgatan är torgets populäraste plats för frivilliga och sociala 
aktiviteter. Detta kan bero på att det här finns möjlighet att njuta av bra 
väder. Resterande kriterier är alla alldagliga då de uppfylls men inte helt 
och hållet. Till exempel så kan det ske promenader runt och på torget 
eftersom det är stort och öppet, samtidigt måste de gående se upp för 
bilarna som kan utgöra ett hinder. Det finns bänkar som utgör en 
möjlighet att sitta. Bänkarna i solen räcker dock inte till under en solig 
dag och bör utökas. Under vinterhalvåret tas bänkarna in och det finns 
då inte längre någon möjlighet att sitta ner.

Listan redovisas på nästa sida och är där alltså applicerad på Stortorget 
i Karlskrona.

Gehls kriterielista
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Skyddande

Njutning
och 
Nöje Komfort

Skydd mot 
tra�ik och olyckor

Skydd mot 
brott och våld

Skydd mot 
obehagliga

sinnesupplevelser

- Finns inget skydd för
fotgängare mot tra�iken.

- Folktomma publika ytor
- Verksamheter dygnet runt 

på helger
-Dålig belysning

- Byggnader kan fungera 
som vind- och solskydd

- Inget regnskydd

Skala

Möjlighet att
njuta av bra väder

Positiva
sinnesupplevelser

- Möblerna har normal design
och utformning

- Tillgång till träd,
planteringar �inns

Bör utökas

- Det �inns möjligheter att
njuta av solen på solgatan

- Ytor och vissa byggnader är 
inte demensionerade för 

denmänskliga skalan

Möjlighet
för promenader

Möjlighet
att stå/stanna

Möjlighet
att sitta

Möjlighet
att se

Möjlighet
att prata och lyssna

Möjlighet
för lek och motion

- Det �inns bänkar att sitta
 på med utsikt, sol och med 

möjlighet att titta på 
människor. Dock enbart 

under vår och
sommar

Attraktiva zoner för stående 
är svåra att hitta

- Fasader med intressanta
detljer �inns i och med

kyrkorna

- Utrymme för stråk �inns
- Intressanta fasader �inns

- Bra tillgänglighet
- Biltra�iken utgör

ett hinder

- Intressan utsikt 
-Betraktningsavstånden kan på

vissa platser vara stora
- Belysningen funkar, 
men är inte optimal

- Låg ljudnivå
- Gatumöbler som bjuder in

till samtal �inns i
viss mån på under 

sommartid

- Fysisk aktivitet och motion
sker inte

- Lek och gatuunderhållning
sker inte

Goda

Dåliga

Alldagliga
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Lynch-analysen påvisar att stortorget ligger i ett område där mycket folk rör 
sig dagligen. Viktiga stråk och knutpunkter ligger precis bredvid 
torget, men torget i sig utgör varken en knutpunkt eller ett viktigt stråk. 
Lynch-analysen visar på att torget inte är någon knutpunkt eftersom alla 
de stråk som ansers viktiga går runt om torget, inte över det. Det bidrar till 
att torget blir folktomt. Genom att skapa tydligare gångstråk mot och på 
torget så kommer fler människor att röra sig på platsen, vilket kan bidra till 
torgets folkliv som är en faktor för attraktivitet enligt Boverket 
(Boverket, 1995). Att en så stor del utav invånarnas viktigaste landmärken 
ligger vid eller på torget kan bidra till torgets attraktivitet både eftersom 
torget får ett rikt kulturliv samt att landmärkerna lockar människor till 
platsen. Människorna bidrar sedan till torgets folkliv. Både Andersson 
och Boverket menar på att kulturella byggnader och kulturarv är faktorer 
som bidrar till attraktivitet (Andersson, 1998) (Boverket, 1995). Eftersom 
Lynch-analysen visar att stadens aktiviteter sker mer runt än på torget an-
vänds analysen som ett underlag till varför torget bör göras mer attraktivt.
Om kvarteren är små nog enligt Jacobs (Jacobs, 2005) är svårt att säga, men 
då Jacobs teorier bygger på större amerikanska städer så är det osannorlikt 
att kvarteren i en så pass liten stad som Karlskrona skulle vara större än de 
hon förespråkar. Jacobs anser själv att hennes teorier inte går att 
använda sig rakt av eftersom alla städer ser olika ut och är i olika storlekar. 
Hon visar ett sätt att tänka och det kan överföras till svenska städer. För att 
Karlskrona ska få en mer rättvis bild när det gäller Jacobs faktorer så bör 
det ske en jämförelse mellan Karlskrona och någon annan svensk residens-
stad. Jacobs menar på att de storstäder som hon analyserar är en helt annan 
sorts organism än vad mindre städer är och just därför har inte småstäder 
samma förutsättningar som storstäder har. (Jacobs, 2005) Genom att 
tillämpa hennes fyra faktorer på en mindre stad blir analysen mer en 
inventering för att se hur pass väl Trossö uppfyller faktorerna i nuläget. 
Även den faktorn som gäller koncentrationen av invånare är svår att 
definiera då Jacobs inte beskriver vad som är en hög koncentration. Då 
Jacobs grundar sina faktorer på amerikanska storstäder så anser hon nog 
inte att 10 500 invånare är en hög koncentration. Trossös yta är däremot 

mindre än amerikanska storstäders yta och det gör att koncentrationen ökar. 
Större amerikanska städer har dock ofta betydligt högre hus än vad Karlskro-
na har, vilket återigen sänker koncentrationen. Kartan som visar vart olika 
verksamheter ligger påvisar att halva torget har kontakt med 
stadens nattliv samtidigt som den andra halvan endast kantas av dagliga 
verksamheter. Det gör att den delen av torget blir ödsligt nattetid. Jacobs 
menar på att folktomma platser gör att människor inte känner sig trygga 
(Jacobs, 2005). Trygghet är en viktig faktor för att en plats ska vara attraktiv, 
både enligt Andersson och Boverket (Andersson, 1998) (Boverket, 1995).
Analysen enligt Gehls förklaringsmodeller visar på hur stadens struktur ser 
ut runt torget samt vilka verksamheter som finns runtomkring torget. 
Analysen visar på att torget är integrerat. Dock visade den även att torgets 
södra sida inte var lika integrerat som norra sidan. Då torget är en så pass 
litet att folk ser från ena sidan till den andra så kan aktiviteter som sker 
på den ena sidan ändå bidra till att människor från på den andra sidan bli 
involverade och inspirerade. Analysen visar även att stadens verksamheter 
ligger samlade omkring torget, i mitten av centrum. Det gör att det finns 
flera olika målpunkter och anledningar för folk att röra sig på stadens gator 
och offentliga platser (Jacobs, 2005).  Torget har även möjlighet till ett rikt 
folkliv eftersom det både öppnar upp sig och bjuder in besökarna, enligt 
Gehls förklaringsmodeller. Analysen visar på att torget har stora och tydliga 
ingångar. Om ingångarna till och med är för breda kan diskuteras då det 
kan bidra till en minskad rumskänsla (Paulsson, 1959).  Analysen som sker 
utifrån de kriterier Gehl listar i boken New City Life (Gehl, 2006) visar på 
vad som bör förbättras för att torget ska uppfylla kriterierna för en god miljö. 
Resultatet visar att det som var dåligt var skydd från trafiken samt att det inte 
finns möjlighet för lek och motion. Förändringsförslaget kommer därför ta 
upp förändringar som kan göra dessa kriterier till goda istället för dåliga. De 
kriterier som anses vara alldagliga kommer försökas göras till goda. De 
kriterier som redan är goda kommer tas tillvara på så att de förblir goda. 
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Vad vill vi ha?

Karlskrona har en gång varit storslaget och de bevarade byggnaderna 
är viktiga element i stadens historia och visar på dess storhetstid. Då 
Karlskronas nuvarande karaktär, med sina gamla ståtliga byggnader, är 
viktig för staden och dess världsarv så är det även den karaktären som 
är viktig att behålla. Det som eftersträvas är alltså att bevara världsarvet 
och lyfta fram viktiga tillhörande element, samt att göra Stortorget mer 
välkomnande och livfullt. (Karlskrona Kommun ÖP, 2010)

För att göra Karlskrona till en stad som kan konkurrera om invånare 
mot de andra närliggande städerna så bör staden blir mer livfull. Staden 
är redan full av vackra byggnader, nu behöver den fyllas med 
människoliv. Det som eftersträvas är att torgytan ska bli en mer 
attraktiv plats som människor vill uppehålla sig på. Det måste finnas 
plats och möjlighet för olika aktiviteter som lockar alla olika typer av 
människor. (Jacobs, 2005) (Gehl, 1996)

Enligt Lynch så bör platsen ha tydliga strukturer som gör det lättare för 
platsens besökare att förstå sig på platsens funktion och uppbyggnad 
(Lynch, 1960). 

Vad finns respektive saknas idag för att vi ska få det vi vill ha?

Kvalitéer
Stortorget har flera kvalitéer som är väl värda att bevara och förtydliga. 
En av dem är den så kallade solgatan. Solgatan är trottoaren på den 
norra sidan mellan Klapediaplatsen och Fredrikskyrkan. Det är den 

plats på torget som är soligast och är solen framme så blir bänkarna 
snabbt upptagna av soldyrkare i alla åldrar. Aktiviteterna som sker på 
bänkarna kan vara både valfria och sociala enligt Gehls teorier, vilket 
innebär att just solgatan anses vara en god miljö (Gehl, 2006).

Stortorget är kantat av vackra byggnader från olika århundraden som 
alla bidrar till torgets karaktär. De vackra kyrkorna är viktiga 
landmärken i stadsbilden. Kyrkorna tillsammans med Vattenborgen och 
Rådhuset är byggnader som tillhör världsarvet och är därför 
viktiga kvalitéer för Karlskrona. Det är byggnader som måste 
bevaras och underhållas för att Karlskrona ska kunna behålla sin 
titel som världsarvsstad. Kyrkorna utgör även en hållpunkt för turister. 
Karlskrona Kommun tar i Översiktsplan 2030 upp att alla fysiska 
förändringar som sker på Trossö får endast ske om de sker med respekt 
för kyrkorna och världsarvet. (Karlskrona Kommun ÖP, 2010)

Runt om torget finns det restauranger och barer som alla bidrar till 
folklivet på platsen. Restaurangerna har stängt nattetid men det finns 
två nattklubbar vid torget som även bidrar till folklivet på fredags- och 
lördagsnätterna. Utan restaurangerna hade folklivet på torget varit 
betydligt mindre vid lunchtid och vid kvälls/nattetid. Att en plats har 
verksamheter som är verksamma vid olika tidpunkter på dygnet är en 
kvalité som stöds i Jacobs teorier då det är en utav hennes fyra 
förutsättningar för en stad med mångfald (Jacobs, 2005).

På lördagsförmiddagen är folklivet som störst på torget. Det beror på att 
det är på lördagsförmiddagarna som det bedrivs torghandel på platsen. 
Torhandeln lockar många människor med bland annat närproducerade 
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grönsaker och vackra blommor till låga priser. Det är på lördagarna som 
det är störst antal försäljare på torget (bortsett från Karlskronas årliga 
marknad Lövmarknaden) dock kan det även finnas en och annan för-
säljare under vissa andra förmiddagar i veckan. Detta är en kvalité som 
bör bevaras bland annat eftersom både Gehl och Jacobs anser att folkliv 
föder folkliv.  (Jacobs, 2005) (Gehl, 2006)

Torgets storleksyta kan både ses som en kvalité och som en brist. Den 
stora ytan är positiv vid de få tillfällen som den faktiskt utnyttjas fullt 
ut. Karlskronas årliga marknad (Lövmarknaden) hade säkerligen inte 
lockat lika mycket folk om den inte hade varit så pass stor som den 
faktiskt är. Det har även förekommit andra stora evenemang som kon-
serter, festivaler och stadsfester som passar utmärkt på den stora ytan. 
Nackdelen är att olika evenemang endast fyller torget ca 2-3 dagar om 
året för att sedan återlämna det som en parkeringsplats. Evenemangen 
bidrar till en livfull plats.

Brister

Stora delar av torget består utav bilparkering. Parkeringen lockar 
människor med bil till torget, men enbart för nödvändig aktivitet. De 
parkerar bilen för att fortsätta färden till sin målpunkt. Parkeringen 
bidrar till platsens folkliv men samtidigt är bilarna ett störande objekt i 
stadsbilden. Jacobs anser att bilens intrång på offentliga platsen tar död 
på platsens folkliv (Jacobs, 2005).

En annan brist är att det ofta är för lite aktiviteter av kategorierna 
valfria och sociala.  Aktiviteterna som sker är till största delen nödvän-
diga då folk går till och från sina parkerade bilar. Enligt Gehl visar det på 
att platsen inte har en tillräckligt god miljö för valfria och sociala 
aktiviteter (Gehl, 2006).

Torget är väldigt öppet. Ingångarna är breda öppningar som är väl 
synliga. Det bidrar till svårigheten att definiera torgets början och slut. 
De breda gatorna längst Fredrikskyrkans långsidor gör det svårt att 
förstå om torget fortsätter runt bakom kyrkan eller om det slutar i höjd 
med kyrkans ingång. Lynchs teorier visar på att ett rum utan en tydlig 
struktur blir svårläst för platsens besökare (Lynch, 1960).

Torgets storlek blir en brist i det faktum att folklivet som finns på 
platsen blir utspritt och glesare. Hade samma mängd folkliv funnits på 
en mindre plats så hade det upplevts mer intensivt och livfullt än vad 
det gör utspritt på en större yta.

Analysen enligt Gehls kriterielista visar på att de två största bristerna 
torget har är att torgets besökare inte har något skydd mot trafiken, 
samt att det saknas redskap för de som vill motionera eller leka på 
platsen. 

Vad behövs göras?

En sammanfattning av punkt ett, två och tre visar på att det är viktigt 
att bevara den karaktär som de omgivande byggnaderna ger till torget. 
Det är även viktigt att ta hand om torgets kvalitéer och förbättra dem. 
En utav kvalitéerna är Solgatan. Då Solgatans bänkar är få blir de snabbt 
upptagna.  Solgatan en plats med kvalité som bör bevaras samtidigt som 
den behöver utökas och göras ännu mer attraktiv med fler bänkar, bord, 
växtlighet och eventuellt vindskydd. Här sker valfria och sociala 
aktiviteter som bör bevaras och utvecklas.

Att öka folklivet på platsen kan bidra till att fler människor handlar av 
torghandlarna. Går torghandlarna med större vinst så lockar det ännu 
fler försäljare till platsen. På så sätt blir torghandeln utökad. Blir torg-
handeln större så bör den organiseras med tydliga gångstråk på lämpli-
ga ställen, annars blir det svårt för besökarna att läsa av platsen och den 
upplevs rörig (Lynch, 1960)
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Platsen ska bjuda in till valfria och sociala aktiviteter för både barn och 
vuxna. Element som gör detta är till exempel bänkar i attraktiva lägen 
och platser för barn att leka på. Bänkar och lekplatser bidrar till ett mer 
trivsamt torg. Genom att lägga kraft på bänkarnas design kan torget bli 
ännu vackrare samt förstärka platsens identitet 
(Stadsmiljörådet, 2000). 

Elementen får inte placeras permanent mitt på torgytan då det bidrar 
till att förstöra de tillfällen då storleken är en kvalité, nämligen vid 
evenemang. Karlskrona Kommun bör satsa på att utnyttja ytan till olika 
evenemang oftare än vad de gör i nuläget. Att locka olika föreningar till 
att arrangera stadsfester och aktiviteter av olika slag är att föredra.

Själva torgytan bör få en annan markbeläggning. En markbeläggning 
som skiljer sig från de omgivande vägarnas beläggning kan bidra till en 
ökad rumskänsla eftersom det hjälper till att definiera rummet och för 
att hålla biltrafiken till en låg hastighet (Hydén, 2008).
      

35

Bevara/lyfta fram byggnaderna

Uppgradera solgatan och torghandeln

Göra torgytan möjlig för olika sorters aktiviteter

Flytta parkeringen till torgets perferi

Införa skydd mot biltrafiken

Införa tydliga gångstråk

Införa regn-och solskydd
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1. Solgatan
Solgatan uppdateras med fler och nya bänkar. Över ena sidan sätts 
det upp en segelduk som fungerar som både sol- och regnskydd. 
Stora blomkrukor fyllda med blommor efter årstid gör att solgatan 
känns mer välkomnande. 

2. Lek och motion
Intill rådhuset planeras en lummig oas innehållande ett utom-
husgym. Buskar och träd planteras på ytan för att skärma av mot 
bilarna samt för att ge gymmet en del skugga under soliga dagar. 
Vid Fredrikskyrkan finns planer för en mindre lekplats, både med 
traditionella lekredskap (gunga, rutschbana) och mer naturliga 
föremål som lockar till lek (större stenar, stock mm).  Vid tider och 
dagar med lite trafik kan gräsytan vid Fredrikskyrkan även 
användas till yoga och liknande meditationsövningar. 

3. Parkering
Parkeringen på torgytan är borttagen. Samtidigt har parkeringen 
längst med kyrkan utökats med cirka 80 nya parkeringsplatser. 
Vid parkeringsplatserna bör det även planteras träd. Det minskar 
intrycket av parkeringsplats, skapar skugga och ger ett lummigare 
intryck. Parkeringens nya placering hjälper även till att avskärma 
torget från vägen bakom kyrkan.

4. Torghandel
Torghandeln håller till på torgets östra sida precis som innan. Skill-
naden är att handelsstånden bör vara mer organiserade än tidigare 
då de stod lite här och var. Med en mer organiserad uppställning 
blir det lättare för besökaren att förstå sig på vad som tillhör vilken 
säljare. 

Solgatan

Torghandel
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5. Markbeläggningen
Torgytan får en ny markbeläggning, både för att markera själva 
torgytan och för att göra torgytan mer lättframkomlig än den 
tidigare kullerstenen. Torgytans mönster sprider sig utanför själva 
torgytan på ett par ställen. Anledningen till det är att stråket ge-
nom torget förstärks samt att gående lättare bjuds in till torgytan. 
Runt om torgytan och dess byggnader består markläggningen utav 
gatusten. Detta för att göra bilister uppmärksamma på att det kör 
på de gåendes villkor (Hydén, 2008). 

6. Skydd från biltafiken
Stora, tunga blomkrukor sätts upp längst med vägen där väg och 
torgyta angränsar varandra. De fungerar då som ett hinder mellan 
bilister och gående samtidigt som de blir ett vackert inslag i 
torgrummet.

7. Sittplatser
På torget ska du alltid ha närhet till en sittplats, både på sommaren 
och på vintern. Det bör även finnas sittplatser som på vintern är 
uppvärmda. Bänkarna runt om på torget ska alla tillhöra samma 
design. 

Stråk
Bilstråket går nu bakom Fredrikskyrkan, längst med torgets södra 
sida och bakom rådhuset. Bakom Rådhuset är det dock 
enkelriktat (som tidigare) så vändningsmöjligheter finns vid 
biblioteket. Gångstråket leds från Klapediaplatsen i på torgytan. Där 
låter det de gående att ströva fritt om de vill för att sedan leda ut 
dem på andra sidan torget igen. Bänkarna, statyn och planteringen 
i mitten av torget lockar gående att lämna kantens trygghet för att 
färdas in mot mitten.

Gång- och bilstråk

Gångstråk - Lila
Bilstråk - Blå
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Yta för användning
Torgets västra sida lämnas öppet vilket bidrar till en viss flexibilitet. 
Ytan kan nu användas till både större evenemang (konserter, cirkus, 
utställningar mm) samt lite mindre (uppvisningar, prova på 
aktiviteter, motion mm). Under vintertid rekommenderas kommu-
nen att sätta upp en skridskobana där både små och stora kan roa 
sig. 

Olika typer av människor
När torget nu ger möjligheter till ett flertal olika aktiviteter kommer 
även olika typer av människor att lockas dit. Den äldre damen som 
ska köpa blommor, barnfamiljer som leker, människor som motio-
nerar, shopping sugna som letar parkering, turister som beundrar 
världsarvet, de som bara vill sitta och granska alla andra besökare, 
alla är de välkomna. 
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Hur är begreppet attraktivt definierat inom teoretiska ramar? Vad gör 
en plats attraktiv? Kan Karlskronas stortorg ses som en attraktiv plats? 
Kan torget göras mer attraktivt? Det är de fyra frågor som inledde detta 
arbete och har styrt arbetet i olika riktningar. Har vi då skapat någon 
sorts klarhet och svar på frågorna? Vi börjar med de två första frågorna:
 
Hur är begreppet attraktivitet definierat inom teoretiska ramar och vad 
gör en plats attraktiv?

För att svara på den frågan användes böcker och rapporter från Roland 
Andersson, Boverket och Johan Rådberg. Eftersom attraktivitet är ett 
begrepp som definieras olika av olika personer så gav alla författare 
olika svar. De olika svaren beror även på att Andersson, Boverket och 
Rådberg jobbade med begreppet ifrån olika infallsvinklar. Dock hade de 
en sak gemensam, de beskrev alla attraktivitet utifrån faktorer som kan 
påverkas med hjälp utav den fysiska planeringen. Med hjälp utav 
teoritriangulering blev det möjligt att ta fram den definition som 
används i detta arbete, nämligen:

           • Tillgång till grönska
           • Väl omhändertagna byggnader
           • Konsthall, teater, museer och liknande
           • Trygghetskänsla
           • Möjlighet till socialt umgänge
           • Kulturarv, äldre bebyggelse
           • Mångfald av människor

Hade undersökningen utökats med fler författare och forskare hade det 
med stor sannolikhet funnits ännu fler faktorer men det måste alltid 
göras avgränsningar i en undersökning. Att utöka informationen med 
ytterligare forskare anser jag snarare hade stjälpt än hjälpt 

undersökningen då det hade blivit för många faktorer att ta hänsyn 
till. De tre valda referenserna är utvalda på grund utav sin bredd, deras 
olika infallsvinklar som kompletterar varandra samt att de alla är aktiva 
inom ämnet fysisk planering. Informationen de ger ses som tillräcklig 
för att kunna besvara de första två frågorna i frågeställningen.

Kan Karlskronas stortorg ses som en attraktiv plats och kan torget göras 
mer attraktivt?

För att besvara dessa två frågor användes analys- och inventerings-
metoder från Jan Gehl, Jane Jacobs och Kevin Lynch. Resultatet från 
Lynch-analysen visar på att stortorget är en plats i Karlskrona som inte 
anses lika attraktivt som det bör vara. Torget har en central placering 
i staden men aktiviteterna sker på gatorna runt om torget, inte på det. 
Det kan bero på att torget inte anses vara tillräckligt attraktivt för mer 
än, som Gehl beskriver det, nödvändiga aktiviteter. Efter en inventering 
enligt Gehls 12 punkter så framgår det att flera punkter inte uppfyllds 
tillräckligt för att torget ska klassas som en god miljö. Med stöd av 
analys och inventering enligt Lynch och Gehl så anses torget inte vara 
attraktivt då möjligheterna till socialt umgänge är små, det finns inget 
mångfald av människor, tillgången till grönska är begränsad och besö-
karna inte känner sig trygga på platsen, speciellt inte då bilar kör fritt 
på stora delar av torgytan. Däremot så kan torget ses som attraktiv till 
viss del eftersom det uppfyller kraven på kulturarv, teater och 
välomhändertagna byggnader. 

Inventeringar och analyser som ingick i metodtrianguleringen visade 
på att torget har möjligheter till att bli en attraktiv plats. Enligt Jacobs 
fyra faktorer så har torget stora möjligheter till att ha en mångfald av 
människor då Trossö är uppbyggd med korta kvarter, blandad 
bebyggelse och många olika funktioner blandat, såsom boenden, 
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arbeten, nattliga aktiviteter och dagliga aktiviteter. Byggnadernas 
placering och funktion runt torget visar i inventeringen som utfördes 
efter Gehls principer att torgets omgivning både bjuder in till torget, 
öppnar upp sig mot torget och samlar verksamheter runt torget. Det 
tyder på att torget har stora möjligheter till att innehålla en mångfald 
av människor. Platsens besökare måste bara lockas till att stanna på 
platsen, inte bara färdas igenom den. Genom de förbättringsförslag som 
redovisades i förra kapitlet kommer förhoppningsvis torgets besökare 
stanna på platsen samt att de känner sig tryggare än innan när de vistas 
där. Det gör att alla de faktorer som anses bidra till attraktivitet nu 
uppfylls på torget och torget kunde därför göras attraktivt med små 
medel. Genom att få folk att utföra valfria och sociala aktiviteter på 
platsen så uppfattas torget som en plats med god miljö (Gehl, 2006). 

Om förbättringsförslagen i praktiken kommer att bidra till en mångfald 
just i Karlskrona är omöjligt att säga helt säkert. Det är som sagt enbart 
förslag på hur torget kan göras attraktivt enligt detta arbetes begräns-
ande litteratur. 

Genom både teori- och metodtrianguleringen har det gått att skapa en 
klar bild över vilka problem och möjligheter Karlskronas stortorg har. 
Efter problem och möjligheter var definierat finns det större möjlighet 
att utarbeta förslag på lösningar. Den valda litteraturen gav svar på 
arbetets frågeställningar och det visar på att avgränsningen som 
gjordes i början av arbetet var god. Om resultatet hade sett annorlunda 
ut om avgränsningen hade innehållt en annan litteratur är osäkert. 
Trianguleringen hjälper till att precisera resultatet. Metoder, teorier och 
detaljeringsgrad är dock saker som påverkar arbetets utformning och 
resultat. Alla val som en forskare gör påverkar arbetets utgång, anting-
en positivt eller negativt. Valen som har gjorts i detta arbete har gjorts 
inom avgränsningen och för att följa arbetets syfte. Eftersom arbetet 
fokuserar på den fysiska planeringen så har viktiga faktorer som 
ekonomiska förutsättningar och sociala strukturer inte tagits med i un-
dersökningarna. Det finns dock även faktorer inom den fysiska 
planeringen som är möjliga att fördjupa sig i, nämligen olika
trafiklösningar, belysning, handikappslösningar, tekniska 
försörjningssystem mm. Dessa faktorer finns inte med i arbetet då 
arbetet måste avgränsas på någon nivå.

Egna reflektioner och vidare 
forskning
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BILAGOR
Lynch-analys
Lynch-analysen är en sammansättning av fem analyser gjorda utav fem 
olika personer i olika åldrar. De enskilda resultaten redovisas här.

Gjord av en man i 45-års åldern
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Gjord av en kvinna i 40-års åldern

Gjord av en kvinna i 30-års åldern
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Gjord av en man i 70-års åldern

Gjord av en man i 20-års åldern
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