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sammanfattning  

Följande kandidatarbete behandlar den fysiska miljön på Södertorg i Kristianstad, 
beläget i nordöstra Skåne. Södertorg är ett gammalt kasernområde som 2006 fick 
ett ansiktslyft då innanmätet på en av byggnaderna ritades om samtidigt som 
torgytan fick ett nytt utseende och öppnades upp för allmänheten. Tanken var 
att skapa ett nytt, modernt torg, Kristianstads tredje torg, som skulle komplettera 
Stora- och Lilla torg.
Södertorg är en del av kvarteret Södra Kasern och består i dagsläget av två 
huvudbyggnader,  sammanlänkade i söder med hjälp av en tredje, lägre, byggnad. 
Tillsammans bildar de tre byggnaderna arkitektoniska väggar till den 3000m2 
stora torgytan som idag är nästintill oanvänd. Det är alltså torget tillsammans 
med de tre byggnaderna som utgör Södertorg. 
Butik efter butik har med åren omlokaliserat eller gått i konkurs vilket har lett 
till att Södertorg idag inackorderar Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, bank, 
frisörsalong, café och någon enstaka butik. 
Uppsatsen identifierar de faktorer som påverkat och bidragit till Södertorgs 
negativa utveckling; butiksutbud, avsaknad av aktiviteter, utformning av 
torgytan, parkeringsmöjligheter, läget i stadskärnan samt områdets anonymitet. 
Sedan analyseras Södertorg  utifrån teoretiker, observationer samt intervjuer med 
nyckelpersoner och slutligen föreslås en omgestaltning av den fysiska miljön, 
baserad på analysen, med visionen att öka Södertorgs attraktivitet, tillgänglighet 
och användning. Förslaget stödjer visionen genom att bland annat öppna upp en 
portik i bottenvåningen på den östra byggnaden, plantera mer grönska, tillföra 
mjuka material, erbjuda fler sittplatser och liva upp fasaderna.

kristianstad

Illustration 1 - Kristianstads lokalisering



1: inledning



- 5 -

1. inledning

På bästa läge, i hjärtat av Kristianstad och i direkt anslutning till en av stadens två 
gågator ligger Södertorg. Ett gammalt kasernkvarter som 2006-2007 omvandlades 
till ett stilrent och modernt offentligt rum med fantastisk potential och möjligheter 
till storslaget stadsliv. Visionen var att skapa ett tredje torg i staden, med nya 
spännande butiker, stilrena materialval och stora luftiga ytor för invånarna att röra 
sig på. Men torget är tomt. En efter en har affärsverksamheterna gått i konkurs, 
butiker har omlokaliserat och invånarna övergivit torget. Med undantag för något 
enstaka bankkontor, café och frisörsalong är de 3000 m2 orörda. 
Vad är det egentligen som har bidragit till att ett nytt och modernt torg inte 
används, vad tycker de ansvariga om utvecklingen, och går torget att rädda? Det 
är precis det som den här studien ska ta reda på.

Uppsatsen inleds med ett kort avsnitt om Kristianstads och Södertorgs historia 
för att förse läsaren med en överblick över staden Kristianstad och hur Södertorg 
kom till. Därefter redovisas grundläggande information som uppsatsens syfte 
och frågeställning, geografisk och teoretisk avgränsning samt en definition 
av Södertorg och de begrepp som är relevanta för fortsatt läsning. I kapitel 2 
presenteras ett urval av forskningen inom ämnet och består i det här fallet av Jan 
Gehl, Matthew Carmona och Camillo Sitte.  Kapitel 3 redogör för de metoder som 
använts för att få fram den empiri som sedan redovisas i kapitel 4. Nästa steg är en 
analys av Södertorg utifrån de tre teoretikerna, och det resultat som framställts ur 
de olika metoderna. 
Sist i uppsatsen presenteras det förslag till omgestaltning som, grundat på analysen, 
stödjer en framtida utveckling av Södertorgs fysiska miljö.
Allt grafiskt material är egenhändigt framställt om inget annat anges. 

Illustration 2 - Centrala Kristianstad 2014
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1.1 HISTORIA KRISTIANSTAD 
Kristianstad, en gammal försvarsstad, numera handelsstad, grundades 1614 av 
den danske kungen Christian IV. Staden tillhörde fram till freden i Roskilde, 1658, 
Danmark men blev sedan svensk. Som första stad i Norden anlades Kristianstad enligt 
renässansens rutnätsplan med raka gator och rätvinkliga torg och byggnadskvarter. 
Vallar och bastioner skyddade staden som under den danska tiden blev ett starkt fäste 
mot Sveriges angrepp. Redan från början fick Kristianstad stor militär befolkning 
och växte till att under 1650-talet ha omkring 1000 invånare. Efter freden i Roskilde 
1658 diskuterades det huruvida fästningen skulle slopas eller ej men det bestämdes, 
på grund av de oroliga tiderna, att den skulle få stå kvar tills vidare. Två gånger under 
1600- och 1700-talet återtog danskarna staden och Kristianstad har sedan 1710 helt 
och hållet tillhört Sverige (Kristianstad Kommun, 2014).
1720 delades Skåne in i två län där Kristianstad blev residensstad i det ena. Handel 
och sjöfart dominerade affärsverksamheterna, och staden, med hamn i Åhus, 
blev ledande inom skånsk sjöfart samtidigt som det militära fortfarande hade stor 
betydelse.
I början av 1800-talet inrättades hovrätten över Skåne och Blekinge i Kristianstad 
vilket ledde till att staden övergick från att ha haft stor betydelse som fästning till 
att numera utgöra ämbetsmannastad. Senare under 1800-talet beslutades det att 
fästningen skulle läggas ned helt och hållet. 
När fästningsvallarna revs ersattes de med en ny stadsplan. Trädkantade boulevarder 
med körbanor och gångbanor uppfördes med inspiration från Paris vilket har lett till 
att Kristianstad ibland kallas för Lilla Paris. 
Handeln fick ett uppsving under slutet av 1800-talet, framförallt tack vare 
brännerirörelsen som startades och järnvägen som stod klar 1865 vilket gjorde 
Kristianstad till knutpunkt för rälsburen trafik från angränsande städer och 
orter. Under senare hälften av 1800-talet uppförs även betydelsefulla byggnader 
såsom Centralstationen, Rådhuset, Frimurarhuset, Stadshuset och stans största 
gymnasieskola Söderportgymnasiet (Kristianstad Kommun, 2014).
Under 1900-talet skedde stadens tillväxt framförallt utanför den ursprungliga 
fästningsstaden. Flera stora arbetsplatser etablerades utanför centrum vilket gav 
upphov till bostäder och service i nära anslutning till dessa och 1960 uppgick 
folkmängden till ca 28 000.
Med början på 1980-talet har Kristianstad mer och mer riktat in sig på att bevara 
natur- och kulturmiljöer vilket har inneburit ett mer kontinuerligt arbete med 
Kristianstads Vattenrike, ett våtmarksområde med unik karaktär och belägenhet i 
de centrala delarna av staden.
1994 lades de två regementena ned vilket ledde till att stadens prägling som militärstad 
minskade ytterligare. De forna regementsområdena är idag hemvist för Högskolan 
Kristianstad och andra gymnasiala utbildningar (Kristianstad Kommun, 2014).

Idag är Kristianstad Skånes största kommun, geografiskt sett, med en folkmängd på 
drygt 80 000 (2013) där ca 35 000 bor i centralorten. Kommunen satsar mycket på 
livsmedel och har därför valt profilen Spirit of Food – mat, dryck och upplevelser 
för alla sinnen. Förutom livsmedel är handeln i kommunen stark. Varje år kommer 
folk från hela Skåne för att handla i Handelsstaden Kristianstad som idag består av 
två parallella gågator sammankopplade med tvärgator och Lilla Torg (Kristianstad 
Kommun, 2014). 
Under hösten 2013 invigdes Galleria Boulevard, se Illustration 3, som idag förser 
invånarna med bl.a. livsmedel, systembolag, apotek och detaljhandel. Samtidigt 
planeras ett nytt externhandelsområde i Hammar, ca 3 kilometer öster om centrum, 
som ska inrymma allt från detaljhandel, dagligvaruhandel, sällanköpshandel och 
service till kontor, bostäder och nya grönområden.
De senaste åren har kollektivtrafiken i centrum omdirigerats vilket beror på att 
Resecentrum, som tidigare låg i östra delen av centrum, flyttats till järnvägsstationen. 
Samtidigt har Rådhuskvarteret totalrenoverats, och i och med detta har även Stora 
Torg fått ett ansiktslyft. Allt detta är en satsning på att koncentrera resandet till en 
gemensam punkt i staden för att på så sätt öka turismen. 
I år fyller Kristianstad 400 år vilket firas med evenemang och aktiviteter runt om i 
kommunen, under hela året!
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KAPITEL 1. INLEDNING

Illustration 3 - Relevanta områden i centrala Kristianstad
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1.2 HISTORIA SÖDERTORG
Nuvarande Södertorg, som är en del av kvarteret Södra Kasern, utgör den 
sydöstligaste delen av Kristianstads nuvarande stadskärna. Kvarteret avgränsas av 
Södra Kaserngatan i norr, Södra Boulevarden i söder, Västra Storgatan i väster, och 
Östra Boulevarden i öster, se Illustration 4.
Kasernområdet användes som artilleriregemente fram till 1946 och har under 
århundradena utökats, omstrukturerats och renoverats. 1947 omvandlades den 
tidigare kasernbyggnaden till kontorslokaler och 1959 flyttade Länsarbetsnämnden, 
idag Länsstyrelsen, in. I mitten på 1990-talet inreddes restauranglokaler i 
källarens mellersta och östra del och lite senare inreddes ett galleri i den västra 
delen (Rosenberg, 2006). Efter det att de båda skånska länen, Malmöhus och 
Kristianstad, slogs ihop 1997 flyttades stora delar av Länsstyrelseverksamheten 
och istället  flyttade andra administrativa verksamheter in. Skatteverket och 
Arbetsförmedlingen är några av dem som genom åren tagit kontorslokalerna i 
anspråk (Rosenberg, 2006).
Södertorg var tidigare en lummig, privat, innergård som kopplade samman de 
två huvudbyggnaderna där Länsstyrelsen och Skatteverket huserade. Gården 
var inhägnad till förmån för de anställda och användes till största del av 
personalrestaurangens uteservering. 
När Skatteverket lämnade sina lokaler bestämde sig fastighetsägaren för att öppna 
upp innergården och göra om den till ett nytt stadstorg, en offentlig plats som alla 
kan nyttja. 
Flertalet av byggnaderna står kvar än idag och många av dem är skyddade 
byggnadsminnen (se avsnitt 4.3 Detaljplan).

Bild 3 - Södra Kasern sett söderifrån ca 1961 
Källa: Alm, 2009

Bild 4 - Ingången till Södertorg norrifrån, 2014 

Bild 2 - Ingången till Södra Kasern norrifrån, ca 1915 
Källa: Alm, 2009

Bild 1 - Kasernbyggnad på Södra Kasern ca 1900 
Källa: Alm, 2009
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Illustration 4 - Södertorgs lokalisering
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1.3 PROBLEMFORMULERING
2006 gav den dåvarande fastighetsägaren Fabös AB i uppdrag att omvandla ett 
före detta kasernområde i centrum till ett nytt torg. Området ligger i anslutning 
till en av stadens två gågator och skulle fungera som en förlängning av centrum. 
Arkitektbyrån som fick uppdraget hade som vision att skapa ett modernt och flexibelt 
torg med varm atmosfär där skulpturala sittplatser, grönska och traditionsenliga 
materialval skulle skapa lummighet och ge området karaktär. Utformningen av 
torget sägs ha gjorts i samspråk med stadens invånare och särskild tyngd påstås ha 
lagts vid tillgänglighetsaspekten (Mellanrum, 2014).
Initialt gick allt bra; verksamheterna frodades, aktiviteter anordnades både dagtid 
och kvällstid och invånarna var nyfikna på det nya och attraktiva kvarteret. Fler 
och fler flyttade sina verksamheter till Södertorg då de blev erbjudna större lokaler 
och lägre hyror. 
Sedan hände något. Invånarna började överge området och återgå till sina gamla, 
invanda shoppingmönster och caférutiner eller handla i nyöppnade butiker i nya 
lägen. Besökarna på Södertorg blev så småningom allt färre, verksamheter gick 
i konkurs eller flyttade och idag är området nästintill folktomt. Istället för att 
omarbeta och vidareutveckla torget har aktörerna låtit kvarteret dö ut till att idag 
fungera som passage mellan omkringliggande områden. Utöver detta har andra 
aktörer byggt en ny galleria i andra delen av centrum vilket ytterligare missgynnar 
stadsdelen.
Frågan är nu vad som kan göras för att långsiktigt locka tillbaka Kristianstads 
invånare och besökare till Södertorg?

1.4 SYFTE
Studien syftar till att analysera och diskutera de faktorer som bidrog till att Södertorg 
kom att utvecklas till en livlös stadsdel med utdöende affärsverksamhet. Uppsatsens 
målsättning är att platsen ska bli en levande, tilltalande och intensiv del av centrala 
Kristianstad och därför är syftet också till att lägga fram ett gestaltningsförslag som 
stödjer en sådan utveckling.

1.4.1 FRÅGESTÄLLNING
Studien ämnar besvara frågorna: 

 - Vilka faktorer har påverkat Södertorgs negativa utveckling? 

 - Hur kan en omgestaltning av den fysiska miljön få Södertorg att  
   närma sig ovan nämnda målsättning? 
 

1.5 AVGRÄNSNING
Södertorg utgör en del av kvarteret Södra Kasern där Södertorg innefattar de tre 
omgivande byggnaderna samt torgytan däremellan (Illustration 4 på s. 7) övriga 
delar av kvarteret benämns i uppsatsen som Södra Kasern.
Uppgiften avgränsas till att analysera den allmänt tillgängliga yttre miljön för att 
sedan föreslå en omgestaltning av området, med fokus på att öka användningen 
och göra området mer levande, intensivt och attraktivt.

1.6 DEFINITON: SÖDERTORG
I följande uppsats benämns Södertorg som torg. I Detaljplan för Kv Södra Kasern 
m fl. i Kristianstads Kommun anges området som kvartersmark. Detta till trots är 
området en del av centrala Kristianstad som står till invånarnas och allmänhetens 
förfogande och ses därför som en offentlig plats. En diskussion har förekommit 
om huruvida området egentligen borde benämnas som innergård men argumentet 
att en innergård ofta är ett privat område, avgränsat i alla fyra riktningar, med en 
privat och inkapslad känsla, har lett till att Södertorg i fortsättningen definieras 
som torg, närmare bestämt offentligt torg. 

KAPITEL 1. INLEDNING
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1.7 BEGREPP 

FYSISK MILJÖ - Byggnadsvolymer, arkitektur, utsmyckningar, vegetation, möbler, 
belysning och material i vår omgivning

Egen definition

OFFENTLIG – Allmän, tillgänglig för allmänheten; som avser statlig och kommunal 
verksamhet
                 Nationalencyklopedin, 2009b:193

OFFENTLIG PLATS – Benämning på bl.a. allmän väg, gata, torg, park eller 
hamnområde som är upplåtna och tillgängliga för allmänheten
                    Nationalencyklopedin, 2009b:193

OFFENTLIGT RUM – En del av bebyggelsemiljön tillgänglig för allmänheten. 
Exempel på rum är gator, passager, gallerior, torg och parker. Byggnaders fasader, 
plank och vegetation kan betraktas som väggar. Begreppet passar främst in i 
stadsmiljöer
                  Nationalencyklopedin, 2009b:193

PLAZA – Sydeuropeiskt eller latinamerikanskt torg. Stor, öppen plats, ofta med 
monument eller annan typ av sevärdhet i motsats till andra torg med handel eller 
annan verksamhet
          Egen definition 

PORTIK - Genomgående, välvd portal i bottenvåning som möjliggör genomfart

Egen definition

PRIVAT – Enskild; ofta motsats till offentlig, statlig eller kommunal

                  Nationalencyklopedin, 2009c:218

PUBLIK(T) – Offentlig eller allmän; kan nyttjas av allmänheten
                           Egen definition

STADSKÄRNA - Den mest centrala delen av staden. präglas av tät bebyggelse med 
blandade funktioner; bostäder, handel, kontor, service mm. Stadskärnan är i ständig 
rörelse och förflyttar sig allt eftersom nya handels- och kontorsområden utvecklas.

       Egen definition

TORG – En offentlig öppen plats till allmänhetens förfogande, ofta centrum av 
stadskärnan, ibland med torghandel eller annan verksamhet
          Egen definition

1.8 TES & FÖRVÄNTAT RESULTAT
Som Kristianstadsbo har jag en inledande tes om att en av anledningarna att Södertorg 
inte fungerar är den dåliga tillgängligheten. I dagsläget finns det uteslutande två 
ingångar till området; en norrifrån i anslutning till Östra Storgatan, och en söderifrån, 
genom en relativt anonym portik från parkeringen, se röda pilar i Illustration 5. 
Dålig tillgänglighet har i det här fallet resulterat i ett oattraktivt och livlöst område 
som ingen vill utnyttja. Med detta sagt har jag också en attraktivitetstes som grundas 
i att Södertorg, även om det anses vara modernt och stilrent, inte är tillräckligt 
attraktivt. Mycket handlar om utbudet av butiker och andra verksamheter, men en 
del beror säkerligen på avsaknaden av aktiviteter och evenemang i området. Det finns 
helt enkelt ingenting att göra på Södertorg.
Uppsatsen förväntas därför resultera i en analys som påvisar de faktorer som 
påverkat Södertorgs negativa utveckling samt de fysiska förändringar som kan göras 
för att öppna upp nya vägar till och från torget och göra det mer attraktivt. Kanske 
hjälper det att riva delar av byggnader eller öppna upp portiker i bottenplan för att 
öka visualiteten, skapa högre framkomlighet och göra området mer överskådligt. 
Analysen ligger till grund för ett utvecklingsförslag (gestaltning) av ett framtida 
Södertorg som stödjer ovanstående förändringar.

KAPITEL 1. INLEDNING

Illustration 5 - Ingångar till Södertorg
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2 : forskningsöversikt
Följande kapitel presenterar ett urval av den forskning som finns inom området 
offentliga torg. Nedan redovisas de tre teoretikerna Jan Gehl, Matthew Carmona 
och Camillo Sitte samt Bil Hilliers analysmetod Space Syntax. Tillämpning av ovan 
nämnda forskare redovisas i kap 5. Analys. 

2.1 JAN GEHL
Jan Gehl, dansk arkitekt och professor i urban design, fokuserar på att öka stadslivets 
kvalitéer genom att omorganisera stadsplanering mot att istället prioritera 
fotgängare och cyklister. I Life Between Buildings (1996, originalutgåva  på danska: 
Livet mellom husene, 1971, publicerades första gången på engelska 1987) diskuterar 
han värdet av urban design när det kommer till hur människans sociala liv, i form 
av aktiviteter, påverkas av den fysiska miljön. Vilken typ av aktivitet vi utför, och 
i vilken utsträckning vi utför den, influeras av utformningen och utseende på 
våra fysiska omgivningar. Gehl (1996) diskuterar även hur människors sociala liv 
påverkar, och är beroende av andra individers sociala aktiviteter och förmågor.

Gehl (1996) delar in utomhusaktiviteter i tre kategorier, som alla har olika stora 
behov av den fysiska miljön: nödvändiga-, frivilliga- och sociala aktiviteter. 
Nödvändiga aktiviteter är sådana som är mer eller mindre obligatoriska i vår 
vardag – som att gå till skolan eller arbetet, handla livsmedel eller att vänta på 
en buss eller kompis. Aktiviteter där alla som är involverade också är tvungna att 
deltaga. Generellt sett platsar vardagsaktiviteter och tidsfördriv i den här kategorin 
och det går att se en röd tråd genom aktiviteter som präglas av gång. Eftersom 
aktiviteterna i den här kategorin är nödvändiga så influeras de bara delvis, eller 
ytterst lite, av den fysiska miljön. Det är aktiviteter som genomförs året runt, under 
i stort sett alla väderlekar och är därför mer eller mindre oberoende av den yttre 
miljön. Deltagarna har inget val (Gehl, 1996:11).
Frivilliga aktiviteter är aktiviteter som utförs när det finns ett specifikt önskemål.
Den här kategorin inrymmer utomhusaktiviteter som bara sker när den fysiska 
miljön och vädrets förutsättningar är optimala, helt enkelt när väder och plats 
bjuder in; som att ta en promenad för att få frisk luft, sola eller ta en löptur. Den 
här relationen, väder-plats, är extra viktig i kombination med fysisk planering då 
de flesta fritidsaktiviteter som är särskilt behagliga att bedriva utomhus finns i just 
den här kategorin. Därför är frivilliga aktiviteter särskilt beroende av yttre, fysiska 
förhållanden (Gehl, 1996:12-13).

Sociala aktiviteter är alla aktiviteter beroende av andra människors närvaro i 
det offentliga rummet och inkluderar barn som leker, hälsningar och samtal, 
gemensamma aktiviteter av olika slag, och slutligen – som den mest utbredda 
sociala aktiviteten – passiv kontakt; att se och höra andra människor. Olika typer 
av sociala aktiviteter utförs på olika typer av platser: i bostadsområden; i privata 
trädgårdar och balkonger; i offentliga byggnader; på arbetsplatser osv. Aktiviteter 
som inträffar i offentligt tillgängliga miljöer kallas ibland för resultant activities, 
direkt översatt till resulterande aktiviteter: aktiviteter som, i nästan alla fall, 
utvecklas från aktiviteter kopplade till de andra två aktivitetskategorierna (Gehl, 
1996:14).
Sociala aktiviteter uppstår spontant, som en direkt konsekvens av människor som 
är i rörelse på samma plats. Detta indikerar att sociala indirekt stöttas när helst 
det är nödvändigt och frivilliga aktiviteter ges bättre förutsättningar på offentliga 
platser. Vidare kan vi konstatera att karaktären på sociala aktiviteter varierar fritt, 
beroende på det sammanhang i vilket de förekommer. På bostadsgator, nära skolor 
eller arbetsplatser där det finns ett begränsat antal människor blir sociala aktiviteter 
i offentliga rum ganska omfattande: hälsningar, konversationer, diskussioner och 
lek uppkommer genom gemensamma intressen och tack vare att folk känner 
varandra. I stadskärnor är sociala aktiviteter generellt sett mer ytliga, där flertalet 
är passiva kontakter då vi hela tiden ser och hör ett stort antal okända människor 
(Gehl, 1996:15).
Sociala aktiviteter uppstår varje gång två personer befinner sig på samma plats. Att 
se och höra varandra, att mötas, är i sig en form av kontakt, en social aktivitet. Det 
faktiska mötet, själva närvarandet, är moroten till andra, mer omfattande former 
av social aktivitet. Den här kopplingen är också viktig i relation till fysisk planering 
menar Gehl (1996:15). Även om den fysiska miljön inte har någon direkt inverkan 
på kvalitén, innehållet, eller intensiteten av sociala möten och aktiviteter så kan 
arkitekter och stadsplanerare påverka möjligheterna att möta, se och höra andra 
människor – möjligheter som både antar sig en egen kvalité samtidigt som de utgör 
viktiga faktorer för bakgrund och utgångspunkt för andra former av kontakt.
Vidare uttrycker Gehl (1996:19-20) vikten av att vara bland andra människor i olika 
typer av miljöer. Vi letar hela tiden efter avslappnade och lättsamma interaktioner 
vilka uppnås då vi känner gemenskap med andra människor. Det kan handla om 
att ta en omväg hem från jobbet eller att ta en spontan promenad, men ibland 
räcker det att se en annan människa på gatan eller från fönstret. Det viktigaste är 
att vi känner impulser från andra människor, att vi får ett alternativ till att vara 
ensamma (Gehl, 1996:19)
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Vad gäller den fysiska miljön som påverkar olika typer av aktiviteter så spelar 
den oerhört stor roll. Kvalitén på enskilda delar av våra offentliga miljöer, och 
framförallt designen av enskilda utrymmen och detaljer, är avgörande faktorer 
(Gehl, 1996:131). Kriterier för goda, fysiska, offentliga miljöer diskuteras utifrån 
de tre grundaktiviteterna gå, stå och sitta.
Att gå ställer, i teorin, inte så höga krav på den fysiska miljön. I praktiken däremot 
har fotgängare något högre krav. Vi behöver plana underlag och fria ytor så att 
vi inte behöver manövrera för mycket. Den viktigaste aspekten är underlaget. 
Kullersten, sand, grus och ojämna markytor är ofta olämpliga, framförallt för de 
med gångsvårigheter. Lutande ytor har negativ påverkan på fotgängare och vi 
undviker i största möjliga mån våta och hala underlag (Gehl, 1996:135-139).
Vidare är gångtrafikanter också känsliga för avstånd. Det acceptabla gångavståndet 
i vardagliga situationer har visat sig vara cirka 400 till 500 meter. För barn, äldre 
och de med gångsvårigheter är avståndet ofta betydligt kortare. En sträcka på 500 
meter kan upplevas lång och tråkig, samtidigt som samma sträcka kan upplevas 
kort och uppiggande om sträckan uppfattas i etapper. En gata som svänger upplevs 
ofta mer intressant än en rak gata eftersom man som besökare inte vet vad som 
väntar bakom kröken. Acceptabla gångavstånd avgörs således av samspelet mellan 
ytans längd och dess kvalité (Gehl, 1996:139). 
Gehl (1996:139) påpekar också att människan har ett socialt synfält av ungefär 100 
meter vilket också reflekteras på de flesta torg och plazas. Avståndet gör det möjligt 
för oss att få en överblick över vad som pågår på torget. På ett torg av den här 
storleken kan man således se allt som pågår.
Som gångtrafikanter föredrar vi, naturligtvis, raka sträckor, utan hinder, som leder 
oss direkt till vårt mål. Kombinationen tung trafik, barriärer och svårigheter att 
korsa gator resulterar i ett antal irriterande omvägar och orimliga begränsningar 
i gångtrafiken som, om det finns möjlighet, gör att vi väljer ett annat mål (Gehl, 
1996:143). 
Att stå kräver inte lika mycket av den fysiska miljön som att gå. Det är väsentligt att 
kunna stå i offentliga rum, men nyckelordet är att vistas.  De flesta ståaktiviteter är 
ytterst funktionella: att stanna vid ett stoppljus eller att stanna för att titta på eller 
fixa något. Dessa övervägande, korta stop är influeras inte av den fysiska miljön, 
gångare stannar där de måste.
För längre stopp gäller en annan uppsättning regler. Om vi stannar för att observera 
något, vänta på någon eller för att ta in omgivningarna lägger vi ofta ner lite mer 
tid på att hitta en passande plats (Gehl, 1996:149). Vi föredrar att stå längs med 
husfasader eller i övergångszonen mellan två ytor för att kunna överblicka båda 
ytorna samtidigt. 

Genom att stå längs husfasader eller längs kanten av ett område får vi bäst möjlighet 
att överblicka ytan och se vad som sker runt omkring oss. Vi känner oss mindre 
exponerade än om vi befann oss i centrum av samma yta och upplever därför en 
känsla av trygghet. Samma känsla, om än något svagare, upplevs när vi befinner oss 
i mitten av en öppen yta men har möjlighet att luta oss mot ett träd eller ett plank 
(Gehl, 1996:151-153).
Att sitta kräver däremot goda kvalitéer på den fysiska miljön. För att skapa 
möjligheter till varaktiga vistelser krävs det goda sittmöjligheter. Om dessa 
möjligheter är få eller dåliga i ett offentligt rum väljer människor att passera och 
ignorera området. Goda sittplatsmöjligheter öppnar upp för ytterligare aktiviteter 
som att äta, läsa, kommunicera, sova och så vidare. För att, på ett enkelt sätt, 
förbättra utomhuskvalitén i ett område är det en god idé att skapa fler och bättre 
sittplatsmöjligheter (Gehl, 1996:157).
Bra sittplatser har några grundläggande krav som liknas vi de för goda 
ståmöjligheter. Sittplatser längs huskroppar, kanter eller i nischer är mer populära 
än fristående sittplatser, det är viktigt att kunna luta ryggen mot något för att lätt 
kunna överblicka omgivningarna. Förutom känslan av trygghet är det fysiskt skönt 
att kunna luta ryggen mot något när vi sitter ner.
Placeringen av sittplatser är grundläggande för dess användning och kräver 
noggrann planering. Bänkar och andra sittplatser används mest om de är 
individuellt placerade där det finns ett rum i rummet, exempelvis en nisch i en 
huskropp. Orientering och utsikt är två andra essentiella faktorer. Förutom att 
kunna överblicka ett offentligt rum ur social synpunkt vill vi också kunna observera 
den fysiska miljön; arkitekturen, monument, vädret etc. 
Med detta sagt spelar vädret också stor roll vid placeringen av sittplatser. Bra skydd 
mot regn, vind och i vissa fall även sol i kombination med en obehindrad vy över 
omgivningen utgör optimala förhållanden för goda sittplatsmöjligheter (Gehl, 
1996:161).
Gehl (1996) talar här om primära och sekundära sittplatser där primära sittplatser 
innefattar bänkar och stolar och sekundära utgörs av trappor, boxar, piedestaler och 
låga väggar. Primära sittplatser bör finnas tillgängliga i mer krävande situationer, 
där sittplatsmöjligheterna är begränsade. 
Sekundära sittplatser fungerar som komplement till primära och är oplanerade 
då de ofta uppstår i utrymmen där de primära sittplatserna är begränsade. Finns 
det ingen bänk eller stol att sätta sig på väljer människor istället ett trappsteg, en 
box eller kanske till och med en del av en staty (Gehl, 1996:163). Fördelen med 
sekundära sittplatser är att det offentliga rummet inte ser tomt och oanvänt ut bara 
för att ingen utnyttjar sittplatserna. Ett torg med tomma bänkar kan lätt se oanvänt 
och tråkigt ut.

KAPITEL 2. FORSKNINGSÖVERSIKT
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2.2 MATTHEW CARMONA 
Matthew Carmona, brittisk professor i planering och urban design, har istället valt 
att diskutera värdet av urban och arkitektonisk utformning och fokusera på det 
politiska sammanhanget för att leverera bättre kvalitéer på den byggda och den 
naturliga miljön. I Public Places – Urban Spaces (2010) definierar han, tillsammans 
med några andra författare, olika typer av fysiska, offentliga rum och hur de 
inbördes påverkar, och påverkas av, varandra.

Carmona et al. (2010:176) talar om offentliga rum som positiva eller negativa 
utrymmen där ett positivt utrymme utgör ett mätbart område med distinkt och 
definitiv form och tydliga gränser och trösklar som markerar skillnaden mellan 
områden innanför och utanför rummet. Gränserna behöver inte nödvändigtvis vara 
kontinuerliga utan kan vara materiella då utrymmet också definieras av byggnader, 
vegetation, väggar, material- och nivåskillnader etc. Formen på det positiva rummet 
är minst lika viktigt som formen på de omkringliggande byggnaderna (Carmona 
et al. 2010:176).
Det negativa utrymmet, eller rummet om så önskas, är formlöst med en avsaknad 
av distinkta gränser, trösklar och kanter. Utan hjälpmedel som definierar utrymmet 
blir det negativa rummet svårt att föreställa sig visuellt.
Carmona et al. (2010:176) skiljer också på det hårda och mjuka offentliga rummet. 
Hårda utrymmen avgränsas och definieras av arkitektoniska väggar och mjuka av 
vegetation, trädgårdar och linjära grönstrukturer som i sin tur är mindre definierade 
och instängda då de domineras av den naturliga miljön.
Vid skapandet av positiva, hårda utrymmen finns tre rumsdefinierande eller 
gränsskapande element; de omgivande strukturerna (rummets väggar), golvet, 
samt den fiktiva sfären ovanför rummet. Här är det viktigt att gränserna och 
den rumsliga inneslutningen beaktas i både plan och vertikal sektion (Carmona 
et al. 2010:176). För att skapa bäst möjligheter för det positiva, hårda rummet 
bör proportionerna höjd/bredd beaktas. Mängden avgränsad yta i det positiva 
rummet beror delvis på förhållandet mellan bredden på rummet och höjden på de 
omslutande väggarna. Carmona et al. (2010:176) menar att det bekvämaste visuella 
avståndet till en byggnad eller ett monument är ungefär två gånger så långt som 
byggnaden eller monumentet är högt. 

Även om det vanligtvis diskuteras att människor föredrar en känsla av avgränsning/
inhägnad är det viktigt att vidare diskutera värdet av denna avgränsade yta. När 
det gäller mindre områden utomhus skapar avgränsningar och inhägnad en känsla 
av trygghet och säkerhet (Carmona et al. 2010:177). När vi exempelvis letar efter 
någonstans att sitta på ett torg eller annan öppen, offentlig, plats väljer vi oftast en 
plats någonstans i utkanten av det offentliga rummet, alternativt lutad mot ett träd 
eller annan vägg, för att ha ryggen fri och möjlighet att se vad som pågår framför 
oss (Alexander et al. 1977:520). 
För att ytterligare förtydliga detta skiljer Gordon Cullen (1961:106) på closure och 
enclosure där closure översätts till stängning, eller i det här fallet avskärmning, och 
enclosure till inkapsling eller slutenhet, där avskärmning delar in den urbana miljön 
i serier av visuellt föreställbara och sammanhängande avsnitt medan slutenhet 
medför ett helt och hållet privat rum som är inåtvänt, statiskt och självförsörjande. 
Av detta kan utläsas att en viss grad av inkapsling (enclosure) är nödvändig 
i det positiva, hårda rummet men det måste också finnas en balans mellan 
avskärmning och andra överväganden så som kopplingar, kommunikationer och 
genomtränglighet. 
Även om storlek och form av offentliga rum varierar så finns det enligt Carmona 
et al. (2010:178-179) två huvudtyper av positiva utrymmen; gator (vägar, stigar, 
avenyer, boulevarder, gränder etc.) och torg (plaza, gårdar, veranda, arkad etc.). 
Gator beskrivs som dynamiska utrymmen med en tydlig känsla av rörelse och torg 
påstås vara statiska rumsligheter med mindre, näst intill obefintlig, rörelsekänsla. 
Det talas här om bredd-längd relationen. Om denna är större än 1:3 börjar vi ana 
ett dynamiskt rörelsemönster då den ena axeln dominerar.
Carmona et al. (2010:179) utvecklar torget och skiljer på torg specifikt skapade för 
prestige, praktfullhet eller för att belysa en speciell byggnad och torg designade för 
folket, en plats för sociala möten i det offentliga rummet. Däremot belyser han att 
det självklart finns torg designade att fungera ur båda aspekter.

KAPITEL 2. FORSKNINGSÖVERSIKT
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2.3 CAMILLO SITTE
Camillo Sitte var en inflytelserik, österrikisk arkitekt, stadsplanerare, teoretiker 
och konstnär död 1903 som under sin tid hade stort inflytande och auktoritet över 
utvecklingen av stadsbyggnad, stadsplanering och dess reglering i Europa. 
I Der Städtebau Nach Seinen Künstlerischen Grundsätzen (1889, översatt till City 
Planning According to Artistic Principles i Collins & Collins 1986) påpekar Sitte 
att det urbana rummet runt den upplevande människan är den aspekt som bör vara 
det huvudsakliga motivet för stadsplanering. Han diskuterar också arkitekturens 
påverkan på människans upplevelse av en plats eller stad och att vi därför bör 
sträva efter oregelbundenhet i stadsstrukturen och rymliga torg som förstärks av 
monument och andra estetiska element. 

Sitte (1889 i Collins & Collins, 1986:158-159) diskuterar vikten av att lämna torgets 
mitt fri då denna ofta används som genomfart, och drar en parallell till när vi bygger 
snögubbar;  vi vill åt den orörda snön eller ytan, den som ingen trampat på eller 
smutsat ner. Snögubbar placeras ofta i samma lägen som statyer och monument; 
på ytor som inte utgör naturliga linjer eller rörelsemönster för kommunikation. Vi 
bör därför undvika trafikerade sträckor, mittpunkter, och centrala axlar (Sitte, 1889 
i Collins & Collins 1986;162). Då dessa axlar och invanda rörelsemönster i form av 
stigar, gångar och vägar ofta går tvärs över torg eller plazas och används dagligen 
föreslår Sitte (1889 i Collins & Collins, 1986:159) att snögubbar, eller i det här fallet 
statyer, monument och fontäner placeras på de ytor som inte berörs av trafik; längs 
kanterna eller i hörnor för bästa visualitet och optimal möjlighet till beskådning. 
Undvikas bör också ytor som blockerar visuell kontakt med viktiga portaler och 
dekorativa byggnader. Genom att placera ett monument framför en framstående 
byggnad försämras siktlinjen och njutningen av byggnaden samtidigt som 
byggnaden utgör sämsta tänkbara bakgrund för ett monument. Detta resulterar 
i att statyer och andra monument, även ur estetisk synpunkt ska placeras på ytor 
som inte utgör centrala linjer för kommunikation.
Sittes (1889 i Collins & Collins, 1986:163) regel om att hålla mitten fri är inte bara 
applicerbar på monument och statyer utan också på byggnader, framförallt kyrkor. 
Många äldre, italienska kyrkor är placerade längs kanterna av tillhörande torg 
vilket resulterar i intressanta torg och plazas troligen med den primära avsikten att 
skapa ett väl tilltaget torg, storleksmässigt, med fokus på huvudportalen. Genom att 
låta kyrkan vara en del av ett större byggnadskomplex ges besökaren möjlighet att 
uppskatta samtliga av torgets avgränsande fasader istället för att bara fokusera på 
en av dem, vilket blir fallet om kyrkan placerats i centrum (1889 i Collins & Collins, 
1986:163-165). Det anses också vara lättare att överskåda ett monument eller en 
byggnad från ett längre avstånd, vilket uppnås genom att placera byggnaden eller 
monumentet längs torgets ena sida.

Sitte (1889 i Collins & Collins, 1986:170) talar också om att offentliga torg och 
plazas bör vara självständiga och slutna enheter. Det som förvandlar en öppen plats 
i en stad till ett offentligt torg är just detta; avskildheten, eller slutenheten. Idag 
benämner vi även tomma ytor, exempelvis när en bit mark, angränsande till fyra 
gator, förblir obebyggd, som torg. Ur ett estetiskt och konstnärligt perspektiv utgör 
inte en obebyggd bit mark ett offentligt torg, det behövs utsmyckningar, karaktär 
och ett syfte för att ett område ska benämnas som offentligt torg eller plaza. 
Vidare menar Sitte (1889 i Collins & Collins, 1986:170) att precis som att det finns 
möblerade och omöblerade rum talas det om möblerade och omöblerade torg, detta 
eftersom huvudkriteriet för ett torg, liksom för ett rum, är den slutna karaktären av 
dess utrymme. Här diskuteras vikten av anslutande gators vinklar och positioner: 
den mest fördelaktiga placeringen av gator är i en turbinbladsliknande form längs 
torgets sidor (se figur 1). Detta resulterar i att det från varje given punkt på torget 
bara finns en enda utblick från just den punkten vilket i sin tur leder till att det hela 
tiden bara finns ett enda avbrott i slutenheten, eller inneslutningen, av det hela 
(Sitte 1889 i Collins & Collins 1986:171-172). 
Genom att, som i dagens moderna stadsplanering, placera gatorna i räta vinklar, 
motsatt varandra, på varsin sida av torget (se figur 2) ges besökaren möjlighet 
att från en och samma punkt se minst två, ofta fler, utblickar från torget. Detta 
resulterar i att slutenheten bryts på minst två punkter vilket kan skapa nyfikenhet 
för vad som finns bortom torget, något som drar uppmärksamheten bort från det 
tilltänkta, slutna torget. Här talar Sitte (1889 i Collins & Collins 1986:174-175) 
också om portikens betydelse förr i tiden jämfört med idag. Portiken utgörs av en 
välvd portal med bred spännvidd och överliggande våningar. Den skapar en perfekt 
ingång till det offentliga torget och går att variera i antal och storlek. Förr i tiden 
användes ofta välvda portaler, eller portiker, i bottenvåningar för att ge trafikanter 
och fotgängare ytterligare en ingång till öppna platser, men idag är de nästintill 
utrotade (Sitte 1889 i Collins & Collins 1986:174). 

Figur 1 - Torg med gator placerade
enligt turbinbladsprincipen
Källa: Betongelit, 2014

Figur 2 - Torg med gator placerade i 
räta vinklar
Källa: Betongelit, 2014
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För att ytterligare definiera ett väldesignat torg uttrycker Sitte (1889 i Collins 
& Collins, 1986:177 ff) vikten av rimlig storlek och rätt form på det offentliga 
torget. Det finns, enligt Sitte, två typer av offentliga torg; det djupa och det breda. 
Huruvida ett torg är djupt eller brett avgörs av besökarens position och riktningen 
som han eller hon tittar i och blir ofta påtagligt när besökaren står mittemot 
torgets dominerande byggnad. Djupa torg är bara effektiva när den dominerande 
byggnaden i bakgrunden har liknande dimensioner som tillhörande torg, rättare 
sagt, när byggnaden är högre än vad den är bred, exempelvis huvudfasaden på 
en kyrka. Om torget däremot ligger framför en byggnad med övervägande breda 
dimensioner, vilket är karakteristiskt för bl. a. rådhus och kaserner, bör torget 
designas med samma breda layout. Följaktligen bör kyrkotorg behandlas som djupa 
torg och torg framför rådhus och kasernbyggnader som breda, dimensionerna ska 
förslagsvis också beaktas vid placering av monument, statyer och fontäner (Sitte 
1889 i Collins & Collins 1986:178).
Rimlig storlek på ett offentligt torg står, precis som dess form, i proportion till 
dominerande strukturer. Ett för litet torg kan ge fel effekt åt dess monument eller 
byggnader, samtidigt som ett torg med för stora dimensioner kan få till och med 
den mäktigaste av strukturer att se dvärglik ut (Sitte 1889 i Collins & Collins 
1986:179). Proportionerna mellan storleken på ett offentligt torg och storleken på 
dess byggnader är av största vikt. Precis som med allt annat relaterat till ämnet 
kan proportionen aldrig fastställas definitivt och är hela tiden föremål för täta 
och kraftiga svängningar. En snabb titt på en plan över vilken storstad som helst 
bekräftar detta. Relationen mellan byggnader och offentliga torg kan inte fastställas 
så definitivt som, exempelvis, relationen mellan kolonner och entablement. 
Det finns därför en önskan och ett behov av en sådan definition inom modern 
stadsplanering, ändå kan följande regler härledas (Sitte 1889 i Collins & Collins, 
1986:181-182): 

1. Det huvudsakliga torget i en storstad är större än det i en mindre stad,
2. I varje stad finns några huvudsakliga torg som tillsammans tar upp den 
största ytan i staden vilket resulterar i att övriga torg får nöja sig med en minimal 
yta,
3. Storleken på offentliga torg står i proportion till storleken på den 
dominerande byggnaden och varierar i proportion till dimensionen av torget mätt 
vinkelrätt mot fasaden på den byggnad som dominerar ytan. Detta resulterar i att 
det på djupa torg är höjden av exempelvis kyrkofasaden som står i relation till den 
långa dimensionen av torget, medan det på breda torg är höjden av stadshuset eller 
kasernbyggnaden som står i relation till torgets bredd.

Grovt räknat är höjden av torgets dominerande byggnad den minsta dimensionen 
för torget, den absolut maximala dimensionen som ändå ger en bra effekt är det 
dubbla av byggnadens höjd.

KAPITEL 2. FORSKNINGSÖVERSIKT
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2.4 SPACE SYNTAX

Space syntax är en samling rumsanalytiska metoder som används för att definiera 
och redovisa ett områdes fysiska anslutningar. Analysmetoden utvecklades 
ursprugligen under slutet av 1970-talet av bl a Bill Hillier, professor i arkitektur och 
urban morfologi vid Londons Universitet.
Om vi tittar på figur 3 där figurerna A, B och C, tre förenklade byggnader bestående 
av nio rum, alla med samma form och mått. Vid första anblick är de tre byggnaderna 
mycket lika varandra men när vi, med hjälp av en graf (figurerna längst till höger), 
beskriver rummens förhållande till varandra, deras så kallade topologi, så ser vi att 
dessa är av vitt skilda utformning. Detta innebär att det som avgör den enskilda 
byggnadens användning är snarare hur de olika rummen förhåller sig till varandra 
är hur de är utformade, utseende- och formmässigt (Space Scape, 2014).
Space syntaxforskningen erbjuder metoder när man vill studera relationen mellan 
byggd form och funktionellt utfall och har utvecklat tekniker för att redogöra 
för stadsdelar eller byggnader på ett sätt som visat sig vara väsentligt för deras 
användning. Fokus ligger på att beskriva bebyggelsens uppbyggnad utifrån dess 
inbördes placeringar, lägen och relationer istället för att fokusera på fysisk form 
eller avstånd.

Figuren till höger är en Space Syntaxanalys av Kristianstad gjord 2012 av Xiaowei 
Sun, en student vid Högsklan i Gävle. Genom att använda olika färger, från rött till 
blått, ges en klar blick över staden eller områdets stråk. Figur 4 pekar ut de starkaste 
stråken i Kristianstads centrum där röda linjer representerar gator med högst 
anslutning och blåa representerar de med lägst anslutning (Sun, 2012). Södertorg 
är inringat i vitt och här ser vi tydligt att det saknas anslutningar i nord-sydlig 
riktning och att de öst-västliga anslutningarna är undermåliga. Däremot finns det 
två stråk med starka anslutningar öster och väster om området.   

Källa: Space Scape, 2014

Figur 4 - Space Syntax över centrala Kristianstad
Källa: Sun, 2012
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3: metod
Metodkapitlet redogör för den forskningsdesign som använts för att besvara 
uppsatsens frågeställning och på så sätt uppfylla dess syfte. Efter strategiavsnittet 
redogörs för de metoder som använts inom forskningsdesignen samt kritik mot 
dessa. 

3.1 FORSKNINGSDESIGN - FALLSTUDIE
Som huvudsaklig forskningsdesign har jag valt att genomföra en fallstudie. 
Då uppsatsen syftar till att detaljerat analysera den fysiska miljön på Södertorg 
och med anledning av att uppsatsen fokuserar på just Södertorg, en enskild 
undersökningsenhet, lämpar sig fallstudien väl som forskningsstrategi 
(Denscombe, 2009:59). Fallstudien ger möjlighet att på detaljnivå studera olika 
aspekter av Södertorg och verkligen gå in på djupet och på så sätt påträffa aspekter 
som kanske inte framkommit vid mer ytliga forskningsstrategier. För att redogöra 
för problemformuleringen, besvara frågeställningen och uppfylla uppsatsens syfte 
förutsätts det att olika källor, strategier och metoder används, vilket fallstudien 
uppmuntrar (Denscombe, 2009:60-62).
Fallet Södertorg lämpar sig för en fallstudie då det utgör en kontrast till normen  
av torg både vad gäller funktion och utseende (Denscombe, 2009:65). Södertorg 
fungerar inte som ett vanligt torg, och ser heller inte ut som ett, vilket gör att det 
skiljer sig från mängden.

 Metodkritik Fallstudie
Den största nackdelen med fallstudien som forskningsdesign är svårigheten 
med trovärdigheten i de generaliseringar som görs. Eftersom fallstudien går på 
djupet i ett specifikt fall, Södertorg, kan det diskuteras hur tillförlitliga eventuella 
generaliseringar är. Arbetet syftar dock inte till att generellt påvisa hur icke-
fungerande torg kan omgestaltas och återupplivas utan till det specifika fallet med 
Södertorg. Därför går det att anta att generaliseringar inte förekommer.
Det är däremot möjligt, att i efterhand, applicera konceptet som presenteras i 
gestaltningsförslaget på torg med liknande problem.
Sett ur ett tekniskt perspektiv kan det vara svårt att avgränsa och definiera fallets 
område. Svårigheten ligger här i att avgöra vilka datakällor som ska inkluderas och 
vilka som ska utelämnas (Denscombe, 2009:72).
Med anledning av att det är den fysiska miljön som studeras och analyseras så 
påverkar inte min närvaro som forskare utfallet av studien. Människorna som 
vistas där har mindre betydelse, det är deras fysiska närvaro som spelar roll, inte 
deras beteende. Huruvida jag befinner mig på platsen eller inte påverkar således 
inte antalet människor som besöker området.

3.2 METODER
Detta avsnitt har för avsikt att behandla de metoder som använts inom 
forskningsdesignen, fallstudien, för att besvara problemformuleringen med 
tillhörande frågeställningarna och därigenom uppfylla arbetets syfte. Efter att ha 
läst Gehl (1996), Carmona (2010) samt Sitte (1889 i Collins & Collins 1986) har jag 
valt en metod som bygger på intervjuer och en metod som bygger på inventering. 
Som komplement till dessa har jag också använt mig av egna observationer. 
Som boende i Kristianstad har jag under lång tid observerat Södertorg och dess 
omvandling och utveckling, jag besitter god lokalkännedom och har, på nära håll, 
sett förvandlingen och tagit del av reaktionerna.

3.2.1 INTERVJUER

I syfte att åstadkomma en så bred och djupgående analys som möjligt valde jag att 
genomföra ett antal intervjuer, närmare bestämt fem stycken semistrukturerade 
intervjuer. Som forskare hade jag ett antal ämnen och frågor jag ville diskutera och få 
svar på i hopp om att få nya infallsvinklar och andra professioners syn på Södertorg. 
För att uppnå detta lämpar sig intervjuer bra (Denscombe, 2009:232-233). Genom 
att låta de intervjuade delge sina erfarenheter, åsikter, uppfattningar och känslor 
har jag skaffat mig en bred kunskapsbank och fått nya infallsvinklar på orsaker till 
eventuella problemområden inom Södertorg. Med tanke på att Södertorg studeras 
i detalj och det rör sig om att producera djupgående och detaljerade data lämpar sig 
intervjuer extra väl (Denscombe, 2009:267). Jag som forskare får värdefulla insikter 
som bl. a. grundas på nyckelpersonernas kunskaper.
En annan fördel är att intervjuer kräver väldigt lite utrustning. De bygger istället 
på de förkunskaper och konversationsfärdigheter forskaren redan besitter 
(Denscombe, 2009:267).
Som tidigare nämnt var intervjuerna semistrukturerade vilket innebär att 
intervjupersonerna fått delge sina erfarenheter, kunskaper, åsikter, uppfattningar 
och känslor kring ett ämne som jag som intervjuare presenterat, i det här fallet 
Södertorg (Denscombe, 2009:234-235). Som intervjuare är jag däremot flexibel 
och låter intervjupersonen berätta fritt kring ämnet och utveckla sina synpunkter 
utifrån de inledande frågor jag ställt.
Intervjuerna pågick i 30-40 minuter och utfördes på intervjupersonernas kontor. De 
fem nyckelpersonerna består av stadsbyggnadschefen på Kristianstads Kommun, 
fastighetsägaren som äger fastigheterna på Södertorg, den ansvariga arkitekten 
som var med och ritade om området 2006-2007, en handlare, fastighetsägare och 
ordförande i C4 Shopping, samt en butiksägare som tidigare hade sin verksamhet 
på Södertorg men valde att flytta i samband med den negativa utvecklingen. 
Samtliga intervjuer spelades in.
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 Metodkritik Intervjuer
Denscombe (2009:233) betonar vikten av att forskaren är medveten om 
intervjuernas genomförbarhet då det är grundläggande att det finns möjlighet att 
få direkt kontakt med de eventuella intervjuobjekten. I det här fallet skrev jag en 
lista över de aktörer och personer som jag ville intervjua och hörde av mig till 
dem personligen. Alla utom en har gått att få tag på vilket har resulterat i fem 
intervjuer. De aktörer som intervjuats redovisas i kapitel 4, under punkt 4.2 
Intervjupersoner. Vidare är det viktigt att intervjuerna går att genomföra med den 
givna tidsåtgången och med tanke på resekostnader. I det här fallet har varken 
tidsåtgången eller resekostnader medfört några problem. Det mest tidskrävande 
har varit att sammanställa diskussionerna för att kunna redovisa svaren. 
Intervjuareffekten kan också spela stor roll i denna metod. Här är det lätt att 
forskarens identitet påverkar den intervjuade så att denna svarar annorlunda 
mot vad han/hon annars tänkt göra (Denscombe, 2009:244-245, 269). I det här 
fallet fick intervjupersonerna frågorna i förväg så att de kunde förbereda sig 
och tänka över sina svar. Detta medför förhoppningsvis att de svarar så som de 
tänkt göra från början, innan de kände till min identitet. Det bör också tilläggas 
att nyckelpersonerna kan vara partiska med tanke på deras olika sysselsättningar 
och intressen. Det finns också en risk att de känner sig hämmade som affärs- och 
tjänstemän. Däremot rörde intervjuerna inga känsliga frågor vilket gör att deras 
svar inte påverkar deras arbete.
Vidare kan den intervjuade påverkas av det faktum att intervjun spelas in och 
känna sig hämmad av att en inspelningsenhet protokollför samtalet (Denscombe, 
2009:269). Här är det därför viktigt att vara extra noga med att meddela 
intervjupersonen om att inspelningen endast är till för att jag som forskare ska 
kunna lyssna på samtalet i efterhand.

3.2.2 INVENTERING

Som komplement till fallstudien har jag också valt att genomföra en platsinventering 
på Södertorg. Anledningen till att jag valt att utföra en inventering är för att samla 
in ytterligare data om den fysiska miljön samt att få tillgång till data som inte går att 
tillgå genom tidigare forskning. Genom att inventera stora objekt som byggnader, 
vägar, parkeringsplatser i kombination med mindre objekt som sittplatser, 
vegetation, belysning samt markbeläggning och fasadmaterial får jag möjlighet att 
skaffa mig en klar och detaljerad överblick av Södertorgs fysiska miljö. Resultaten av 
platsinventeringen redovisas i form av bilder och kartor för att på bästa möjliga sätt 
ge läsaren en klar blick över platsen och omkringliggande områden. Inventeringen 
utfördes under april månad; en tisdag mellan kl 12.00 & 12.30 samt en torsdag 
mellan kl 14.00 & 14.30. Anledningen till att två tidpunkter valdes är för att kunna 
påvisa hur många människor som vistas i området vid olika tidpunkter.

 Metodkritik Inventering
Med tanke på att inventeringen utgår från mina värderingar, uppfattningar, 
iakttagelser och förståelse kan det hävdas av metoden är subjektiv (Denscombe, 
2009:101-102). Som forskare är det jag som väljer vilket områden jag vill inventera 
och vad jag väljer att lyfta fram. Men, eftersom inventeringen utförs på en fysisk 
miljö, material och faktorer som går att ta på, så sänks subjektiviteten. Det är 
svårt att vara subjektiv i sin bedömning om huruvida det finns byggnader eller 
ej. Det är ett faktum att byggnader står där de står. Med anledning av detta valde 
jag att genomföra inventeringen utan kontrollperson. Det faktum att inventeringen 
redovisas med hjälp av bl. a. fotografier och kartor styrker mina uppfattningar och 
fungerar samtidigt som bildbevis.

KAPITEL 3. METOD
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3.2.3 OBSERVATIONER

En av anledningarna till att jag valde att jobba med Södertorg är att jag, till största 
del, är uppvuxen i Kristianstad. Jag har dagligen passerat torget på väg till och från 
skolan under flera års tid och har samtidigt följt områdets utveckling. Mina egna 
erfarenheter, i kombination med de observationer jag nyligen utfört har gett mig 
stor lokalkännedom och kunskap om fallet. Jag har alltså inte medvetet utfört någon 
systematisk eller deltagande observation (Denscombe, 2009:271), utan helt enkelt 
observerat området till och från under flera års tid. Jag har under lång tid samlat in 
kvalitativa data utan att på något sett protokollföra dem, mer än i mitt minne. Det 
skulle kunna kategoriseras som observationer av en naturlig miljö, (Denscombe, 
2009:272), det är den vardagliga användningen av Södertorg som studerats och 
eftersom jag som invånare är en i mängden så rubbas inte människornas användning 
av området genom att jag är där.

 Metodkritik Observationer
Att observera människors användande av en, i det här fallet, fysisk miljö innebär 
också att till viss del observera deras beteende. Jag som observant uppfattar bara 
hur många som rör sig i området och ett ungefärligt rörelsemönster, jag har ingen 
uppfattning om varför just dessa människor befinner sig här, vad som lockar dem 
hit (Denscombe, 2009:280). Då de här observationerna skett slumpmässigt under 
många års tid och varken kan kategoriseras som systematiska eller deltagande och 
jag som observant fungerat som en i mängden har människorna runt omkring, i 
alla fall enligt min uppfattning, agerat normalt, betydande, som de hade gjort om 
jag inte varit där
Det behöver däremot inte enbart vara positivt att jag är uppvuxen i Kristianstad, 
risken är att det skapar en subjektiv uppfattning. Detta har jag försökt motverka 
genom att utvidga mina kunskaper med hjälp av intervjuerna och tidigare forskning.

KAPITEL 3. METOD
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4 : resultat
Nedan presenteras den empiri som ligger till grund för analysen av Södertorgs 
fysiska miljö. Inledningsvis introduceras resultatet från inventeringen för att 
tidigt ge läsaren en överblick över området. Därefter redovisas de fem intervjuer 
som genomförts med nyckelpersoner inom ämnet följt av material från en Space 
Syntaxanalys och gällande detaljplan.

4.1 INVENTERING
Södertorg består av två huvudbyggnader i nord-sydlig riktning; byggnad A 
och B, en lägre, sammankopplande byggnad, C, i söder samt den 95x35m stora 
torgytan mellan de tre byggnaderna, se Illustration 6. På kartan till höger illustreras 
byggnadernas våningshöjd och här kan vi se att våningsantalet varierar från en 
till fyra våningar. Byggnad A är fyra våningar hög och inrymmer butikslokaler i 
bottenvåning och kontor på de övriga våningarna där butikslokalerna ligger en 
trappa upp från torget sett. Nuvarande verksamheter består av en frisörsalong, en 
mäklarfirma, en bank, ett café samt en butik som säljer e-cigaretter. 
Byggnad B är också fyra våningar hög och består helt och hållet av kontorslokaler 
för Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Securitas och Niscayah. Tidigare låg 
Restaurang Spisen i bottenvåningen, men de har numera omlokaliserat.
Byggnad C är två våningar hög och har fram till nyligen inrymt butikslokal för 
djuraffären City Zoo som gick i konkurs tidigare i år.

Illustration 6 - Antal våningar på Södertorg

Bild 5 - Ingången till Södertorg norrifrån, 
från Östra Storgatan

Bild 6 - Södertorg 2014 sett norrifrån, 
från Östra Storgatan

Bild 7 - Byggnad B från nordväst Bild 8 - Byggnad C i bakgrunden, 
byggnad A till höger, från norr
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Illustration 7 - Material på Södertorg

Materialen i området utgörs till största del av hårda material i form av puts, tegel, 
kullersten, betong, glas, gatsten, metall och till viss del även trä. Vilka material som 
används var redovisas i Illustration 7 till höger.
Vegetationen i området är begränsad till några enstaka träd sporadiskt placerade 
på torgytan, se illustration 7. I torgets norra del står fyra träd placerade som någon 
slags avskärmning mellan torgytan och de parkeringsplatser som finns i anslutning. 
Parkering finns lokaliserad runt omkring Södertorg, se Illustration 8. Röda 
parkeringsytor utgör förhyrda parkeringar, blåa är avgiftsbelagda 00-24 med 10kr 
i timmen och de gröna parkeringsplatserna är reserverade för handikapparkering. 
Den huvudsakliga anslutande vägen är Västra Storgatan, se Illustration 8. Tidigare 
var även Södra Kaserngatan öppen för biltrafik, men den har nyligen gjorts om till 
bussgata vilket inneburit att stadens besökare förlorat värdefulla parkeringsplatser. 

Illustration 8 - Parkering på Södra Kasern

Bild 9 - Södra delen av Södertorg med 
byggnad C i bakgrunden

Bild 10 - Rampen & 
trappan som leder 
upp till butikerna

Bild 11 - Den upphöjda 
trappavsatsen med 
butiker
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4.2 INTERVJUER
Följande avsnitt presenterar det material som framkom under de fem, 
semistrukturerade, intervjuerna. Intervjupersonerna utgör, som tidigare nämnt, 
nyckelpersoner inom området och har alla, på ett eller annat sätt, koppling till 
Södertorg.

4.2.1 ANSVARIG ARKITEKT
Mats Svensson är ansvarig arkitekt på Sesam Arkitekter AB som 2006 fick 
uppdraget av Norrporten (idag Hemfosa) att omgestalta Södertorg. Med hjälp av 
arkitektfirman Mellanrum AB ritades den västra byggnaden och utemiljön om.
Ambitionen var att Södertorg skulle bli ”det tredje torget i Kristianstad” (Svensson, 
2014), som var mindre styrt av kommunala lagar med en vision om att det skulle 
kunna anordnas konserter på kvällarna utan att störa någon, och anlägga isbana på 
vintrarna. 
Personligen är Svensson (2014) positivt inställd till den fysiska miljön och menar att 
den faktor som påverkat torget mest är misstaget som gjordes när affärsverksamheten 
blandades. Fastighetsägaren hyrde ut lokalerna till de som var intresserade 
vilket resulterade i en exklusiv elektronikaffär bredvid en hårdrocksbutik och 
en liten garnaffär, verksamheter som lockar helt olika klientel. I en småstad som 
Kristianstad är det inget vinnande koncept. Svensson (2014) menar att handlarna i 
området, genom att nischa sig, förmodligen hade klarat sig bättre då det i dagsläget 
inte går att locka kunder med så spridda affärsverksamheter. Spontanhandeln av 
den här typen är beroende av ett stort kundflöde och ställer stora krav på att det 
hela tiden rör sig folk runt omkring vilket det, i dagsläget, inte gör på Södertorg. 
Satsningar borde istället ha gjorts på på ett administrationskluster med bankkontor, 
försäkringsbolag och mäklarfirmor eller ett ungdomstorg med butiker riktade till 
ungdomar. Något enhetligt som lockar samma typ av klientel. Det behövs antingen 
verksamheter med många, välplanerade besök eller butiker för spontanhandel, inte 
både och. Företrädesvis det förstnämnda med tanke på att den nya galleria som 
nyligen etablerats i östra delen av centrum drar stort kundflöde och därför utgör ett 
bättre läge, strategiskt sett, för nya affärsverksamheter. Här har fastighetsägaren stor 
makt att välja hyresgäster med omsorg för att skapa bästa möjligheter för handlarna 
och andra aktiva i området (Svensson, 2014).

Ett annat problem är att handeln bara är lokaliserad på ena sidan av Södertorg. 
Genom att placera butiker och caféer på andra sidan, där Länsstyrelsen ligger idag, 
hade butiker kunnat etableras runt om hela torget och på så sätt hade det skapats 
en starkare torgkänsla (Svensson, 2014). I dagsläget finns det dock planer på att 
Länsstyrelsen ska ta över de delar av östra byggnaden där Restaurang Spisen tidigare 
låg vilket leder till att Arbetsförmedlingen flyttar in några av Länsstyrelsens gamla 
lokaler. Detta innebär att Södertorg återigen blir ett administrationstorg (Svensson, 
2014). 
Genom att nischa den övriga verksamheten mot administration i form av banker, 
försäkringsbolag och mäklarfirmor skapas en identitet som också kan komma att 
ge området karaktär. Det är viktigt att skapa ett torg med en ny inriktning, inget 
handelstorg utan ett torg som utgör arbetsplats för många människor så att det 
används frekvent. På så sätt skapas det också underlag för en bättre restaurang, 
något som gynnar den övriga torgverksamheten och omkringliggande områden.
Avslutningsvis uttrycker Svensson (2014) en vilja om att öppna upp 
Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsens entré (som idag riktar sig mot öster) och 
skapa en alternativ ingång västerifrån, från torget sett. På så sätt får de anställda och 
deras besökare ytterligare en ingång samtidigt som Södertorg får en ny funktion. 
Något som förhoppningsvis leder till att fler människor upptäcker torget och 
samtidigt hittar nya, spännande sätt att använda det. 
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4.2.2 FASTIGHETSÄGARE
Jimmy Kristensen är chef för Region Syd på fastighetsbolaget Hemfosa Fastigheter 
AB som äger fastigheterna på Södertorg och har följt Södertorgs utveckling genom 
åren.

Tanken med att utveckla det gamla kasernområdet att hitta nya lösningar för att 
hyra ut de lokaler som lämnades tomma när Skatteverket flyttade (Kristensen, 
2014). Ambitionen var att med hjälp av häftiga butiker och stilren design skapa ett 
nytt, tredje torg som tillsammans med Stora- och Lilla torg bildar en kedja genom 
stadens kärna. Inspirationen kom från Tempotorget där butikerna är lokaliserade 
en våning upp. Olika förslag diskuterades, bland annat att glasa in det som idag 
utgör torgytan samt att bygga parkeringsgarage undertill. Båda förslagen innebar 
stora kostnader vilket resulterade i dagens utformning.  
Med tiden visade det sig att torget inte fungerade. Kristensen (2014) tycker 
däremot att ambitionen om ett stilrent torg med klass är uppfylld och att svagheten 
med Södertorg är att det inte fungerat med butiker i den mån de först hoppats på. 
Problemet grundas i utbudet av butiker och avståndet till övriga centrum. Stråken 
i stadskärnan är sedan länge väldefinierade, geografiskt sett, vilket innebär att 
Södertorg i praktiken ligger för långt bort, ”det är svårt att få folk att gå ändå dit 
ner” menar Kristensen (2014). Stråket slutar i höjd med Södra Kaserngatan som 
nyligen blivit omgjord till bussgata, vilket i mångas ögon upplevs som en barriär. 
Avståndet, i kombination med kristianstadsbornas konservativa shoppingvanor 
och rutiner, är något som i det här fallet visat sig vara negativt. Med hjälp av en 
dragare; ett systembolag, apotek, mataffär eller större klädkedja, hade man kunnat 
locka fler butiker och på så sätt ett större klientel. Problemet är att ingen, inte ens 
en större kedja, vill etablera sig i den här typen av område ensam. Ingen vill dra det 
tunga lasset själv.  
När det visade sig att det inte fungerade med butiker på Södertorg fick 
fastighetsägaren istället hyra ut lokalerna till banker, fastighetsförmedling, 
frisörsalong och café, uppsökande verksamheter istället för verksamheter med 
spontana besök (Kristensen, 2014).

Avslutningsvis påpekar Kristensen (2014) att de flera gånger kontaktat kommunen 
i hopp om att eventuellt starta upp torghandel eller anordna evenemang på 
Södertorg, men i och med att området är privatägt så har kommunen upprepade 
gånger valt att inte visa något större intresse av att samarbeta. Detta syns tydligt då 
de, på kommunens begäran, var tvungna att plocka ner den banderoll som initialt 
marknadsförde Södertorg mot övriga stadskärnan vilket lett till att områdets 
anonymitet bara ökat.

4.2.3 BUTIKSÄGARE
Eva Martinsson är ägarinna av garnbutiken Helylle som fram till 2011 huserade på 
Södertorg.

När Martinsson (2014) öppnade sin garnbutik 2007 var hon bland de första att slå 
upp portarna på det nya Södertorg. Det var ett fantastiskt och vackert torg med 
enorm potential. Martinsson (2014) menar att det hade kunnat bli hur läckert som 
helst, med torghandel, marknad och blomsterarrangemang men att problemet 
ligger i att kommunen inte samarbetat tillräckligt. Fastighetsägaren har kämpat 
hårt, och satsat mycket pengar, på att få till en modernt och populärt torg som 
kommunen tyvärr ignorerar.  
Ett av de största problemen är att området är för anonymt och inte marknadsförs. 
Det saknas skyltar som informerar om att Södertorg existerar, vilka verksamheter 
som finns samt de goda parkeringsmöjligheterna. Enligt Martinsson (2014) avslog 
kommunen fastighetsägarens ansökan om att sätta upp skyltar i området vilket 
har lett till att folk inte hittar parkeringarna och istället väljer att parkera på annat 
håll. Detta leder oss in på ytterligare en svårighet: parkeringen. Det finns gott om 
parkeringsplatser men problemet ligger i att de bästa, de närmast Södertorg och 
övriga centrum, är reserverade till de som arbetar i området. Genom att erbjuda 
de strategiskt bästa parkeringsplatserna till kunder och besökare hade aktiviteten i 
området på ett enkelt sätt fått möjlighet att öka (Martinsson, 2014).
Som redan påpekats är Kristianstad en stad med konservativa och bekväma 
invånare, något som Martinsson (2014) tydligt märkt då många av hennes kunder 
ofta uttryckt att avståndet till Södertorg är för långt. Den här typen av pessimism 
yttrades redan vid invigningen där många pratade om avståndet, butikerna och att 
Södertorg därför aldrig skulle lyckas. Med den inställningen är det kanske inte så 
konstigt att större delen av affärsverksamheten gick i graven, och Södertorg med 
den menar Martinsson (2014). Det handlar om att stadens invånare och besökare 
behöver ändra sina vanemönster och vänja sig vid att gå till Södertorg vilket går 
att åstadkomma genom att etablera postkontor, systembolag eller annan typ av 
uppsökande, attraherande verksamhet.
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4.2.4 HANDLARE & FASTIGHETSÄGARE
Pär Frankenius är fastighetsägare, butiksägare och styrelseordförande för C4 
Shopping. Med lång erfarenhet inom Kristianstads handels- och fastighetsbransch 
besitter han stor kunskap inom ämnet.

Inledningsvis påpekar Frankenius (2014) att benämningen torg är något missvisande. 
Södertorg är en stor, öppen plats som inte fyller någon naturlig funktion. Här är 
dock problemet att butikerna ligger upphöjda då trappan lätt upplevs som ett hinder 
eller barriär. Genom att flytta ner den befintliga affärsverksamheten till markplan 
och etablera butiker på andra sidan skapas en starkare, mer enhetlig identitet och 
karaktär. Precis som Svensson (2014) anser Frankenius (2014) också att det finns 
ett behov av att nischa sig. Den spridda affärsverksamheten som Södertorg tidigare 
erbjöd, och till viss del även erbjuder idag, är ogynnsam då de blandade butikerna 
inte kan dra nytta av varandras kundkretsar. Genom att exempelvis etablera ett 
bankkluster eller mer samspelta butiker läggs fokus på en typ av besökare och 
på så sätt skapas ett mer nischat kundflöde som samtliga verksamheter kan dra 
nytta av. Frankenius (2014) betonar också vikten av att få hit en dragare som kan 
locka fler verksamheter och därmed större mångfald kunder och besökare. Som 
tidigare diskuterats ligger dock svårigheten att ingen ensam vill dra det tunga 
lasset. Södertorg behöver en ny image, karaktär och bättre marknadsföring för att 
locka till sig nya handlare och verksamheter. Här uppstår dock ett nytt problem i 
form av Galleria Boulevard som bidrar till en centrumförskjutning österut, vilket 
missgynnar Södertorg. Däremot är hyran är en tredjedel lägre på Södertorg vilket 
gör det möjligt med nischad handel i området.
Frankenius (2014) utvecklar detta och menar att man som handlare väljer 
att etablera sig där det finns ett stort naturligt kundflöde, eller där det finns 
lättillgänglig parkering. Det måste finnas ett naturligt stråk, eller gott om angränsade 
parkeringsplatser - på Södertorg finns varken eller. Handlare väljer hellre att 
etablera sig och öppna nya butiker i gallerian främst för att man då får draghjälp i 
form av de andra butikerna och för att det finns parkering i direkt anslutning, men 
också för att den representerar något nytt och spännande. 
Ett annat stort problem är tillgängligheten och att området är för anonymt. 
Frankenius (2014) delar Martinssons (2014) uppfattning om att parkeringen 
närmast Södertorg borde vara tillgänglig för kunder och besökare. Istället 
för att låta torgytan stå tom borde den göras om till gårdsgata med snedställda 
parkeringsplatser i mitten för att ge kunder möjlighet till lättillgänglig parkering i 
anslutning till verksamheterna. Genom att erbjuda ett litet antal gratisparkeringar 
närmast butikerna kan man locka människor till att parkera på Södertorg vilket 
skulle medföra att användandet av området ökar och förhoppningsvis att fler 
handlare vill etablera sig här (Frankenius, 2014).

Avslutningsvis påpekar Frankenius (2014) att det med några få åtgärder går att 
utveckla Södertorg så att det fungerar med butiker, om man vill. Det handlar bara 
om att möta ett av ovan nämnda två kriterier - naturligt kundflöde eller lättillgänglig 
parkering. 

4.2.5 STADSBYGGNADSCHEF
I en intervju med Anders Siversson, Stadsbyggnadschef på Kristianstads Kommun 
påpekar han att kommunen i högsta grad är intresserad av en positiv utveckling av 
Södertorg, även om det ägs av en privat fastighetsägare. Däremot är kommunens 
möjligheter att påverka begränsade så länge det inte finns marknadsmässiga 
förutsättningar.
Precis som tidigare intervjupersoner påpekar Siversson (2014) att stråken i centrala 
Kristianstad redan är väldefinierade. Genom öppna upp Södra Kasern och dra ett 
stråk hela vägen från Lilla Torg till Kristianstad Arena (ca 1 km söderut) kan vi få 
folk att återupptäcka Södertorg och på så sätt skapa nya användningar för kvarteret. 
Här ligger dock svårigheten i de byggnader som är kulturminnesskyddade vilket 
innebär att de inte får rivas eller ändras utvändigt (se kapitel 6.4 Detaljplan). Detta 
är dock en utformningsfråga där hänsyn måste tas till de kulturhistoriska värdena, 
kanske kan dessa med klok planering istället öka attraktionskraften i stråket 
(Siversson, 2014). 

Likt föregående intervjuer framkommer det att det behövs en dragare till Södertorg. 
Siversson (2014) lägger fram exempel som gym eller matbutik då det för de 
boende i området saknas ett gym i nära anslutning. ICA Maxi ligger visserligen 
relativt nära men det kan behövas en något mindre matvaruhandel lite närmare 
bostadsområdena, skolorna och arbetsplatserna. 
Genom att etablera ett gym i området ökar användningen även kvällstid. Här 
nämner Siversson (2014) det gym som nyligen öppnat en våning upp på Lilla torg 
och menar att man som besökare på torget känner sig aningen tryggare nu när man 
vet att det finns ett gym och människor som överblickar området på kvällarna. 
Detta vore något för Södertorg då man med tanke på dess goda lokalisering dels 
kan locka människor från stadskärnan men också boende på Söder och på så sätt 
ge fler möjlighet att nyttja de verksamheter Södertorg har att erbjuda. 
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4.3 DETALJPLAN
I Detaljplan för KV Södra Kasern m fl i Kristianstad, 
lagakraftvunnen 1999-11-17, pekas hela Södra Kasernområdet 
ut som kvartersmark och utgör område för handel, kontor, 
samlingslokaler, skola samt bostäder. Av detaljplanen framgår att 
den öppna ytan inte är allmän plats vilket innebär att respektive 
fastighetsägare har betydande möjligheter att bestämma vilka 
som ha tillträde, och när.
Byggnaderna D, E, G och H är byggnadsminnen och får inte 
ändras utvändigt eller rivas. En större detaljplanekarta finns i 
Bilaga I.
Byggnad A & B, se Illustration 9, har ett högsta våningsantal 
om fyra (4) våningar och ska vid nybebyggelse utformas med 
fasader av puts och tak av tegel eller slät plåt som ansluter till 
omgivningens särdrag. Vid ändring av byggnad ska fasadmaterial 
och takmaterial särskilt beaktas med hänsyn till omgivningens 
värdefulla bebyggelse.
Ytan mellan byggnad A, B och C, själva torgytan, har en högsta 
byggnadshöjd av 10,5 meter och marken ska där disponeras 
och iordningställas i enlighet med till kvarteret Södra Kasern 
tillhörande illustrationsplan. Detta kan alltså innebära att det 
krävs en ny illustrationsplan och en detaljplaneändring för att 
utföra större förändringar av den fysiska miljön på Södertorg.

Illustration 9 - Byggnad A-I
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5 : analys 
Följande analyskapitel följer samma struktur som nyss lästa resultatdel. Inledningsvis 
analyseras Södertorg utifrån de tre teoretikerna, Gehl, Carmona och Sitte, och 
därefter utifrån Space Syntaxanalysen, inventeringen, intervjupersonerna, och 
detaljplanen. Kapitlet avslutas med en kort analys utifrån de egna observationerna.

5.1 JAN GEHL
Utifrån Gehls (1996:11-13) tre aktivitetskategorier nödvändiga, frivilliga och 
sociala aktiviteter lämpar sig Södertorg, i teorin, för alla typer av aktiviteter. Många 
passerar här på väg till eller från jobbet och skolan, det utgör en länk mellan 
bostadsområdena på söder och Kristianstads centrum, det är en stor, öppen och 
estetiskt tilltalande yta som lämpar sig för såväl affärsverksamhet som sociala 
möten. I dagsläget består de nödvändiga aktiviteterna som utförs i området av 
människor som passerar förbi i öst-västlig riktning i den norra delen av torget. Med 
tanke på torgets utformning och ingångar är detta logiskt. Fram till våren 2013 
låg Kristianstads resecentrum precis öster om Södertorg vilket gjorde att betydligt 
fler passerade området på väg till och från bussen. Idag är resecentrum flyttat till 
Centralstationen vilket har medfört att antalet besökare i området minskat drastiskt.
De frivilliga aktiviteterna i området är nästintill obefintliga. Väldigt få kommer 
hit för att exempelvis ta en promenad, sola eller ta en löptur (Gehl, 1996:12-13). 
Detta kan visserligen bero på att Södertorg utgör en plats som man passerar på sin 
promenad eller löptur snarare än start- eller målpunkt. Däremot lämpar sig ytan 
väl för att sitta och sola eller varför inte sparka boll på den stora torgytan? Frivilliga 
aktiviteter är, som tidigare nämnt, delvis beroende av den fysiska miljön, men de 
är ännu mer beroende av vädret (Gehl, 1996:13). Detta spelar självklart stor roll då 
Södertorg idag är en stor, öppen ytan utan minsta skydd för väder och vind.
Egentligen lämpar sig Södertorg allra bäst för sociala aktiviteter. I dagsläget är det 
den här typen av aktiviteter som är mest förekommande i området, även om de 
också är begränsade. Ett centralt, offentligt rum som Södertorg är som gjort för 
sociala möten, affärsverksamhet och stadsliv. Sociala aktiviteter är, som tidigare 
diskuterat, resulterande aktiviteter, (Gehl, 1996:14), vilket innebär att de utvecklas 
från nödvändiga och frivilliga aktiviteter. De är beroende av andra människors 
närvaro vilket också innebär att sociala aktiviteter uppmuntrar till fler sociala 
aktiviteter. Med tanke på antalet besökare på Södertorg idag, och deras huvudsakliga 
syfte med vistelsen, leder till att denna kedja snarare får motsatt effekt. 

Då besöksantalet i området är lågt leder detta, troligtvis, till att de som passerar 
eller besöker torget för första gången snabbt inser dess brist på aktivitet och därför 
söker sig annorstädes (Gehl, 1996:15). Det bildas därför en nedåtgående spiral i 
sociala, och övriga, aktiviteter. Det viktigaste, när det gäller sociala aktiviteter, är 
därför att se till att öka antalet människor i området för att på så sätt lyckas vända 
spiralen till en positiv kedja där aktiviteter föder andra aktiviteter. Detta kan uppnås 
genom att omgestalta den fysiska miljön för att öka gemytligheten och känslan av 
gemenskap på torget.  Även om dess utseende idag är modernt och stilrent så kan 
det ibland kännas för avskalat, enformigt och till och med opersonligt. Däremot är 
den fysiska miljön god sett ur en gångares perspektiv. Med jämna, plana och öppna 
ytor lämpar sig torget väl för fotgängare. Visserligen kan trappan och rampen 
upplevas som en barriär, men även här finns det alternativ i form av ledstänger för 
de med gångsvårigheter.
Vidare kan avstånden upplevas långa. Även om Södertorg bara är 95 meter 
långt uppfattas det längre då de dominerande huskropparna är tunga, långa och 
enformiga. I och med byggnadernas lika form, höjd, kulör och fönstersättning stärks 
deras horisontella utseende vilket ger en upprepande och aningen dyster känsla. 
Detta i kombination med torgets avsaknad till möbler och andra utsmyckningar 
gör att den tomma torgytan upplevs betydligt längre än vad den är. Även om vi 
som gångtrafikanter uppskattar och ofta föredrar raka sträckor känns Södertorg, i 
det här fallet, för långt för sin bredd, speciellt med tanke på att området inte utgör 
någon start-, målpunkt eller naturlig central rörelseaxel. Torgytan känns mer som 
en gågata som saknar butiker. Som tidigare diskuterat är benämningen torg inte 
helt lämplig, utformningen och användningen liknar mer ett sydeuropeiskt plaza.

Bild 13 - Ett långt och plant Södertorg Bild 14 - Byggnad A med Östra Stor-
gatan i bakgrunden, sett söderifrån
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Beträffande Gehls (1996:149-153) andra grundaktivitet, att stå, lämpar sig Södertorg 
inte särskilt väl. Visserligen krävs det inte så mycket av den fysiska miljön för att 
kunna stå i ett offentligt rum, därför talar Gehl (1996:149) istället om att vistas. 
Människor uppskattar möjligheten att luta ryggen mot en fasad eller annan typ 
av vägg för att kunna blicka ut över omgivningarna. Även om Södertorg erbjuder 
mycket fasadyta så upptar fönstersättningen större delen av dessa vilket både 
minskar möjligheten att luta sig mot dem och försämrar upplevelsen när man trots 
allt väljer att göra det. Det kan upplevas obehagligt att luta ryggen mot en vägg när 
det är ett fönster precis bredvid. Det känns inte lika tryggt och man känner sig lätt 
iakttagen. Ytterligare en aspekt som påverkar detta är det faktum att det inte finns 
så mycket att titta på. Detta kan liknas vid sociala aktiviteter då en aktivitet ofta 
ger upphov till en annan. Däremot bildas det här, precis som ovan nämnt gällande 
sociala aktiviteter, en negativ, nedåtgående spiral. I och med att det inte finns något 
eller någon att titta på eller fästa blicken vid på Södertorg så är det heller ingen 
som spontant ställer sig mot en vägg och iakttar omgivningen eller spanar på folk. 
I situationer och rum där det finns mycket spännande och intressant att titta på 
kommer många människor göra just det; stanna för att titta, observera och iaktta. 
Detta genererar mer folk och således ännu mer att titta på, och fler som tittar. Det 
bildas då en positiv, uppåtgående spiral som gynnar det offentliga rummet. 
Södertorg behöver fler ytor att luta ryggen mot; nischer, plank, väggar och 
fönsterfria fasader eller mindre objekt som kolonner, pelare och träd.

Vidare analyserat är sittplatsmöjligheterna relativt goda. Åtminstone de sekundära 
sittplatserna: trappan som leder upp till butikerna fungerar som en mycket god 
sådan. Däremot fattas det primära sittplatser. Tanken är ju att de sekundära ska 
komplettera de primära, vilket verkar ha missuppfattats, eller helt enkelt inte 
beaktats, vid utvecklandet av Södertorg. De sekundära sittplatserna är betydligt 
fler än de primära när det i själva verket borde vara tvärtom. Det är inte alla som 
kan, eller vill sitta på betongtrappan, för dessa besökare är det viktigt att det finns 
valmöjligheter och primära sittplatser som alternativ. Genom att, förslagsvis, placera 
bänkar och individuella stolar mot huskroppar, nischer eller träd ökas användandet 
av Södertorg då fler får möjlighet till goda sittplatser. Även detta genererar mer 
människor och bidrar till den uppåtgående spiral som diskuterats tidigare.

Bild 18 - Sekundära sittplatser

Bild 15 - Fasad med  stor andel fönster  
 Byggnad C sedd söderifrån

Bild 16 - Södertorg idag

Bild 17 - Primära sittplatser
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5.2 MATTHEW CARMONA
Enligt Carmonas (2010:176) princip om positiva och negativa rum utgör Södertorg 
ett positivt offentligt rum. Torget är distinkt avgränsat av byggnader i tre av fyra 
riktningar med tydliga gränser som markerar vad som är innanför respektive 
utanför området. I öst, väst samt i söder definieras torget av byggnadskomplex 
och i norr delar primärt en mindre väg med tillhörande parkering följt av två 
byggnadskomplex av området från angränsande kvarter. Torgets form är densamma 
som dess avgränsande byggnader; en rektangel med kortsidor i norr och söder. 
Själva torgytan är också den avgränsad och uppdelad. Den stora betongtrappan 
delar torget i nord-sydlig riktning och möjliggör uteserveringsverksamhet på 
den högre avsatsen. Nere på torget är ytan däremot mindre uppdelad. Olika 
markbeläggningar och viss vegetation indikerar visserligen olika användningar 
men i det stora hela utgör torget en öppen yta.
Med ovan nämnda avgränsningar i åtanke utgör Södertorg också ett hårt utrymme 
då det avgränsas av arkitektoniska byggnader och linjära höjdskillnader. De tre 
rumsdefinierande och gränsskapande elementen; omgivande strukturer, golv 
samt fiktiv sfär är väl definierade. Den fiktiva sfären är lätt att föreställa sig då de 
omgivande väggarna är rejäla och ungefär lika höga. Byggnaden i södra änden är 
något lägre än byggnaderna längs de två långsidorna vilket skapar en öppning i 
rummets bortre vägg, sett norrifrån. Detta skulle kunna tänkas rubba den fiktiva 
sfären men belysningen som hänger tvärs över torget, från långsida till långsida, 
hjälper till att definiera denna.
Som nyss nämnt är torgytan på Södertorg inte uppdelad och därför väldigt öppen. 
Det är därför svårt för människor att hitta en trygg och säker plats där de känner 
att de kan koppla av och iaktta vad som sker runtomkring. De enstaka bänkar som 
finns att tillgå som sittplatser är placerade nära torgets centrum vilket lätt kan få 
besökaren att känna sig obekväm och uttittad. Torgets storlek (95x31 meter = 3000 
m2) och det faktum att det bara är definitivt avgränsat åt tre håll gör att det saknar 
känsla av avstängning eller inkapsling, closure och enclosure (Cullen, 1961:106). En 
viss grad av inkapsling är nödvändig i det positiva, hårda rummet som Södertorg 
faktiskt utgör men efter en snabb överblick kan det konstateras att torget i stort 
sett saknar känsla av inkapsling eller avstängning. Möjligen skulle känslan kunna 
finnas i den södra delen av torget, längs kortsidan som avgränsas av den något 
lägre byggnaden, men i övrigt är den helt obefintlig. Genomträngligheten och 
möjligheten till kopplingar och kommunikation är däremot i allra högsta grad 
påtaglig.

I och med att Södertorg saknar monument är det svårt att avgöra huruvida de 
visuella avstånden är rimliga eller ej. Det kan däremot konstateras att bredd-längd 
relationen är rimlig. Torget är 95 meter långt och 31 meter brett (inklusive trappan 
och den högre avsatsen). Detta ger en proportion på 1:3,2 vilket i och för sig anses 
högt för att vara ett torg, och kanske är det just därför som Södertorg inte upplevs 
som ett klassiskt torg; den ena axeln är något dominerande. Men, i och med 
betongtrappan och dess avsats upplevs torget ofta smalare än vad det egentligen är. 
Självklart skapas en viss dynamik, framförallt med tanke på butikernas placering, 
trappan och tillhörande ramp men i dagliga livet är det mest trappan och de 
sporadiskt placerade bänkarna som används, och då framförallt som sittplatser 
vilket skapar en statisk och nästan öde känsla.

Bild 19 - Ett långt Södertorg med dess rumsdefinierande och gränsskapande element;  
 omgivande strukturer, golvet, samt den fiktiva sfären
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5.3 CAMILLO SITTE
Placeringen av sittplatser och vegetation på Södertorg är inte helt optimal enligt 
Sittes (1889, i Collins & Collins, 1986:158) teori om att lämna torgets mittpunkt 
fri. Bänkar och träd är visserligen placerade på de östra delarna av torget, men 
med tanke på ytan som utgörs av trappan, rampen och den högre avsatsen står 
träden centrerat på den huvudsakliga torgytan. I en eventuell omgestaltning bör 
detta därför diskuteras och undersökas vidare.
Det faktum att torget saknar monument i form av statyer och fontäner gör det svårt 
att analysera och diskutera fasader som bakgrunder (1889, i Collins & Collins, 
1986:163). Fasaderna på av omkringliggande byggnaderna är idag enkla och 
enformiga, med gult tegel som huvudmaterial vilket man kan tänka sig utgör en bra 
bakgrund då det inte innehåller några utstickande kulörer, material eller sektioner.
Sitte (1889, i Collins & Collins, 1986:170) talar om det offentliga rummet som 
en sluten och självständig enhet vilket inte går att applicera på Södertorg då det, 
trots att det är avgränsat i tre av fyra väderstreck, uppfattas som ett väldigt öppet, 
överskådligt och fritt torg. Som tidigare nämnt kan möjligtvis den södra delen 
av torgytan uppfattas som mer sluten än övriga torget men i övrigt känns inte de 
avgränsande väggarna som några starka enhetsskapande faktorer. Även om det finns 
illustrationsplaner över Södertorg så kan man nästan tro att ytan utgörs av en bit 
obebyggd mark som ”blev över” när man gjorde om de gamla kasernbyggnaderna. 
Sitte (1889, i Collins & Collins 1986:170) menar att det behövs utsmyckningar, 
karaktär och ett syfte för att ett område ska benämnas som offentligt torg, tre 
kriterier som Södertorg helt och hållet saknar. Är det ens ett torg? 

Även om det finns möblerade och omöblerade torg så är huvudkriteriet den slutna 
karaktären (1889, i Collins & Collins 1986:170). Frågan är om Södertorg egentligt 
är ett slutet torg eller bara en öppen, offentlig plats, eller helt enkelt ett forum? Den 
huvudsakliga ingången är norrifrån, förlängningen av Östra Storgatan, härifrån ser 
man rakt över torget, mot den södra, lägre byggnaden som avgränsar torget från 
den södra parkeringen (se bilder på s. 22). Står man däremot med ryggen mot 
ingången kan man möjligtvis få en känsla av slutenhet då man vid första anblick 
inte ser den sekundära in- och utgången; portiken i torgets sydvästra hörn. Det 
finns, från denna punkt, därför bara en utblick ur slutenheten som Sitte (1889, 
i Collins & Collins 1986:171-172) talar om. Det finns egentligen ingenting som 
fångar besökarens blick mer än de enformiga, horisontella byggnaderna och 
himlen ovanför. De enda utsmyckningarna som finns är de sporadiskt placerade 
träden och sittbänkarna, i övrigt är torget tomt. Det faktum att fastigheterna på 
båda sidor går i samma färgskala med samma form och liknande fönstersättning 
sänker upplevelsen ytterligare. Det finns, återigen, ingenting att fästa blicken på.
Storleken på Södertorg är också intressant att diskutera. I föregående avsnitt, 5.2, 
konstaterades det att bredd-längd relationen var något hög (1:3,2 mot den föreslagna 
1:3). Enligt Sittes (1889, i Collins & Collins 1986:77) metod är Södertorg ett djupt 
offentligt torg. Vid huvudingången har besökaren 95 meter torg framför sig vilket 
skapar en känsla av djup. Som tidigare nämnts saknar torget en dominerande 
byggnad. Byggnaden man ser vid huvudingången, den södra, är betydligt lägre 
än de två byggnader som avgränsar på långsidorna. Det ultimata hade varit att 
placera en högre byggnad på den bortre kortsidan för att ge besökaren något att 
fästa blicken på.

Bild 20 - Placeringen av bänkar och  
 träd är inte helt optimal

Bild 21 - De gula fasaderna utgör bra  
 bakgrunder för monument

Bild 22 - Den sekundära ingången,   
 portiken, skymtas till höger

Bild 23 - Söderifrån sett finns det annat   
 som lockar utanför Södertorg 
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5.4 SPACE SYNTAX
Ur Space Syntaxanalysen av Kristianstad, figur 4, kan vi utläsa att det fattas starka 
anslutningar på och omkring Södertorg. I norra delen av området kan vi se en svag 
anslutning, den blåa linjen, men i övrigt är anslutningarna i området undermåliga, 
vilket indikerar att det behövs fler anslutningar. Dessa kan skapas genom att öppna 
upp och göra området mer visuellt tillgängligt, exempelvis genom en ny ingång till 
torget. 
Som bild 23 på föregående sida illustrerar öppnar sig torget åt norr, mot de blå 
linjerna när man i själva verket borde sträva efter anslutning till de röda linjerna 
som representerar stråk med god förbindelse och integration.

Figur 4 - Space Syntaxanalys över centrala Kristianstad
Källa: Sun, 2012
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5.5 INTERVJUER
Det går att urskilja en tydlig röd tråd genom intervjuerna. Samtliga intervjupersoner 
ställer sig positiva till torgets utseende och menar att det största problemet är 
utbudet av butiker.  Här har fastighetsägaren möjlighet att påverka vilka de väljer 
att ha som hyresgäster och på så sätt kan de styra vilken typ av verksamheter som 
Södertorg ska erbjuda. I dagsläget drar butikerna helt olika klientel vilket resulterar 
i att varje butik eller kontor har sina besökare och kunder. Därför kan butikerna inte 
dra nytta av varandras kundkretsar. Den typ av spontanhandel som förekommer 
på Södertorg är beroende av starka kundflöden och många förbipasserande vilket 
är något som området idag inte kan erbjuda. Genom att nischa affärsutbudet kan 
man locka ett mer enhetligt klientel och på så sätt ge butikerna möjlighet till en 
och samma kundkrets. Det är viktigt att ge torget en ny inriktning samt en starkare 
identitet och karaktär och därför vore det mest fördelaktiga att omvandla Södertorg 
till ett administrationskluster där man erbjuder lokaler åt banker, försäkringsbolag, 
fastighetsmäklare och statliga myndigheters speciellt eftersom Länsstyrelsen och 
Arbetsförmedlingen sedan länge är etablerade i området. Härigenom skapas det 
också underlag för en ny restaurang på Södertorg. 
Under intervjuerna har det också uppdagats en initial önskan om en dragare i 
form av större klädkedja, matvarubutik, systembolag, apotek eller ett gym. Det har 
däremot framkommit att det finns stora svårigheter med detta då ingen av de ovan 
nämnda vill etablera sig som ensam dragare i ett område som Södertorg. Det krävs 
isåfall att flera större butiker flyttar hit, vilket storleken på butikslokalerna tyvärr 
inte tillåter. En faktor som kan ha påverkat detta är Galleria Boulevard som slog upp 
portarna i höstas (2013). I takt med att handlare fick nys om gallerians uppkomst 
valde många att vänta och istället flytta in där. I gallerian erbjuds butikerna också 
ett annat kundflöde och större klientel. 
Ett gym vore en god idé då det saknas inomhusträningsmöjligheter i området, om 
man bortser från Arenan som bara erbjuder lagsporter. Genom att etablera ett gym 
ökar användningen av Södertorg och det skapas mer aktivitet. Som besökare känns 
det tryggt att veta att det finns folk runtomkring om något skulle hända. Det ökar 
också attraktiviteten om det hela tiden är upplyst och folk som rör sig i lokalerna.

En annan faktor som visat sig ställa till problem för Södertorg är, enligt 
intervjupersonerna, Kristianstadbornas konservativa sida. Det finns starka invanda 
rutiner och stråk som invånarna gärna håller sig till. Stadskärnan är lite av en 
amöba men kretsar runt Lilla Torg och de två anslutande gågatorna. Detta gör att 
kommunens invånare går där de alltid gått, handlar i de butiker de alltid handlat i 
och ofta ställer sig kritiska till nya inslag. I och med att Södra Kaserngatan nyligen 
gjordes om till bussgata så skapas en barriär vilket ytterligare bidrar till att kunder 
och besökare håller sig till gågatorna.
Något som också starkt påpekas under intervjuerna är kommunens ovilja att 
samarbeta. Fastighetsägaren nekas tillstånd att sätta upp skyltar som informerar om 
parkeringsmöjligheterna och marknadsför Södertorg. Det kan tyckas märkligt att 
kommunen inte har större intresse av en så central del av Kristianstad, framförallt 
då det handlar om kommersiella verksamheter, även om den är privatägd. Ett 
samarbete med fastighetsägaren, att anordna gemensamma aktiviteter, konserter 
eller marknader kan liva upp torget rejält. Man kan med små medel åstadkomma 
mycket som kan få Södertorg på fötter igen.
Det avslutande problemet som några av intervjupersonerna anser påverkat är 
parkeringen. Det är märkligt att de bästa platserna är reserverade för uthyrning 
till de anställda istället för att erbjuda dessa till kunder och besökare. Med bättre 
lokaliserade kundparkeringar, kanske till och med kostnadsfria, blir Södertorg mer 
lättillgängligt och ger fler möjlighet att utföra ärenden.
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5.6 DETALJPLAN
I Detaljplan för Kv Södra Kasern m fl i Kristianstad pekas hela Södra Kasern ut 
som kvartersmark. Detta innebär att det är en privat fastighetsägare, i det här fallet 
Hemfosa Fastigheter AB som äger marken och därmed också är huvudman för 
denna. 
Först och främst bör det påpekas att detaljplanens genomförandetid gick ut 2009-
12-13 vilket betyder att den nu får ersättas, ändras eller upphävas (Boverket, 2009).
I och med att byggnaderna D, E, G och H är skyddade byggnadsminnen och därför 
inte får rivas eller i övrigt ändras utvändigt är det omöjligt att, enligt den initiala 
tanken, öppna upp bottenvåningarna på byggnad D och E för att öka visualiteten 
mot Södertorg från Östra Storgatan.
Byggnad A och B har båda uppnått sin högsta våningshöjd om fyra (4) meter och 
där ska fasaderna, vid nybygge, bestå av puts. Vid ändring av byggnad, å andra 
sidan, ska fasadmaterial bara beaktas med hänsyn till omgivningens värdefulla 
bebyggelse. Tanken att lätta upp och bryta av de horisontella, tunga och väldigt 
långa fasaderna på byggnad A och B med sektioner i andra kulörer och material, är 
enligt detaljplanens bestämmelse möjlig.
Torgytan har en högsta byggnadshöjd av 10,5 meter vilket innebär att det är tillåtet 
att uppföra byggnader på den.  I övrigt ska torgytan uppföras i enlighet med 
den illustrationsplan som tillhör detaljplanen. På illustrationsplanen är torgytan 
endast markerad som område för ny byggnad vilket innebär att utformningen och 
placeringen av utsmyckningar i form av möbler, monument, vegetation m.m. är fri 
för tolkning. Således krävs det ingen ny eller förändrad illustrationsplan.

Illustration 9 - Byggnad A-I
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5.7 EGNA OBSERVATIONER
Efter att, under flera års tid, dagligen passerat Södertorg har jag skaffat mig en stark 
inblick i de aktiviteter som pågått under åren. Personligen tycker jag att den fysiska 
miljön är stilren och modern, men det finns vissa aspekter som behöver förändras 
- tillgängliheten och attraktiviteten. 
Jag har länge tänkt att valet av butiker haft stor påverkan på områdets negativa 
utveckling men det är först på senare år, under min utbildning inom fysisk 
planering, som jag också insett att arkitekturen och utformningen av den fysiska 
miljön är två starkt bidragande faktorer. Självklart är det i praktiken handeln som 
i slutändan är den starkast bidragande faktorn men Södertorgs utseende påverkar 
mer än vad man som besökare tänker på.
Dessa två faktorer, handeln, och framförallt utbudet av butiker, och den fysiska miljön 
är det som i mina ögon lett till Södertorgs fall. Kombinationen av bra butiker, i den 
mening butiker anpassade till stadens storlek, efterfrågan och övriga butiksutbud, 
och en estetiskt tilltalande och användbar miljö leder till högt besökarantal, bra 
försäljning och ett välutnyttjat offentligt rum. Däremot har jag på senare år också 
upptäckt att det saknas aktiviteter på Södertorg. De enstaka aktiviteter som erbjuds 
är riktade till en äldre målgrupp än min egen vilket leder till att mina jämngamla 
inte lägger märke till torgets utbud. Med en annan, mer spännande och annorlunda 
utformning tror jag att man kan locka ett annat klientel. Genom att erbjuda olika 
användningar, exempelvis café, avkoppling, kommunikation och shopping kan 
man locka tillbaka kunder och besökare till Södertorg. Torghandel hade kanske 
varit det självklara alternativet, men Lilla Torg erbjuder en redan väletablerad 
torghandel och därför vore det dumt att försöka konkurrera med ett fungerande 
koncept.
Som tidigare nämnt besitter fastighetsägaren stor makt när det kommer till utbudet 
av butiker och service. Fastighetsägaren är nöjd så länge de får in sina pengar 
genom att hyra ut alla lokaler. För dem spelar inte ingen roll vem eller hur många 
som besöker och nyttjar torget och därför är den fysiska miljön av mindre vikt för 
dem. Butiksägarna å andra sidan är mer känsliga och beroende av torgets utseende 
och funktion. Kundernas lockelse ökar om torget är levande, estetiskt tilltalande 
och lättillgängligt. Kommunen ser området och handeln ur ett större perspektiv.
Stadskärnan är i ständig rörelse och rör sig just nu österut, mot den nya gallerian. I 
och med att Södra Kaserngatan nyligen gjorts om till bussgata har stadens besökare 
gått miste om en attraktiv genomfart och värdefulla parkeringsplatser i nära 
anslutning till centrum. Gallerian i kombination med den nya bussgatan gör att 
Södertorg nu ligger utanför  den befintliga stadskärnan. Bussgatan upplevs som en 
barriär och gallerian erbjuder ett stort urval av shopping och service samtidigt som 
det finns gott om parkering i direkt anslutning. Två oslagbara faktorer i en småstad 
som Kristianstad.

5.8 SAMMANSTÄLLNING AV ANALYS
Inledningsvis bör det påpekas att den faktor som främst påverkat Södertorgs 
negativa utveckling är handeln. Det faktum att affärsverksamheterna är så olika, 
och därmed lockar olika kundkretsar, har lett till att det inte finns något generellt 
kundflöde och människor som hela tiden befolkar området. Med detta sagt 
syftar uppsatsen till att analysera den fysiska miljön på Södertorg, därmed inte 
verksamheterna, vilket gör att analysen och efterföljande förslag till omgestaltning 
fokuserar på de fysiska aspekterna, och inte på handelsaspekten.

Ur analysen kan vi utläsa att de faktorer som, efter handeln, påverkat Södertorg 
mest är avsaknaden av nödvändiga, frivilliga och sociala aktiviteter (Gehl, 1996), 
storleken och det faktum att torget inte avgränsas i norr (Carmona, 2010), den inte 
helt optimala placeringen av träd och bänkar (Sitte, 1889 i Collins & Collins, 1986),  
läget i stadskärnan (Space Syntax, Sun 2012) val av lokalisering för kundparkering, 
samt marknadsföringen vilket kan härledas till kommunens ovilja att samarbeta 
(intervjupersoner, 2014).
Avsaknaden av aktiviteter beror främst på utformningen av den fysiska miljön, 
dess utsmyckningar och Södertorgs lokalisering. Storleken på torgytan är något 
stor, sett till bredd-längdrelationen, 1:3,2 mot den optimala 1:3, vilket indikerar 
att torgytan på något sätt behöver delas upp. Detta skulle till exempel kunna ske 
genom att omplacera befintliga träd och bänkar så att de får mer fördelaktiga lägen. 
På så sätt kan man samtidigt möjliggöra mer aktivitet i området.
Som tidigare nämnt är tillgängliheten en viktig aspekt som behöver åtgärdas. 
Med hjälp av bättre placerad kundparkering och tydligare skyltning till denna och 
områdets verksamheter kan man på ett enkelt sätt locka människor till att utnyttja 
Södertorgs centrala läge. Här handlar mycket om att kommunen måste vara villig 
att samarbeta och tillåta bättre skyltning och marknadsföring. Genom att öppna 
upp en alternativ ingång till Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen
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6 : förslag till omgestaltning
Kommande kapitel presenterar de ändringar och tillägg som kan göras i den fysiska 
miljö för att stödja en utveckling av Södertorg mot att bli en mer levande, tilltalande 
och intensiv del av centrala Kristianstad. Kapitlet inleds med en sammanfattning 
av förslaget och zoomar sedan in på dess detaljer.

6.1 SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG
Förslaget går ut på att öka den fysiska och visuella tillgängligheten i området. Att 
höja den visuella tillgängligheten innebär att göra området mer synligt utifrån, att 
göra det mindre anonymt. Den fysiska tillgängligheten handlar om att Södertorg 
ska kunna användas i större utsträckning, och att man med lätthet ska kunna ta 
sig till och från området. Genom att öppna upp en portik i bottenplan på den 
östra byggnaden ges besökare och användare möjlighet att entra området från 
ytterligare ett håll. Den befintliga portiken i sydvästra hörnet av torget bör, i tillägg, 
tydligaregöras så att fler blir medvetna om dess existens.
Vid ingången från Östra Storgatan planteras vegetation i alléstruktur för att öka 
den visuella lockelsen från gågatan och på så sätt skapa nyfikenhet.
På torgytan får de befintliga bänkarna och träden nya placeringar, mitten bör hållas 
fri då den fungerar som central axel för rörelse. En allé planteras i öppningen mot 
Södertorg från Östra Storgatan sett. Förslagsvis planteras japanska körsbärsträd på 
torget för att skapa karaktär i området den period då träden står i blom.
Torget bör delas upp, företrädesvis med hjälp av vegetation i form av träd, buskar 
och mindre gräsytor. Genom att skapa oaser och dela upp torgytan ges besökaren 
möjlighet att hitta någonstans att luta ryggen mot och på så sätt finna en trygg och 
säker plats för avkoppling och rekreation. 
Förslaget visar också på möjligheten att anlägga en uteservering på torget. Tidigare 
har Restaurang Spisen haft sin uteservering i det nordöstra hörnet av torget, men 
sedan restaurangen försvann hösten 2013 finns nu bara cafét uppe på trappavsatsen 
kvar.
För att liva upp arkitekturen på angränsande byggnader föreslås ett fasadtillägg 
eller mindre fasadändring i form av vertikala segment till de annars horisontella 
fasaderna. Genom att dela upp de långa, horisontella huskropparna med hjälp av 
att byta ut delar av fasadmaterialet eller ändra kulör, löses de idag tunga, enformiga 
och livlösa fasaderna upp.
Det bör också tilläggas att en eventuell utveckling och omgestaltning av Södertorg 
med fördel kan delas upp i etapper där man efter hand zoomar in på detaljer som 
sittplatser, belysning och vatteninslag. Det är ingen idé att lägga resurser på sådana 
element om ingen vistas där och därför är det viktigt att initialt fokusera på att 
locka dit besökare.
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Illustration 10 - Förslag till omgestaltning på Södertorg
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6.2 KONCEPT - TILLGÄNGLIGHET
Förslaget syftar till att öka tillgängligheten till Södertorg, både den visuella och den 
fysiska. 
Visuellt sett ökas tillgängligheten först och främst från Östra Storgatan då man 
genom att plantera en allé av träd precis i öppningen till Södertorg drar folks blickar 
till sig och ökar nyfikenheten, se Illustration 14 på nästkommande sida. I dagsläget 
ser man rakt in på Södertorg, tyvärr är det enda man ser en stor tom yta och texten 
Södertorg skriven på den högra fasaden. Genom att skapa en ny, spännande allé får 
stadens besökare något att fästa blicken på och blir på så sätt lockade att undersöka 
området närmare. 
Vidare höjs den visuella tillgängligheten genom bättre skyltning. Som diskuterats 
i intervjukapitlet finns det alltid lediga parkeringsplatser runt Södertorg och 
detta är något som måste marknadsföras. Genom att sätta upp tydligare skyltar 
längs Södra Boulevarden, Västra Storgatan samt Västra- och Östra Boulevarden 
med information om parkering ökar chansen att stadens besökare utnyttjar de 
parkeringsplatser som idag står tomma. 
I tillägg till detta måste verksamheterna marknadsföras bättre vilket med fördel 
också kan ske genom bättre skyltning. Genom att till exempel sätta upp skyltar 
redan på Lilla Torg där man presenterar Södertorgs verksamheter och butiker får 
kunder och besökare tidigt information om vad som väntar i nästa kvarter. En 
liknande skylt kan med fördel sättas upp på andra sidan byggnad B. Detta medför 
att de som besöker Arbetsförmedlingen eller Länsstyrelsen får information om vad 
Södertorg erbjuder och kan därför nyttja torget i samband med andra ärenden.
Fysiskt sett ökas tillgängligheten genom att öppna upp Arbetsförmedlingen och 
Länsstyrelsens entré så att den bildar en portik med ny ingång från Södertorg. På 
så sätt får besökare till de två verksamheterna ytterligare en väg in vilket förväntas 
uppskattas mest av de som reser med buss. I tillägg till detta anger förslaget att delar 
av markbeläggningen ändras så att det bildas tydliga stråk till och från den nya 
portiken, se Illustration 10 på föregående sida. Förslagsvis anläggs två diagonala 
stråk; ett från det nordvästra hörnet - den huvudsakliga ingången, och ett från 
det sydvästra hörnet - den befintliga portiken, se Illustration 12. Tack vare detta 
ändras rörelsemönstret över området och Södertorg kan nu också användas som 
genomfart för fotgängare vilket förväntas leda till ökad aktivitet över torget, och 
därmed också ökade intäkter för handlarna.

Illustration 11 - Befintligt rörelsemönster

Illustration 12 - Föreslaget rörelsemönster
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6.3 KONCEPT – ATTRAKTIVITET
För att öka attraktiviteten i området föreslås det först och främst ett tillskott av mjuka 
material som vatten och vegetation. Den allé som nämndes ovan kan med fördel 
fortsätta en bit in på torget för att skapa en enhetlig och gemytlig känsla. Genom 
att plantera fler träd, buskar, växter och mer gräs får Södertorg ett lummigare och 
mer välkomnande utseende. Tanken är att knyta ihop området med Tivoliparken, 
belägen ca 500 m väster om Södertorg, och använda samma typ av vegetation.
För att skapa ytterligare karaktär på torget bör fasaderna delas upp med hjälp av 
sektioner i andra kulörer eller material. Fasadmaterialet ska enligt detaljplanen 
bestå av puts och genom att göra skapa ett antal sektioner i olika nyanser av den 
befintliga fasadkulören kan man åstadkomma flera rum i rummet. Sektionerna 
kan vara olika stora, olika mörka eller ljusa, ha olika former osv. På så sätt kan vi 
få torget att kännas mindre avlångt och enformigt. Besökarna får något att iaktta 
och observera och kan skapa sig en annan uppfattning av Södertorg. Karaktären 
kan stärkas ytterligare genom att sätta upp markiser på fasaderna, framförallt på 
Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingens byggnad, byggnad C. Genom att tillföra ett 
nytt material i form av textil/markisväv ges området en mjukare, mer hemtrevlig 
känsla och textilen bidrar till att akustiken på torget förbättras. 
En annan typ av attraktivitet, en mer kulturell sådan, kan skapas genom att samarbeta 
med lokala konstnärer, Regionmuseet eller Wanås Konst och därigenom erbjuda 
småskaliga, tillfälliga konstutställningar som ständigt byts ut och förändras. Det 
uppstår en nyfikenhet och attraktion att hålla sig uppdaterad på vilken utställning 
som erbjuds när och det skapas ruljangs, på konsten men också på besökarna. 
Genom att avsätta en liten yta till den här typen av aktivitet fyller Södertorg 
ytterligare en funktion och erbjuder kunder och besökare en ny användning.
Genom att förse delar av torgytan med ett stort glastak skapas skydd mot väder 
och vind som gör att området kan användas i större utsträckning. Var man väljer 
att placera glastaket, över norra eller, som i Illustration 16 på nästkommande sida, 
södra delen av Södertorg, beror på övrig utformning av den fysiska miljön. Beroende 
på om och var man väljer att erbjuda uteservering, avkopplingsytor och ytor för 
kommunikation bör glastaket placeras olika. En uteservering bör till exempel ligga 
i ett soligt läge, medan avkopplingsytor med fördel kan skuggas. Illustration 16 
visar glastaket över södra delen av Södertorg då uteserveringen föreslås i norra 
delen och ytor med rekreationsmöjligheter i den södra.

Illustration 14 - Förslag till omgestaltning
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6.4 KONCEPT – GESTALTNING
Följande avsnitt behandlar de förändringar och tillägg som görs till den fysiska 
miljön på Södertorg. Inledningsvis diskuteras de stora elementen, byggnader och 
arkitektur, för att sedan skala ner till de lite mindre elementen, sittplatser, grönska, 
belysning samt material och markbeläggning. 

6.4.1 ARKITEKTUR
Byggnadsvolymerna på Södertorg förändras inte. Den enda förändringen som 
föreslås är att entrén till Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen öppnas upp så 
att det skapas en portik från öst till väst. Detta möjliggör ytterligare en ingång till 
ovan nämnda förvaltningar samtidigt som besökarna på Södertorg för möjlighet 
att lättare nå området österifrån. Genom att öppna upp portiken förväntas 
användandet av Södertorg öka i samband med att fler passerar vilket skapar större 
ett flöde. I takt med att flödet ökar förväntas också fler verksamheter etablera sig i 
området.
Ett annat argument för att öppna upp en portik på Södertorg är att det i dagsläget 
redan finns ett par portiker i centrala Kristianstad som är mycket välanvända. 
Eftersom gatunätet i Kristianstads stadskärna går i nord-sydlig riktning används 
portikerna till att lätt ta sig fram i öst-västlig riktning. Genom att föra detta vidare 
till Södertorg skapas på så sätt en gemenskap med övriga centrum. Portiken väntas 
särskilt uppskattas av dem som idag når Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen 
med buss då en av de stora hållplatserna är belägen väster om Södertorg.
En annan, mindre, förändring som föreslås är att fasaderna ’delas upp’ med hjälp 
av sektioner i andra nyanser eller material. Som tidigare nämnts känns de två 
huvudfasaderna i dagsläget långa, tunga och enformiga och definieras av deras 
horisontella utseende. Detta smittar lätt av sig på hela torget. Genom att bryta 
av de horisontella fasaderna med vertikala sektioner målade i ljusare nyanser av 
den befintliga kulören får fasaderna en lättare och mindre horisontell känsla. För 
att ytterligare lätta upp känslan stödjer förslaget att markiser används på de två 
dominerande fasaderna mot torget. Genom att tillföra ytterligare ett material till, i 
form av textil, får Södertorg en mjukare och mer hemtrevlig känsla. Textilinslaget 
bidrar också till bättre akustik på torget.

Illustration 16 - Förslag till framtida Södertorg
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6.4.2 GRÖNSKA
Omgestaltningen föreslår att mer vegetation planteras för att skapa en mjukare 
och hemtrevligare känsla. Inledningsvis planteras en allé vi ingången till Södertorg 
från Östra Storgatan.  Står man på gågatan idag och tittar söderut mot Södertorg 
möts man av en avskalad och enhetlig syn. Genom att plantera grönska blir första 
intrycket mjukare och med inbjudande. Förslagsvis planteras japanska körsbärsträd 
som skapar en stark dragningskraft då de står i blom, se Illustration 14 på s. 40. 
Ambitionen är att gående på Östra Storgatan lockas till Södertorg genom den nya 
allén som skapar en nyfikenhet för vad som väntar längre ner på gatan.
Liksom idag koncentreras vegetationen till det sydöstra hörnet av torgytan. Genom 
att skapa en oas med växtlighet i form av träd, buskar och olika grässorter, får 
besökare möjlighet till avkoppling och kommunikation i nära anslutning till det 
annars livfulla och intensiva torget. Anledningen till att ny vegetation föreslås här 
är för att minska intrycken av förbipasserande som korsar området och som därför 
kan störa den lugna stämningen.

re 
rg
rg 
ta 
äd 
0.
ya 

m 
år
et 
är 
ör 

Illustration 17 - Förslag till framtida Södertorg

Illustration 18 - Förslag till ny grönska

Illustration 19 - Förslag till vattenspel
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6.4.3 SITTPLATSER
Förslaget syftar till att öka antalet sittplatsmöjligheter - både de primära och 
sekundära. Primära sittplaster föreslås i form av fler bänkar placerade längs 
byggnaderna för att öka användandet. I dagsläget är bänkarna placerade glest runt 
träden vilket inte ger användaren möjlighet att luta ryggen mot något och därmed 
känna sig trygg. Genom att istället placera bänkarna mot fasaden får användaren 
ryggen fri och kan samtidigt överblicka vad som pågår runt omkring honom eller 
henne. Det skapas då en starkare trygghetskänsla och ökad kontroll – allt för att 
öka användandet. 
Förslaget möjliggör också plats för ny uteservering vilket genererar ytterligare 
sittplatsmöjligheter. 
Kompletterande sekundära sittplatser föreslås i form av boxar placerade i anslutning 
till bänkarna. Fördelen med sekundära sittplatser är att det inte ser tomt ut när de 
inte används. En bänk kan lätt få en plats att se tom och obefolkad ut när det inte 
används, en sittbox, däremot, ser ut som en del av inredningen även när den inte 
används. 
Boxarna bör vara i ett naturligt material, företrädesvis i betong, för att i bästa 
möjliga mån smälta in i omgivningen. Med en storlek på ungefär 1,5 x 1,5 meter 
finns det plats för flera att nyttja dem samtidigt. Ett alternativ är att ha olika nivåer 
på boxarna, som trappsteg, så att de kan utnyttjas på flera plan. På så sätt kan 
de också användas av barn som vill klättra eller leka. Här bör man dock se över 
materialvalet för att undvika skador.
Det bör också nämnas att det är viktigt att inte placera sittplatser så att de korsar 
naturliga gångstråk. I och med att förslaget uppmuntrar en öppning av entrén mot 
Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen, vilket skulle medföra större tillströmning 
av människor, är det ytterst viktigt att se över placeringen av bänkar och sittboxar 
så att dessa inte ’står i vägen’. 

Illustration 20 - Förslag till sekundär sittplats - sittbox

Illustration 21 - Förslag till framtida Södertorg - sekundära sittplatser
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6.4.4 BELYSNING
Ett mindre komplement till den befintliga belysningen föreslås i form av armaturer 
som lyser upp träd, buskar och sittboxar. Genom att belysa dessa på kvällar och 
nätter skapas en spännande och mystisk känsla på Södertorg de timmar då mörkret 
infaller. Det skapar också trygghet då man lätt urskiljer de element som annars kan 
uppfattas skrämmande. Vid eventuella konstinstallationer bör även dessa belysas 
på samma sätt som sittboxar och vegetation.
I övrigt föreslås inga förändringar på den befintliga belysningen.

6.4.5 MATERIAL & MARKBELÄGGNING
Materialen i området förblir oförändrade. Eftersom förslaget inte syftar till 
nybyggnation eller ombyggnation kommer den befintliga markbeläggningen och 
övriga material att vara de samma. De utsmyckningar som föreslås bör består av 
samma material som de befintliga för att skapa en enhetlig karaktär och behålla 
det moderna utseendet. Däremot tillkommer det nya inslag i form av betong på 
sittboxarna, ny grönska och eventuella markiser.
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Illustration 22- Förslag till ny belysning
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7. slutdiskussion
Södertorg är ett estetiskt vackert och modernt torg med enorm potential tack vare 
sitt centrumnära läge, sina stora öppna ytor och stora utbud av verksamhetslokaler. 
Trots det har fastighetsägarens och arkitektens vision om ett tredje torg i 
Kristianstad inte uppfyllts. Anledningen till detta beror troligtvis på att många av 
verksamheterna gått i konkurs eller valt att flytta vilket i sin tur påverkats av det 
blandade utbudet av butiker och service, avsaknaden av aktiviteter vilket kan kopplas 
till den sporadiska placeringen av träd och bänkar och torgets övriga utformning, 
parkeringsmöjligheter samt torgets anonymitet och dåliga marknadsföring som 
delvis kan härledas till kommunens ointresse. 
Ett område som Södertorg måste kunna erbjuda lättillgänglig parkering eller ett 
naturligt kundflöde för att locka handlare och kunder. Lättillgänglig parkering är i 
teorin en enkel uppgift, speciellt med tanke på att det redan finns i nära anslutning till 
verksamheterna, problemet ligger i att dessa är reserverade till företagen i området 
vilket gör dem otillgängliga för kunder och besökare. Genom att istället göra dem 
tillgängliga för allmänheten och kanske till och med låta dem vara kostnadsfria 
lockas besökare att utnyttja dem i samband med shopping och andra ärenden. På 
så sätt kan förhoppningsvis butiker och övriga verksamheter på Södertorg få ett 
uppsving. 
Men, parkeringsproblemet är inte löst än. I hopp om att locka fler besökare till 
Södertorg måste det finnas bättre information och tydligare skyltar som marknadsför 
området. En ökad kännedom om de befintliga parkeringsmöjligheterna hade 
formodligen lett till att området varit betydligt mer befolkat, det handlar bara om 
att sänka anonymiteten och öka tillgängligheten och attraktiviteten. Genom att 
göra den fysiska miljön mer levande och aktivitetsvänlig, med hjälp av de faktorer 
som presenteras i kapitel 6, ökar tillgängligheten, attraktiviteten och på så sätt 
också användandet av Södertorg. Således kan vi också konstatera att de inledande 
teserna stämmer.

Ett naturligt kundflöde är av yttersta vikt då affärsverksamheter i ett område 
som Södertorg är beroende av att det hela tiden passerar folk. Inte bara för 
själva intäkterna utan också för att det, när det är mycket folk i rörelse, upplevs 
välbefolkat och attraktivt. Som tidigare diskuterat angående aktiviteter har den här 
typ av social aktivitet och rörelse stor betydelse då en aktivitet ofta generar fler 
aktiviteter av samma karaktär. Detta sker lättast genom att nischa verksamheterna 
i området vilket skulle leda till att samtliga butiker eller verksamheter kan dra 
nytta av varandras kundkretsar. Men, ett naturligt kundflöde handlar också 
om tillgänglighet och attraktivitet. Stadens besökare måste vara medvetna om 
Södertorgs existens för att de ska kunna röra sig i området. Här är det viktigt att 
Södertorg är visuellt tillgängligt från övriga centrum samt att besökarna vet hur de 
ska ta sig hit, vilket återigen leder oss tillbaka till anonymiteten och den bristande 
marknadsföringen.
Det råder en stark medvetenhet om att förslaget till omgestaltning som presenterats 
i kapitel 6 troligtvis aldrig kommer att fullbordas men det bör ändå påpekas att det, 
för att den här typen av förslag ska kunna genomföras, krävs fortsatt forskning. Det 
finns flera aspekter som behöver utredas djupare för att skapa bredare underlag 
till en eventuell framtida omgestaltning av Södertorg. Det är viktigt att genomföra 
beteendestudier för att, på djupet, iaktta människors rörelsemönster och beteende i 
området, men också i andra, liknande områden. Det är också viktigt att genomföra 
enkätundersökningar för att ta reda på hur invånarna upplever Södertorg, hur de 
använder det, vilka faktorer de uppskattar mest och vad de tycker saknas. Slutligen 
är det ytterst intressant att intervjua de grupper som inte besöker Södertorg för 
att utreda hur man skulle kunna locka dit dem. Den initiala visionen var trots allt 
att skapa Kristianstads tredje torg, ett torg för folket, som alla kan utnyttja och ha 
glädje av. Därför är det extra viktigt att medborgarna får göra sina röster hörda 
och tycka till om den framtida utformningen så att Södertorg kan bli mer levande, 
intensivt och attraktivt.
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a Topological Perspective; Bachelor Thesis; Faculty of Engineering and Sustainable 
Development; Högskolan i Gävle

Samtliga illustrationer är illustrerade av Anna Davéus på grundkartematerial från 
Kristianstad Kommuns Stadsbyggnadskontor.
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