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SAMMANFATTNING
Detta arbete undersöker utifrån ett teoretiskt perspektiv offentliga rum
och vilka funktioner dessa platser anses fylla. Det övergripande syftet
har varit att studera hur aspekterna mötesplats och avskildhet
behandlas i samband med begreppet offentliga rum. Detta genom att
först identifiera flertalet relevanta nyckelord utifrån uppsatsens
teoretiska utgångspunkter. Nyckelorden har sedan applicerats på ett
empiriskt material, i detta fall Västerås Översiktsplan, för att
undersöka vad som framställs som betydelsefullt i och med
användningen av offentliga rum.
Det som framkommit genom innehållsanalysen är att offentliga
rum anses fylla framförallt en viktig funktion i staden. Funktionen som
mötesplats. Där människor med olika bakgrund både spontant och
planerat ska kunna mötas och umgås. Möten som inte visar sig
problematiseras utan enbart ses som något positivt.
Undersökningen visar vidare att begreppet avskildhet inte alls
lyfts. Liknande begrepp så som rekreation, avkoppling, vila, lugn och
ro framhålls dock som viktiga aktiviteter som offentliga rum ska skapa
förutsättningar för. Emellertid påvisas att dessa aktiviteter kan komma
att hamna i konflikt med andra funktioner, så som mötesplatser,
skjutbanor och motorsportanläggningar.
Det framkommer slutligen att funktionen av offentliga rum
anses bygga på föreställningen om att dessa rum ska utgå från en social
grund och att de ska utsätta individer för varandra. Avskildhet och att
få vara ifred visar sig istället vara en aktivitet som får utövas i det egna
hemmet.

4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING

4. ANALYS

1.0 Inledning ...............................06
1.1 Syfte ......................................07
1.2 Problemformulering ................07
1.3 Disposition ............................07

4.0 Analys ...................................30
4.1 Offentliga rum och platser ........30
4.2 Mötesplats och möten ..............31
4.3 Behov ....................................35
4.4 Rekreation..............................37
4.5 Avkoppling och vila .................40
4.5 Sammanfattning ....................42

2. TEORETISKA
UTGÅNGSPUNKTER

5. DISKUSSION

2.0 Teoretiska utgångspunkter ........09
2.1 Rum och plats ........................09
2.2 Offentliga rum........................11
2.3 Mötesplats .............................13
2.4 Konflikter ...............................15
2.5 Behov ....................................17
2.6 Avskildhet ..............................18
2.7 Integritet ................................21
2.8 Revir .....................................23
2.9 Fysisk-social miljö ..................23
2.10 Sammanfattning ..................25

5.0 Diskussion .............................45
5.1 Slutsats .................................50
5.2 Vidare forskning .....................51

6. KÄLLFÖRTECKNING
6.0 Källförteckning .......................52

3. METOD OCH MATERIAL
3.0 Metod ...................................27
3.1 Kvalitativ innehållsanalys ........27
3.2 Metodkritik ............................28
3.3 Material ................................28
3.4 Genomförande ........................29

5

1. INLEDNING
Det finns ett antagande inom arkitekturprofessionen om att offentliga
rum i allmänhet, och offentliga rum i stadens centrala delar i
synnerhet, ska skapa förutsättningar för möten mellan människor.
Rummen konstrueras således som mötesplats för behovet av socialt
utbyte genom normativa föreställningar om rummens användande.
Sociologisk och psykologisk litteratur påvisar dock ett annat behov behovet av avskildhet. Det vill säga att vara fysiskt och/eller mentalt
separerad från andra människor, vilket kan vara svårt att tillfredsställa i
staden.
Att vara avskild och ensam förknippas dessutom ofta med
något negativt trots att det är ett tillstånd som alla individer då och då
uppsöker för att få vara ifred för en stund. Individer har av olika
anledningar, och i olika omfattning, behov av en plats för enskild
avskildhet där det ges möjlighet till rekreation och avkoppling. Att i
staden undvika andra människor kan dock vara besvärligt. Vanligtvis
är individer då hänvisade till sina egna hem för att helt vara avskilda
från andra människor. Men även i hemmet kan det vara svårt att få
vara ifred, särskilt om boendet är delat med en partner, vänner eller
barn. Hemmet är dessutom ett privilegium och en kostnadsfråga. Alla
har inte ett eget hem.
Rekreation och avkoppling i offentliga miljöer kopplas
återkommande till att betrakta stadens och människors rörelser, njuta
av folklivet från en uteservering eller iaktta parkbesökarna från en
parkbänk. Söker individen istället någon form av fysisk avskildhet är
det i den större parken eller i stadsnära skogen, där risken att stöta på
andra människor är lägre, den mest lämpade platsen för denna
aktivitet.
Uppfattningen hos politiker, arkitekter och planerare är
därutöver att städerna framöver ska förtätas. Det blir således fler
människor som ska samsas på samma yta. Stadens offentliga rum,
såväl gatorna, torgen och parkerna, anses i betydande utsträckning
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inneha rollen som mötesplats vilket ytterligare reducerar möjligheten
till enskild avskildhet. Det uppstår följaktligen en problematik mellan
rådande konsensus om offentliga rums funktion och behovet av
avskildhet.
1.1 Syfte
Uppsatsens syfte är att utifrån ett teoretiskt perspektiv undersöka och
problematisera hur mötesplats och avskildhet behandlas i offentliga
rum. Syftet är även att belysa behovet av avskildhet. Vidare är syftet
att undersöka hur översiktsplanering förhåller sig till användande och
utformning av offentliga platser med koppling till mötesplats och
avskildhet.
1.2 Problemformulering
•

Hanterar begreppet offentliga rum aspekterna mötesplats och
avskildhet?
1.3 Disposition

Uppsatsen inleds med en genomgång av teoretiska utgångspunkter i
kapitel 2, vilket ligger till grund för arbetets innehåll och perspektiv.
Först ges en bakgrund till begreppen rum och plats och hur dessa
används i samband med offentlighet, för att sedan visa på en
problematik kring hur offentliga rum och platser konstrueras som
mötesplatser, och hur detta kan framkalla vissa rumsliga och sociala
konflikter. Vidare redovisar kapitlet en bakgrund till behov, avskildhet,
integritet och revir. Kapitel 3 redovisar metodval, avgränsning av
uppsatsens material och ett kritiskt reflekterande över detta. Kapitel 4
utgörs av en kvalitativ innehållsanalys av det empiriska materialet. I
kapitel 5 diskuteras analysens resultat och slutsatser.
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”Människan har i alla tider sökt att
finna en egen plats från vilket man kan
betrakta och förhålla sig till omvärlden,
en fredad zon dit man kan fly för att
slicka förlägenhetens sår och repa nytt
mod, finna tid för eget skapande, yppa
hemligheter för nära vänner, eller i
lönndom planera för en insats eller ett
angrepp.”
(Hansson 2006:68)
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Detta kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkter och perspektiv
som ligger till grund för uppsatsen. Genom att först introducera och
förklara begreppen rum, plats och offentlighet, kopplas dessa sedan till
hur de offentliga rummen konstrueras som mötesplatser. Vidare
redovisas att det ibland kan uppstå vissa konflikter i offentliga rum
gällande användning. Detta för att sedan påvisa att det finns en
problematik i konstruktionen av mötesplatser genom att framhäva
mänskliga behov relaterade till avskildhet och fysisk-sociala miljöer. I
slutet av kapitlet sammanfattas de teoretiska perspektiven och de mest
relevanta begreppen identifieras för att utgöra utgångspunkten i den
empiriska undersökningen.
2.1 Rum och plats
Att definiera vad ett rum och en plats är görs inte helt obehindrat. Det
finns olika språkliga definitioner såväl som olika teorier över hur rum
och platser kan betraktas. Begreppet rum, när det används till vardags,
förklarar ofta materiella rum, exempelvis rummen i en bostad, ett
gaturum eller ett offentligt rum. Begreppet plats förklarar en
geografisk punkt, exempelvis en plats i staden, en plats på landet eller
en plats i världen. Båda dessa ord har således en fysisk dimension. I
engelskan tillämpas, menar sociologen Mats Lieberg (1993:197), både
orden space and place som definition av begreppet plats. Space, för att
beskriva ett fysisk avgränsbart rum medan place istället ges en mer
nyanserad bild med geografiska, arkitektoniska och sociala
dimensioner.
Arkitekten och planeraren Lina Olsson tolkar i avhandlingen
Den självorganiserade staden Henri Lefebvres The production of space
(Lefebvre 1974/1991 i Olsson 2009), i vilken Lefebvre menar att rum
är socialt producerade. För att förklara sin syn på rummet använder
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Lefebvre flera olika rumsbegrepp, med utgångspunkt i ett mentalt rum,
ett socialt rum och ett fysiskt rum. Det mentala rummet är en abstraktion,
en teoretisk modell vilket representerar ett ideal och en förväntan
snarare än den faktiska verkligheten. Det sociala rummet innebär i
motsats till abstraktionen, ett verkligt rum med en social verklighet.
Det sociala rummet berör således det tredje materiella rumsbegreppet,
det vill säga det fysiska rummet. Lefebvre menar att det mentala rummet
inte går att separera från det sociala rummet, då produktionen av det
mentala rummet sker just i det sociala rummet. Det verkliga rummet är
därför ett socialt rum, då rummet på en och samma gång både är en
produkt och en producent av samhället (Olsson 2008:57-58). Denna
rumsliga produktion är en process som sker på såväl makro- som
mikronivå. Momenten i denna process utgörs av vad Lefebvre kallar
rumsliga praktiker, representationer av rum och rum av representationer.
I Olssons tolkning av Lefebvre är Rumsliga praktiker (Materiella
rum) det sociala rummets materialisering. Det vill säga det fysiska
rummet och de aktiviteter som pågår där. Det är i detta rum som
människans vardagliga sysslor och objekt utspelar sig. Representationer av
rum (Föreställda rum), är de rum som föreställs i tanken och vilka
förmedlas genom kommunikation. Dessa rum skapas genom
föreställningar och normativa modeller av en framtida verklighet och
blir således enbart abstraktioner av rum. Rum av representationer (Levda
rum) är de levda rummen. Det är rum på det sätt som de upplevs av
olika individer, vilka kan präglas av såväl fantasier, föreställningar och
de materiella rummen (Olsson 2008:59).
Enligt Olssons tolkning av Lefebvre består produktionen av
rum av två typer, av dominering och av appropriation. Dominering innebär
hur det sociala rummet blivit producerat och reproducerat genom det
materiella rummet och det föreställda rummet. Detta har visat sig genom den
påverkan som vetenskap- och teknikutvecklingen har haft på
människans möjligheter att dominera över naturen (Olsson
2008:62-65). Ett dominerat rum är således ett rum som har en
bestämd användning eller funktion och är utformad därefter.
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Appropriation är istället motsatsbegreppet till dominering. Att appropriera
rum menas att ta dessa i besittning som sitt eget, vilket medför att
rummen kan omformas genom användning. Men ska samtidigt inte
tolkas som att äga rummet. Appropriation möjliggör därför andra
människors deltagande (Olsson 2008:67-69). Lefebvre menar vidare
att invånare har rätt till staden, det vill säga en rätt till såväl deltagande
och appropriation (Olsson 2008:56,68).
Resonemangen ovan innebär att begreppen rum och plats har
både fysiska såväl som sociala dimensioner. Båda begreppen används
dock för att förklara materiella rum, som ett vardagsrum, ett offentlig
rum eller en plats i Sverige. Rum är fysiskt avgränsbara genom att
rummets gränser kan identifieras. Platser är inte fysiskt avgränsbara
men har en geografisk placering. De föreställda rummen är en
abstraktion, medan de levda rummen bygger på en materialitet, då de
är fysiska och just avgränsbara och således också är geografiskt
placerade. Rum kan antingen vara dominerade eller approprierade.
Dominerande genom dess utformning eller uttalade funktion.
Approprierade genom dess outtalade användning och modifierbara
funktion utifrån de individer som för tillfället tagit rummet i anspråk.
2.2 Offentliga rum
Sociologen Björn Andersson (2002:23) menar att offentlighet och stad
är i ömsesidigt beroende. Staden huserar det offentliga livet och det
offentliga livet bygger staden. Stadens rum, gator och torg, ger alla
frihet att möta varandra. Där utrymmena delas av diverse individer
med olika bakgrund och härkomst, som utför olika handlingar och
ägnar sig åt olika aktiviteter.
Begreppet offentlighet kan enligt Lieberg (1993:197) definieras
genom att delas upp i två dimensioner. Den ena dimensionen kan
beskrivas som offentliga rum. Dessa utgörs av fysiska lokaler,
anläggningar, gator och torg, alltså de platser som är offentliga. Den
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andra dimensionen kan beskrivas i form av en social sfär, och syftar på
de aktiviteter och det sociala livet som utspelar sig i de offentliga
rummen. Offentliga rum och platser, så som torg, gator eller parker
kännetecknas av att de, i princip, är tillgängliga för alla människor vid
dygnets alla tidpunkter. För att en plats ska vara offentlig får den dock
inte användas på ett sådant sätt att det utestänger andra människor.
Däremot kan vissa offentliga platser, exempelvis gatorna i ett
bostadsområde, trots detta tillfälligt tas i anspråk på ett sådant sätt att
de upplevs som privata. Samtidigt kan privata platser, t.ex köpcenter
och gallerior, på motsatt sätt kan upplevas som offentliga på grund av
sin användning. Förutom denna dikotomi mellan privat och offentlig
finns också andra varianter och tolkningar. Arkitekterna Lina Olsson
och Tomas Wikström (2012:86) menar att rum och platser exempelvis
kan upplevas som både halvprivata och halvoffentliga. Detta är ofta
platser som finns i anslutning till bostäder, exempelvis mindre parker
eller innergårdar. Rum och platser kan, enligt Lieberg (1993:198),
uppfattas på olika sätt beroende på hur de betraktas och används, men
i juridisk bemärkelse enbart vara privata eller offentliga.
Andersson (2002:27) menar att den sociala sfären alltid relaterar
till och påverkas i någon form av det rumsliga. Fysiska egenskaper
skapar flertalet möjligheter och hinder för hur möten och aktiviteter
kommer att gestalta sig och vilket innehåll de får. Det rumsliga och det
sociala bör således alltid beaktas samtidigt, som relaterade, men inte
bestämda enheter. Enligt sociologen Sören Olsson (2000:11,27) ger det
offentliga rummet också möjlighet för individer att bli sedda och att se
andra, och det talas ofta om gatans teater där individer kan visa upp
sig och varsebli andra. Andersson (2002:24) menar dock att staden
också har formats av intressen som grundar sig i kapitalism och
kommersialism, där rörelser, kommunikationer, gator, torg och
byggnader i stadens rum, har påverkats av intressen som handel,
värdetransaktioner och produktion. Enligt Andersson är staden och de
offentliga rummen därför fyllda av budskap, symboler och
kommersiella aktiviteter som individer inte kan välja bort eller heller
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värja sig mot. Närvaron i dessa rum blir därmed en påtvingad vistelse
i andras världar och sammanhang vilket kräver valet mellan
uppmärksamhet och avskärmning.
Ovan talas det om att offentliga rum är de rum som är
tillgängliga för alla individer under alla tider av dygnet, men att en
gränsdragning mellan offentliga rum och privata rum inte är
uppenbar. Offentliga rum utgörs av offentliga platser. Det rumsliga
och det sociala bör beaktas samtidigt, då de relaterar till och påverkar
varandra.
2.3 Mötesplats
Olsson och Wikström (2012:88-89) anser att begreppet offentliga rum
är starkt förknippat med möten mellan människor. Föreställningar om
hur staden och dess offentliga rum ska generera möten och relationer
mellan människor är ett återkommande ämne hos flertalet
urbanteoretiker under det senaste århundradet menar Olsson och
Wikström (2012:88).
Kulturgeografen Moa Tunström (2009:111) menar i
avhandlingen Jakten på den goda staden att begreppet den goda staden
och tillhörande stadsideal konstrueras genom språkbruk och anser att
en central del av detta stadsideal är hur stadskärnors offentliga rum
framställs som mötesplats. Tunström (2009:108,114) visar på att det
finns en uppfattning om att möten och mötesplatser i det offentliga
rummet är en bristvara och något som håller på att gå förlorat. Detta
ska åtgärdas genom att offentliga rum ska ge utrymme för
gemensamma händelser, där planeringen ska eftersträva gemenskap
och samhörighet i det offentliga rummet genom att skapa platser för
både spontana och planerade möten. Möten skildras dessutom enligt
Olsson och Wikström (2012:125) i planeringssammanhang oftast som
gemytliga och präglade av avkopplande umgänge, där framförallt
kafékultur och möten framställs som ett ideal i illustrationer och
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visioner. Tunström (2009:112-113) menar vidare att det finns en stark
tilltro till att spontana möten alltid sker med gott syfte. Att de fysiska
platser där dessa möten kan uppstå och det sociala utbytet utspelar sig
alltid är av godo, utan att problematisera de dåliga eller konfliktfyllda
möten som också kan komma att äga rum.
Liknande resonemang har arkitekten Catharina Gabrielsson
(2006:57) i sin avhandling Att göra skillnad, där hon menar att det finns
ett schabloniserat sätt att tala om offentliga rum som mötesplatser och
stadens vardagsrum som ska generera gemenskap och allmän trivsel.
Där mötet framförallt sker mellan likar och att samtalen som uppstår
resulterar i ömsesidig bekräftelse. Detta skapar en bild av samhället
som homogent och demokrati som synonym för konsensus, och där
metaforen om det offentliga rummet som ett vardagsrum innebär att
tanken om grundläggande olikheter, skillnader och konflikter upphör.
Gabrielsson (2006:425) menar samtidigt att det finns en
uppfattning om att det offentliga rummet utgår från idé om att man
som individ eller grupp ska kunna få vara ifred och att det finns en
föreställning, framförallt i svensk kultur, om att andra människor och
samhället i stort inte angår oss. Det viktiga med offentliga rum,
framför Gabrielsson, är att de istället ska utgå från ett socialt syfte och
att det utsätter människor för varandra. Det är i det offentliga rummet
som identiteten formas och är dessutom en förutsättning för verklighet
och gemenskap. Det offentliga rummet sätter individer i sociala
situationer, det är där omöjligt att frångå andra människors blickar
och det gör det möjligt att lära känna andra människor. Interaktionen
tvingar oss att inse att det finns en värld utanför den egna sfären.
Gabrielsson (2006:427) menar att syftet med det offentliga rummet
inte är att få vara ifred. Syftet är istället att man ska uppmärksamma
andra människor och interagera med dem.
Diskussionen ovan visar att möten som uppstår mellan
individer i offentliga rum anses vara av godo och sällan
problematiseras i avseendet att det inte framkommer olikheter och
skillnader. Potentiella konflikter som kan uppstå vid dessa möten lyfts
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inte och de offentliga rummen är goda mötesplatser som skapar
gemenskap och förståelse. Platserna i staden ska framförallt skapa
förutsättningar för människor att mötas och ska inte bygga på idén om
att man ska kunna vara ifred.
2.4 Konflikter
Då ett stort antal individer och grupper samsas om samma offentliga
plats kan det emellanåt uppstå vissa konflikter, framförallt då olika
individer eller grupper gör anspråk på samma plats menar Olsson och
Wikström (2012:134). Detta visar sig först när användningen av
platsen tolkas olika mellan dessa grupper och individer, där ibland
tanken om att hemhörighet anses ge en naturlig förtur till användning
av platsen. Det kan därför uppstå en konkurrenssituation ifall nya
grupper eller individer gör anspråk på samma plats, särskilt då vissa
grupper inte anses ha samma självklara rätt till platsen. Vilket tydligt
demonstreras när det kommer till olika gruppers makt och inflytande,
exempelvis när gräsrotsrörelser ställs mot kommersiella intressen.
Offentliga rum har mer och mer kommit att regleras och
kontrolleras. Detta har medfört att viss användning och vissa,
framförallt marginaliserade, grupper har exkluderats menar Olsson
och Wikström (2012:136). Detta visar sig exempelvis i hur hemlösa och
människor med olika former av beroende tvingas bort från offentliga
platser när dessa bryter mot normaliteten. En normalitet som bygger
upp rumsliga normer om vad som är ett acceptabelt beteende. Dessa
rumsliga normer reproduceras omedvetet och blir först uppenbara när
någon individ eller grupp bryter mot dem enligt Olsson och Wikström
(2012:140). Ett rums eller en plats material och fysiska element har en
påverkan på vad som anses vara rätt användning på platser. Olsson
och Wikström (2012:140) menar således att det är inte enbart den
mentala föreställningen om vad som är ett accepterat beteende på en
plats. Då den fysiska miljöns utformning påverkar hur människor
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använder den, hur människor rör sig genom den och hur och var
människor bosätter sig. Olsson och Wikström (2012:143) menar att
den fysiska miljön har därför en strukturerande verkan som på
varierande sätt samspelar, vidmakthåller och destabiliserar sociala
strukturer i samhället. Och att forskning på hur den fysiska miljön
påverkar människan i ett psykologiskt perspektiv har bedrivits sedan
1960-talet i och med miljöpsykologin. Vilken har sin grund i hur
sociala relationer och samhälle påverkas av just rumslighet, symbolik
och materialitet.
Olsson och Wikström (2012:146) menar vidare att olika
stadsrum ger olika möjligheter till appropriation, vissa platser är lättare
att använda på fler sätt än planerat och vissa platser har genom
utformning sett till att motverka appropriation. Vissa beteenden och
aktiviteter hos individer påverkas dock inte av platsens utformning, då
användningen trots platsens fysiska attribut, styrs av individerna som
vistas på platsen. Visst beteende hos användarna kan, enligt
samhällsplaneraren Maartje Van Lieshout och sociologen Noelle Aarts
(2008:507), genom visuella och audiella yttranden få andra individer
att känna sig ovälkomna på platsen. Användningar bekräftas dock i
rummet genom dess fysiska utformning, vilket medför att vissa
aktiviteter således inte alltid går att att utföra menar Olsson och
Wikström (2012:148). Dessa aktiviteter tvingas därför ut till stadens
periferi eller platser där kontroll inte är lika omfattande. När rumsliga
normer bryts eller när appropriation sker av offentliga rum kan detta
ofta uppfattas som olämpligt och ses sällan som något positivt från
människor och omgivning runt omkring.
Resonemangen ovan visar att det då och då kan uppstå vissa
konflikter gällande individers beteenden och platsers användning.
Dessa konflikter kan uppstå oavsett om det handlar om hur platsen är
utformad eller om det gäller rumsliga normer. I alla miljöer och
sammanhang uppstår det rumsliga normer om hur en plats bör
användas. Om platsen, genom dess fysiska form, är utformad för en
förutbestämd aktivitet tenderar den rumsliga normen vara starkare.
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2.5 Behov
Miljöpsykologen Patrick Grahn (1993) har i sin avhandling Om parkers
betydelse tolkat filosofen och författaren Agnes Hellers Behovsfilosofi
(Heller 1983 i Grahn 1993). Vid all planering tycks det alltid uppstå
vissa intressekonflikter och att det vid dessa konflikter alltid finns
argument för ekonomi och teknik tillgängliga. Ett humanistiskt
förhållningssätt är dock ofta svårare att argumentera för enligt Heller
(Grahn 1991:106), och menar att det som grund istället behövs en
värdediskussion som ska utgå från mänskliga behov. Samhället ska ur
ett planeringsperspektiv grundas på dessa behov, så länge inte en
individs behov innebär att andra individer drabbas negativt eller
negligeras. Begreppen Heller använder sig av är Det Högsta Goda och
Det Högsta Sanna. Det Högsta Goda är samhällets strävan efter att
tillgodose människors behov av Liv, Frihet, och Lycka. Det Högsta Sanna
är kunskapen om hur Det Högsta Goda kan uppnås.
Utgångspunkten i en värdediskussion är tolkningen av Det
Högsta Goda enligt Heller (Grahn 1991:107) där Det Högsta Goda är
samhället som det bör se ut. Medan det samhälle vi har idag är Varat.
Ett medvetande om och ställningstagande för Bör-samhället innebär
därför en kritik av Varat, och kan således ge möjligheter till tankar,
idéer och handlingar om hur Bör-samhället ska kunna åstadkommas.
Det Högsta Goda erkänner människans behov av Liv, Frihet och Lycka.
Behov är individens strävan efter att ständigt förbättra sin position för
att till slut uppnå De Perfekta Tillstånden, då alla behov är tillfredsställa.
Dessa tillstånd kan emellertid inte uppnås då nya behov ständigt
uppstår var eftersom ett behov tillfredsställs. Formuleringen av Det
Högsta Goda är därför en strävan efter De Perfekta Tillstånden (Grahn
1991:108).
Enligt Heller (Grahn 1991:109-111) bygger Strävan efter Liv på
individens reproduktiva förmåga, det vill säga att vara fysisk och
psykiskt redo. Tillstånd som räknas hit är, mätt, frisk, varm, vaken,
koncentrerad, utåtriktad och/eller utsövd. De element som möjliggör
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dessa tillstånd är således mat, dryck, tak över huvudet, värme och vila.
Även definierat som en sund omgivning och miljö. Strävan efter Frihet är
individens strävan efter att frigöra sig från restriktioner. Tillstånd som
individer här strävar efter är makt, rikedom, inflytande och rörlighet.
Det Högsta Goda, det vill säga Bör-samhället, måste nås genom att
samhället här ska ge alla individer möjlighet till att uppnå Liv, Frihet
och Lycka. Enskilda individers strävan efter frihet får således inte lägga
restriktioner på andra individers möjlighet. Tillstånd som därför
eftersöks är rättvisa, jämlikhet och oberoende. Strävan efter Lycka är
individens yttersta strävan, att motivera sin tillvaros mening, det vill
säga lyckan. Lyckan är dock högst subjektiv och dessutom kulturellt
betingad. Föreställningen om en framtid där tillvarons mening nås
genom progression från det nuvarande tillståndet är dock något som
är gemensamt för varje individ. Lyckan är därför Det Högsta Perfekta
Tillståndet, och där Liv och Frihet är förutsättningar för att lycka ska
kunna uppnås (Grahn 1991:114-115).
Diskussionen ovan visar på vikten av att i en humanistisk
planering, erkänna och sträva efter att tillgodose individers behov av
liv, frihet och lycka. Detta uppnås genom att skapa förutsättningar för
en sund omgivning och inflytande för individen. Vilket möjliggör för
individen att utveckla subjektiva motiv för tillvarons mening.
2.6 Avskildhet
Sociologen Niklas Westberg (2012: 24-26) menar att avskildhet är
något som alla människor ägnar sig åt, men att avskildhet ibland kan
förknippas och blandas ihop med ensamhet. Begreppen är relaterade
men har olika innebörd. Ensamhet anses bero på en brist i en individs
sociala relationer, en subjektiv upplevelse som kan vara både smärtsam
och präglad av lidande. Begreppet kan också definieras som en
individs otillfredsställda behov av gemenskap. Avskildhet kan istället
enligt Westberg (2012:76) beskrivas som en social ouppmärksamhet,
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där andra individer kan vara fysiskt närvarande men där den mentala
upplevelsen av individerna är frånvarande. En individ kan vara
isolerad i fysisk bemärkelse men känna sig förbunden genom andra
värden, som idéer och sociala strukturer som skänker en känsla av
gemenskap och tillhörighet. Omvänt kan en individ vara i
direktkontakt med andra individer och uppbunden i gemenskap men
ändå uppleva en stark ensamhet. Inom sociologisk forskning används
både ensamhet respektive avskildhet som beskrivning av en individs
fysiska och/eller kommunikativa separation från andra individer. Där
ensamhet ges en negativ innebörd, och avskildhet en positiv innebörd
(Westberg 2012:27).
Avskildhet kan vidare särskiljas på två sätt, mental avskildhet
och fysisk avskildhet, genom att skilja på situationer som avskild bland
andra och avskild utan andra. Staden är den miljö där ambitionen att
vara avskild bland andra tydligt kommer till uttryck. Framförallt
storstadens mer anonyma sociala relationer stärker enligt Westberg
(2012:123) en individs möjlighet till avskildhet bland andra människor.
En avskildhet som kan påvisas med att signalera en social distans,
exempelvis genom att läsa en bok, använda hörlurar eller genom att
placera sig på en viss plats. Dock finns inga tydliga tekniker som är
avsedda att signalera en individs vilja till avskildhet, utan detta måste
kommuniceras av den avskilda individen. Westberg (2012:124) menar
att avskildhet bland andra i det offentliga rummet således blir något
som kan åstadkommas gemensamt. Att vara avskild med andra relateras
därför oftast med offentliga rum och avskild utan andra med privata
rum. Privata rum förknippas med hemmet och med värden som
positiv avskildhet och intimt umgänge. Offentliga rum, menar
Westberg (2012:125), är inte förknippade med intimitet, utan ger
istället möjlighet till anonymitet och avskildhet bland andra människor.
En avskildhet som vilar på ett förtroende om att människor lämnar
varandra ifred.
En individs valda avskildhet kan, enligt Westberg (2012:112),
delas upp i frihet från och frihet till. Viljan till avskildhet i sin negativa
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form grundar sig i en föreställning om att individen på ett eller annat
sätt upplever sig störd av andra individer eller sociala sammanhang.
Avskildheten innebär således en situation där individen upplever en
frihet från de sociala och sensoriska störningar som samhället konstant
bombarderar denna med. Störningar som hör till massan av
människor, så som oljud, lukter, informationsmängd och brist på privat
utrymme. Avskildheten menar Westberg (2012:112) blir här ett frirum
från det sociala livets irritationsmoment. Viljan till avskildhet
aktualiseras dessutom ofta i samband med en individs betydande
livsförändringar, där avskildheten kan fungera som ett tillfälle för
sökandet efter en ny relation till omvärlden och det egna jaget.
Avskildheten anses också medföra flertalet välgörande aspekter för
individen enligt Westberg (2012:117,120), inte minst genom reflektion,
vila och självförnyelse. Avskildheten beskrivs då som frihet till en
känslomässigt frigörande situation från sociala begränsningar och
extern stimuli, vilket främjar känslor och kreativt tänkande.
Vidare menar Westberg (2012:104-105) att det har uppstått en
ensidig bild av gemenskap som ideal, vilket får ensamhet och
avskildhet att framstå som något skamfullt. Samhället bygger på ett
antagande om att vara tillsammans är något universellt bra, något som
underlättar vardagen och något som leder till lycka. Ifall normalitet
enbart förknippas med gemenskap och socialitet kan detta innebära en
svårighet i att se andra levnadsförhållanden som något önskvärt.
Socialitet och avskildhet innebär inte två väsensskilda situationer enligt
Westberg (2012:109), då andra individer i olika grad är perceptuellt,
kognitivt eller emotionellt närvarande genom att de varseblivs eller
ägnas en tanke.
Enligt Westberg (2012:122,221) efterfrågar individer som söker
avskildhet sålunda ett utrymme där denne kan vara ifred med sig själv.
Det handlar om att hitta en utgång från socialiteten genom olika
lösningar och tekniker. En typisk metod för den individ som söker
avskildhet är därför att söka upp en miljö eller plats där andra
människor är frånvarande, trots att upplevelsen av avskildhet även kan
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åstadkommas i rum av social karaktär. Naturen eller ödemarken är
ofta en klassisk plats för individer som söker avskildhet menar
Westberg (2012:239-241). Men för den individ som bor i staden och
söker avskildhet kan det vara svårt att få tillgång till dessa platser och
där bostaden istället utgör den enda flykten från det sociala. Dock är
hemmet i egentlig mening enbart fungerande för detta ifall det inte
delas med någon annan. Vid en sådan situation krävs då ett eget rum
eller en överenskommelse mellan de som delar hemmet.
Enligt Westberg (2012:246) kopplas avskildhet till en möjlighet
att få bestämma själv, utan andra individers påverkan, krav och makt.
Där individen strävar efter en balans mellan avskildhet och
gemenskap. En balans vars utfall avgörs av individens mentala och
fysiska möjlighet att vandra mellan dessa två tillstånd enligt Westberg
(2012:181).
Argumentationen ovan visar att avskildhet alltså kan förknippas
med något negativt eller dramatiskt, men att alla individer har behov
av avskildhet i någon form. Avskildhet definieras som ett tillstånd som
är självvalt och positivt medan ensamhet definieras som ett tillstånd
vilket bygger på en brist på sociala kontakter och något negativt.
Avskildhet är en upplevelse och kan åstadkommas både i sammanhang
med och utan andra individer närvarande.
2.7 Integritet
Humanekologen Torsten Malmberg (1983:75) menar att avskildhet
vidare är kopplat till individens rätt och vilja till integritet och det egna
reviret. Begreppet integritet inbegriper den mentala delen av
avskildhet, till skillnad från revir som omfattar den fysiska avskildheten
i form av det personliga och fysiska utrymmet som omgärdar
individen i olika grader. Moralfilosofen Mats G Hansson (2006:38)
menar att engelsk litteratur ofta talar om privacy, vanligen översatt till
svenska som integritet. Vilket i filosofisk och juridisk mening innebär

21

rätten till ett skyddat privatliv och en personlig sfär. Integritet är det
grundläggande intresset för en individ att hitta en egen roll i ett socialt
komplext sammanhang. Att kunna dra sig undan, men också kunna
delta i olika sociala situationer. Hansson (2012:129) menar att i
moralfilosofiska och rättsvetenskapliga studier definieras ibland
integritet i termer av avskildhet där individen har ett starkt intresse för
att få vara ifred. Individen söker där möjligheten till en avskild zon,
dock som en del av ett större socialt rum i vilket denne är delaktig i
varierande typer av sociala relationer. Detta visar sig i önskan om att få
vara del av det gemensamma med andra såväl som i att kunna vara
privat, men i varierande grad beroende på sammanhang (Hansson
2012:13).
Den personliga sfären som integritet kan ömsom utvidgas
ömsom krympa beroende på situation och sällskap menar Hansson
(2006:30). Integritet som ur ett psykologisk perspektiv har först och
främst en social funktion vilket inte formas med utgångspunkt i ett
intresse av att enbart få vara ifred utan att utifrån ett intresse att både
få vara avskild och få vara delaktig. Eftersom individens frihet först blir
något innehållsrikt när den kan förverkligas i ett socialt sammanhang.
Enligt Hansson (2006:27) blir frihet att själv få välja var gränsen går
mellan individens egna sfär och den sfär som byggs upp av andra
gemenskaper. Att på egen hand få bestämma när man vill vara
delaktig eller avskild.
Vidare menar Hansson (2006:135) att vad som anses vara
privat och allmänt, eller avvägningen mellan delaktighet och
avskildhet är starkt beroende av individens kultur och påverkas i hög
grad av religiösa uppfattningar, moraliska och politiska ideal, men
också praktiska och ekonomiska omständigheter. Behovet av avskildhet
är dock oberoende av ekonomisk status, men har genom sin karaktär i
form av ekonomisk utrymme eller materiella villkor spelat en viss roll
för möjligheten till avskildhet enligt Hansson (2006:67).
Begreppet integritet berör som påvisat ovan individens mentala
avskildhet, och kan likställas med det frekvent använda begreppet
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privacy i engelsk urbanlitteratur. Detta innebär rätten till ett privatliv i
olika sociala sammanhang, och är en central del av livet. Att växelvis
kunna öka eller minska insynen till sin personliga sfär och att själv
välja avvägningen mellan avskildhet och delaktighet.
2.8 Revir
Torsten Malmberg (1983:9) menar att individer genom gränsdragning
i någon form skapar ett eget område, nödvändigt för individens
utveckling av identitet och integritet. Begreppet revir behandlar detta
fysiska utrymme som varje individ omger sig med och som skiljer
denne från andra. Reviret benämns ofta som en ballong kring
individen vilken likt integritet, är ett dynamisk utrymme som både
växer och krymper i och med relationer av olika slag.
Enligt Malmberg (1983:76) hanteras reviret genom tre stadier.
Det grundläggande stadiet är det personliga utrymmet som alltid
omger individen, vilket tydliggörs genom luften mellan individer i
olika sammanhang. Det andra revirstadiet är det revir som tillfälligt
uppstår på bestämda platser, så som parkbänken, bordet på biblioteket
eller en badplats. Det sista stadiet omfattar en plats eller byggnads
stadigvarande ägande eller hyra, vid vilket revirbeteendet är som
starkast.
Visat ovan är att revir handlar om det fysiska utrymmet kring
en individ, vilket både växer och krymper beroende på sammanhang.
Alla individer tillämpar någon form av revirbeteende och är en viktigt
koppling till behovet och upplevelsen av avskildhet och hur rum och
platser används.
2.9 Fysisk-social miljö
Olika individer kräver vid olika tidpunkter olika miljöer menar
miljöpsykologen Patrik Grahn (2005:249-251), där miljön eller platsen
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som eftersöks i stort sett bör spegla den för stunden efterfrågade
aktiviteten. Den aktivitet som efterfrågas relaterar vidare till individens
psykiska kraft. Grahn har utifrån detta konstruerat en modell i form av
en pyramid, vilken redogör för en individs psykiska kraft i förhållande
till en eftersökt miljö och efterfrågan på socialt utbyte. Pyramiden
delas upp i fyra stadier mellan social och asocial. Toppen av
pyramiden utgör ett utåtriktat engagemang och en stark psykisk kraft vilket
bygger på ett stort socialt utbyte och stor efterfrågan på stimulerande
miljöer. Delen och stadiet under toppen på pyramiden präglas av ett
aktivt deltagande, men med en begränsad efterfrågan på nya sociala och
fysiska miljöer. I det tredje stadiet har individen ännu mindre psykisk
kraft, individen är här emotionellt deltagande. Det vill säga nyfiken på
miljön och sociala aktiviteter på avstånd. Men har ingen kraft att själv
delta aktivt i dessa. Botten av pyramiden beskrivs som ett inåtriktat
engagemang, ett tillstånd där individen framförallt vill vara ifred och har
därmed ett behov av en miljö som stöder detta. En kravlös och enkel
miljö som innebär att individen kan vara för sig själv utan att bli störd.
Miljöpsykologen Terry Hartig (2005:264,266) menar att alla
människor behöver vila och återhämtning. Hur mycket och varför
varierar mellan individer. Hur individen åstadkommer denna
återhämtning och vilka platser som efterfrågas varierar också mellan
individer. Den fysiska miljön och dess utformning visar sig dock vara
relevant för individens återhämtning menar Grahn (1991:278), där
platsens fysiska utformning blir viktig i och med att individer som
ämnar utföra en viss aktivitet söker sig just till platser som är
utformade eller lämpande för den efterfrågade aktiviteten. Platsens
utformning påpekar Tommy Gärling (2005:362) är också viktig i det
avseendet att det påverkar det sociala samspelet mellan främmande
individer i offentliga miljöer.
Resonemanget ovan visar att olika miljöer tillåter olika
aktiviteter. Olika individer efterfrågar olika miljöer, men alla individer
behöver någon gång en form av vila och återhämtning. En plats fysiska
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utformning är viktig för att kunna åstadkomma den efterfrågade
aktiviteten.
2.10 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter
De teoretiska utgångspunkterna visar att offentliga rum och platser i
staden har såväl fysiska som sociala dimensioner. Det finns olika
föreställningar om vad dessa rum och platser ska fylla för funktion och
vilken funktion de verkligen fyller. En förbestämd användning får
konsekvenser för vilka aktiviteter som kommer uppstå, genom såväl
utformning och socialrumsliga normer.
Alla människor har av olika anledning och omfattning behov
av avskildhet. Förtätning, mängden människor och informationsflöde
av olika slag i det offentliga rummet försvårar individers möjlighet till
att få vara själv utan något som söker uppmärksamheten. Vissa
individer har inte förutsättningar för avskildhet ens i sitt egna revir,
hemmet.
Få offentliga rum i staden erbjuder möjligheten till fysisk
avskildhet, samtidigt som de mer och mer anses fylla funktionen som
mötesplats. I det offentliga rummet ska individen inte ha rätt att bli
lämnad ifred.
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”...bör inte alla varelser som något
självklart få ha ett enskilt område, där de
blir lämnade ifred för sådana allseende
ögon? Någonstans där de kan försvinna
och bli borta i stillsam obefintlighet.”
(Geijerstam 1985:51)
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3. METOD OCH MATERIAL
Val av metod som används i en undersökning görs utifrån uppsatsens
problemformulering och hur denna på ett tillfredsställande sätt kan
besvaras. En kvalitativ innehållsanalys har valts därför att den
framförallt har en metodologisk styrka i att lyfta dolda budskap i en
text (Denscombe 2009:308).
3.1 Kvalitativ innehållsanalys
En innehållsanalys innebär en metod som gör det möjligt att analysera
en texts innehåll. Innehållsanalys är i grunden en kvantitativ metod,
där förekomsten av vissa ord räknas. Metoden går dock att applicera
på texter med en kvalitativ utgångspunkt vid vilken analysen avslöjar
vad texten framställer som relevant, vilka prioriteringar som skildras
och vilka värderingar som framförs. Detta genom att framförallt
undersöka hur vissa förekommande ord värderas och kommuniceras
genom den skrivna texten (Denscombe 2009:308-309).
Steg ett i en innehållsanalys är att välja ut vilket empiriskt
material som ska analyseras för att sedan i steg två bryta ner detta till
mindre enheter genom exempelvis rubriker och ord. Tredje steget
utgör de moment där enheternas betydelse och budskap analyseras
med hjälp av nyckelord (Denscombe 2009:307-308).
Den kvalitativa innehållsanalysens syfte är inte ett försök i
kvantifiering genom att räkna antalet gånger de framtagna
nyckelorden nämns i det empiriska materialet. Målet är tvärtom att
genom nyckelorden försöka lyfta fram medvetna eller omedvetna
budskap och synsätt i det empiriska materialet och diskutera dem
utifrån de teoretiska utgångspunkterna.
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3.2 Metodkritik
Innehållsanalysens begränsningar ligger i att den tenderar att lyfta ut
enheter och dess betydelse från den ursprungliga kontexten och
författarens intentioner. En innehållsanalys kan därför också ha
svårighet i att förstå och tolka en texts underförstådda meningar
(Denscombe 2009:308-309). Med kvalitativ forskning finns det också
alltid en risk att forskaren påverkar konstruktionen av materialet. Det
är forskaren som tolkar den information som kan utläsas av
litteraturen, och utfallet påverkas av dennes bakgrund, identitet och
kontext trots en strävan efter objektivitet (Denscombe 2009:323,384).
Likaså kan val av undersökning, val av metod och slutsatser påverkas
av dessa aspekter. Det primära är forskaren närmar sig analysen och
materialet med öppet sinne, med erkännande att det finns en möjlighet
att denne kan ha fått allt om bakfoten (Denscombe 2009:385).
3.3 Material
Valet av det empiriska material vilket uppsatsen undersöker har gjorts
utifrån syfte och problemformulering. Uppsatsen ämnar undersöka
hur platser och rums funktion och förutsättning för användning
produceras. Därför studeras kommunala översiktsplaner då dessa
representerar både visioner och mål för kommunens och dess tätorters
markanvändning. Översiktsplaner är inte ett juridisk bindande
dokument, men är vägledande för framtida planering på en mer
detaljerad nivå. Vilket kan komma att påverka utfallet av den fysiska
miljöns utformning och funktion. Att studera översiktsplaner är också
intressant i det avseendet att de ofta speglar ett rådande
planeringsideal vilket innebär att den samtida planeringskulturen kan
vara möjlig att utläsa.
Empiriskt material valdes utifrån kommunens folkmängd, då
folkmängden kan komma att påverka förutsättningen till fysisk
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avskildhet. Enligt Statistiska Centralbyrån (2014) finns det 14
kommuner med över 100 000 invånare i Sverige. Alla 14 kommunerna
har en befolkningsökning samt ett positivt inflyttningsnetto. Av dessa
kommuner är det dock bara Västerås som har en översiktsplan
antagen efter 2010, och väljs därför på grund av sin aktualitet i och
med att den vann laga kraft i december 2012.
3.4 Genomförande
För att en innehållsanalys av det empiriska materialet ska vara
genomförbar har flertalet nyckelord identifierats. Nyckelorden är
framtagna utifrån relevanta begrepp som behandlats i de teoretiska
utgångspunkterna. Dessa nyckelord är: offentliga rum, offentlig plats,
mötesplats, möte, behov, avskildhet, återhämtning, och vila.
Första steget i analysen är att söka igenom förekomsten av
nyckelorden. Efter en första genomläsning kunde vissa träffar avfärdas
som irrelevanta för uppsatsens syfte och frågeställning. Vissa nyckelord
behövde också anpassas efter det empiriska materialet, exempelvis fick
nyckelorden återhämtning och avskildhet inte en enda träff, men istället
kunde orden rekreation och avkoppling med liknande innebörd
identifieras. De slutgiltiga nyckelorden blev därför offentliga rum, offentlig
plats, mötesplats, möte, behov, rekreation, avkoppling och vila.
Efter att nyckelorden anpassats genomfördes en mer ingående
genomsökning där relevanta träffar undersöktes i syftet att studera
sammanhang och innebörd närmare. Analysen redogör för de mest
väsentliga resultat som framkommit utifrån nyckelbegreppen och visar
exempel på citat som är signifikativa för de ståndpunkter som
förmedlas i det empiriska materialet. Då materialet varit i digital form
har det dessutom varit möjligt, med hjälp av dator, att utföra en
genomsökning efter nyckelbegreppen på ett mer träffsäkert sätt än vid
en manuell sökning.
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4. ANALYS
Innehållsanalysen av Västerås Översiktsplan delas upp nedan efter
respektive nyckelbegrepp som studerats för att sedan sammanfattas i
slutet av kapitlet. Det som undersöks i innehållsanalysen är
nyckelordens förekomst, vilket sammanhang de nämns och vilket
budskap de förmedlar.
4.1 Offentliga rum och platser
Med nyckelbegrepp som offentliga rum och offentlig plats studeras hur
dessa materiella rum är angivna att fungera enligt översiktsplanen.
Analysen av Västerås Översiktsplan visar att nyckelorden offentliga
rum och offentlig plats överlag inte är särskilt förekommande.
Dokumentet behandlar istället dessa rum och platser med synonyma
begrepp som kopplas till offentlig karaktär, exempelvis grönområden,
parker, gator och torg. De textstycken som dock ordagrant behandlar
offentliga rum och platser, visar på att de sammanhang nyckelorden
nämns först och främst handlar om vilken funktion dessa rum och
platser ska ha:
God arkitektur och gestaltning ska prägla utvecklingen
av staden både vad gäller byggnader och offentliga rum
och platser. Dessa är viktiga som mötesplatser, för
överföringen av traditioner, vardagsrutiner och
erfarenheter mellan generationerna, liksom för kulturlivet
i staden. (Västerås 2012: 35)
Framförallt uttrycks det att dessa rum och platser är viktiga för att
möten mellan människor ska kunna uppstå. Och att platsernas
utformning och gestaltning är av betydelse för dess funktion som just
mötesplats. Vad som anses vara god gestaltning är dock inget som
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redovisas vidare i översiktsplanen. Det framkommer också att dessa
platser fyller en funktion för rekreation:
Grönområden och vattendrag, offentliga platser, parker
och mellanrum spelar en allt viktigare roll i en tätare
stad. Förutom att de utgör miljöer för möten och
rekreation samt stråk för gående och cyklister bidrar de
till att befintlig och ny bebyggelse i staden bättre
anpassas till ett förändrat klimat. (Västerås 2012:32)
Rekreation är ett begrepp som är återkommande i Översiktsplanen,
men det är problematiskt att utifrån dokumentet definiera vad detta
innebär i det här fallet, vilket uppsatsen återkommer till nedan.
Samtidigt går det också att se att inte enbart de platser som specifikt
uttrycks som offentliga, utan grönområden och parker som generellt
sätt även de är just offentliga, tillika ska utgöra miljöer för att generera
möten.
4.2 Mötesplats och möten
Användningen av mötesplats och möten som nyckelbegrepp avser att
undersöka hur denna aktivitet hanteras och värderas i texten.
Nyckelordet mötesplats visar sig förekomma mest av de undersökta
orden i dokumentet. Mötesplatser och möten betraktas också vara den
mest primära funktionen som såväl gamla som nya platser och
bebyggelse över lag ska utformas för:
Planeringen ska skapa förutsättningar för gemenskap
och social sammanhållning, för tillgänglighet,
jämställdhet, trygghet och hälsa samt möjligheter till
samvaro och delaktighet. (Västerås 2012:10)
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Planeringen ska skapa förutsättningar för möten mellan
människor i vardagen, i arbetet, på fritiden, i staden och
på landsbygden. (Västerås 2012:10)
Det framkommer att det är möten mellan människorna, det
gemensamt upplevda och den sociala sammanhållningen som
planeringen ska skapa förutsättningar för. Det fokuseras också på att
det ska skapas delaktighet. Just denna känsla av att vara delaktig
förefaller vara ett mål som planeringen ska skapa förutsättningar för
genom nya miljöer och platser anpassade för möten. Det tycks
genomgående vara just mötet som den fysiska miljön ska underbygga
och framkalla. Detta budskap är återkommande oavsett vilka platser
som åsyftas, det blir dock extra tydlig när det är stadskärnan som
behandlas:
City är alla västeråsares och besökares naturliga
mötesplats och kräver ständig förändring och utveckling
för att bli än mer attraktivt. Det är stadens mest
koncentrerade och attraktiva service- och kulturområde
och ska vara en mötesplats för alla åldrar.
(Västerås 2012:29)
De gröna lungorna i form av parker och små oaser
utvecklas och kompletteras för att bli naturliga
mötesplatser och inbjuda till samvaro och utevistelse.
Lekplatser för barnen blir naturliga mötesplatser för
barnfamiljer. I City ska det finnas gott om mötesplatser
för alla.(Västerås 2012:29)
Centrum utvecklas genom komplettering med fler
bostäder och nya mötesplatser. Fler bostäder ger
förutsättningar för ett mer levande City dygnets alla

32

timmar, det vill säga även när butikerna är stängda.
(Västerås 2012:37)
Västerås stadskärna går i översiktsplanen även under benämningen
City. Det är invånarnas och besökarnas naturliga mötesplats. Här ska
ytterligare möten skapas, dels genom icke-kommersiella mötesplatser i
form av kultur och nöjen men också genom att ge parkerna i staden en
större roll i det sociala utbytet mellan människor. Det förefaller vara så
att hela Västerås City ska vara en mötesplats. Nya mötesplatser ska
skapas överallt, i såväl stad, bostadsområde och landsbygd. Och där
mötesplatser redan finns, ska ytterligare resurser läggas på att förstärka
denna funktion. Återkommande är att utrymme ska ges till de
spontana mötena. Det vill säga de möten som uppstår mellan
främlingar:
Behovet av närströvområden, odlingslotter, ytor för lek
och idrott, platser för spontana möten och för
föreningsliv och andra aktiviteter ska tillgodoses.
Befintliga mötesplatser t ex idrottsplatser, fritidsgårdar
och bygdegårdar utvecklas. (Västerås 2012:45)
Dessa möten visar sig inte problematiseras alls. Översiktsplanen visar
inte på att det förekommer konflikter, varken i staden eller på platser
där människor möts. De konflikter som eventuellt kan uppstå enligt
översiktsplanen, är konflikter rörande olika funktioner, kulturmiljöer,
verksamheter eller trafikslag. Det framkommer snarare att det ses
positivt med mycket människor utifrån en trygghetsperspektiv:
Ett ökat inslag av kultur/nöjen och icke-kommersiella
mötesplatser ökar Citys attraktivitet. Fler besökare i
olika åldrar ger ökad trygghet. (Västerås 2012:29)
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När fler rör sig till fots och med cykel ökar tryggheten i
stadsmiljön. Behov finns också att enkelt och naturligt
knyta samman olika stadsdelar för att skapa möten
mellan människor med olika kulturell och social
bakgrund. (Västerås 2012:30)
Synliga människor ”dygnet runt” ger tryggare miljöer.
(Västerås 2012:31)
Det går att utläsa i dokumentet att en förtätning av staden, fler besök,
fler mötesplatser och rörelser av mycket folk anses bidra positivt till en
trygghet i staden. Trots att eventuella meningsskiljaktigheter eller
konflikter mellan de människor som befolkar platserna inte alls
problematiseras. Istället anses en förtätning av Västerås medföra ännu
fler chanser till möten:
En tät stad ger närhet till skola, barnomsorg, butiker
och mötesplatser. En tät och blandad stad ger mångfald.
En tät och grön stad är hållbar och hälsosam. I den
täta staden är det lätt att leva. (Västerås 2012:17)
En tätare stad ger ökade möjligheter till lokalt stadsliv
genom komplettering med funktioner som saknas,
exempelvis arbetsplatser i bostadsområden och bostäder i
kontors- och serviceområden. Ett tillskott av andra
boendeformer ger en blandning av hushållstyper och
stärker integrationen. Nya mötesplatser i offentliga och
halvoffentliga rum tillskapas. (Västerås 2012:30)
I samband med nyckelordet mötesplatser, nämns det återkommande
att Västerås ska förtätats. Då, i samband med att det blir fler
människor i staden, bör staden förtätas inåt på den ytan som redan
finns till förfogande. Det går att utläsa att det ses som ett positivt utfall
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av den täta staden ger närhet just till mötesplatser. Fortsättningsvis
visar dokumentet på att den täta staden anses vara en hälsosam stad,
utan att lyfta eventuella konsekvenser av att staden förtätas. Dock lyfts
det att alla individer efterfrågar olika fysiska miljöer:
Den fysiska miljön ska upplevas som hälsosam, säker,
trygg och upplevelserik. Ålder, kön, utbildning,
livssituation och bakgrund ger olika preferenser för vad
som är viktigt för den enskilda individen. (Västerås
2012:18)
En blandning av olika boendeformer, hustyper och
upplåtelseformer och bebyggelse av olika ålder ger
möjligheter för människor i olika åldrar och med olika
bakgrund och erfarenheter att mötas. Mötesplatser och
arenor där människor kan mötas för att agera och
uppleva är viktiga inslag i bebyggelsemiljön. Butiker och
verksamheter och inte enbart bostäder i en stadsdel eller
ort gör miljön rikare på upplevelser och trevligare att
vistas i. (Västerås 2012:18)
Planeras ska ske med människan i centrum och översiktsplanen talar
om att olika individer har olika preferenser för vad som är viktigt. Men
samtidigt visar texten på att det är möten mellan människor av olika
bakgrund som förespråkas, vilket planeringen ska åstadkomma genom
att blanda funktioner och boendeformer.
4.3 Behov
Behov studeras som nyckelord för att se om och i så fall hur olika
behov kan stå i konflikt med varandra, och ifall det görs en viss
värdering över vilka behov som anses vara viktigare att tillgodose
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framför ett annat. Nyckelordet behov nämns dock enbart ett fåtal
gånger i översiktsplanen, det uttrycks då att planeringen ska ta hänsyn
till olika människors olika behov:
Människor och människors aktiviteter och behov står i
centrum. (Västerås 2012:16)
Planeringen ska skapa förutsättningar för människor att tillfredsställa
sina behov, vilka behov det är specificeras dock sällan närmare. Men
det framkommer återkommande i olika sammanhang att det är vissa
specifika behov som anses vara mer relevanta att tillgodose:
Det övergripande målet är att Västerås ska vara en
attraktiv och ekologiskt, ekonomiskt, socialt och
kulturellt hållbar kommun där människor och
människors behov står i centrum. [...] I ett hållbart
samhälle finns förutsättningar för ett bra vardagsliv, för
trygghet och social samvaro och möjligheter att påverka
sin livsmiljö. (Västerås 2012:12)
Planeringen ska ta hänsyn till vardagslivets villkor för
människor i olika livssituationer. Den livsmiljö som
Västerås erbjuder ska fungera för olika människors
behov, underlätta vardagslivet, främja social samvaro,
stimulera till aktiviteter. (Västerås 2012:18)
Innehållet visar på att det finns flertalet olika behov som planeringen
kan tillgodose genom att skapa förutsättningar. Men samtidigt som
detta nämns är det vissa behov som särkilt lyfts fram, exempelvis
behovet av social samvaro. Målet är att Västerås ska tillfredsställa olika
individers olika behov, men med en viss betoning på behoven av
möten och att stimulera människor till att delta i olika aktiviteter. Det
framkommer dock att det även finns behov för rekreationsområden:
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Västerås tätorts närmaste omland är bebyggelsetrycket
stort samtidigt som här finns behov av rekreationsområden, områden för närodling etc. (Västerås
2012:45)
Det påtalas således ett behov av rekreation och platser anpassade för
denna aktivitet. Det lyfts dock samtidigt att ett hot för dessa områden
föreligger, där framtida bebyggelseutveckling kan komma att behöva ta
denna mark i anspråk.
4.4 Rekreation
Nyckelbegreppet rekreation avser att undersöka om och i så fall vilket
utrymme denna aktivitet får i översiktsplanen. Men också för att se
ifall rekreation vidare kan definieras genom att titta på de
sammanhang som ordet förekommer i. Rekreation som nyckelord är
återkommande i översiktsplanen, men är samtidigt som tidigare nämnt
ett svårdefinierat begrepp med ibland motsägelsefull innebörd:
Vi ska planera för att öka tillgängligheten till Mälaren
med öar och stränder för rekreation och friluftsliv. Vi
ska förbättra sambanden mellan stadens centrum och
Mälaren och utveckla Mälarstranden till en plats för
upplevelser och möten. (Västerås 2012:11)
Skjutbanor och motorsportanläggningar är också
rekreationsanläggningar, men kan komma i konflikt med
närboende och önskemål om ostördhet i rekreationsområden. (Västerås 2012:14)
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Grönområden och vattendrag, offentliga platser, parker
och mellanrum spelar en allt viktigare roll i en tätare
stad. Förutom att de utgör miljöer för möten och
rekreation samt stråk för gående och cyklister bidrar de
till att befintlig och ny bebyggelse i staden bättre
anpassas till ett förändrat klimat. (Västerås 2012:32)
Det går att utläsa att platser för rekreation är något som erbjuder
aktiviteter som kan vara såväl enskild som gemensam. Det framgår
dock att begreppen möten och rekreation ofta nämns i samband med
varandra och inte som varandras motsatser, vilket kan tyda på att
rekreation inte behöver ses som en aktivitet som utövas just enskilt.
Samtidigt som det kan uppstå en förvirring i vilken form av aktivitet
som det ska skapas förutsättningar för. Det förefaller också vara så att
rekreation anses vara både för de som söker lugn och ro, samt de som
söker upplevelser i form av motorsport och skjutbanor, i vilket det kan
finnas en motsättning. Vidare går det att tolka att rekreationen främst
kopplas till områden och platser utanför stadskärnan:
Det ska också vara möjligt att cykla till rekreationsområden och andra besöksmål inom staden och i
omgivande områden. (Västerås 2012:33)
Runt samtliga tätorter i kommunen ska finnas ett
omland som ger möjligheter till rekreation.
(Västerås 2012:44)
Rekreationsområden tycks finnas på cykelavstånd. Vilket innebär att
dessa områden antagligen inte hittas i direkt anslutning till
boendemiljöer och stadskärnan, utan att det faktiskt krävs en resa av
något slag för att ta sig dit. Dock lägger översiktsplanen vikt vid att det
ska finnas en direkt tillgång till park- och skogsområden i anslutning
till där människor bor, arbetar och uppehåller sig:
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Alla västeråsare ska ha tillgång till ett brett utbud av
gröna områden av god kvalitet i anslutning till sin
bostad, arbetsplats och skola. En god standard innebär
tillgång till mindre park- och skogsområden nära
bostaden och arbetsplatsen, till stadsdelsskogar, till
större parker i stadens centrala delar och till
naturområden som ger möjligheter till längre vistelser
och strövtåg. (Västerås 2012:32)
Dokumentet visar på viljan att det ska finnas gott om grönområden
och parker i människors närhet. Men också till naturområden för
länge vistelser. Det förefaller dock att rekreationsområden kan stå i
konflikt med den framtida förtätningen av staden, vilket också
problematiseras:
Förtätningen av staden kan leda till risk för konflikt
med grönområden. Grönska i staden kan ha biologiska
värden, rekreationsvärden och sociala värden samt bidra
till ett bra lokalklimat och god luftkvalitet inne i staden.
(Västerås 2012:72)
Hur denna eventuella konflikt ska hanteras behandlas inte närmare i
Västerås översiktsplan. Istället hänvisar den vidare till framtida
samrådsprocesser och en kommande ny grönstrukturplan. Det går
dock att utläsa att översiktsplanen har identifierat en problematik
mellan stadens förtätning och nyttan med stadsnära grönområden.
Grönområden kommer möjligen att behöva tas i anspråk för ny
bebyggelse, vilket direkt kan minska tillgången till grönska. Värt att
notera i citatet ovan är också att det menas att även grönskan i sig
delvis kan ha sociala värden, ytterligare ett tecken på att möten och
samvaro framhävs återigen.
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4.5 Avkoppling och vila
Avkoppling och vila som nyckelbegrepp syftar till att undersöka om
och vilken omfattning dessa aktiviteter tas upp i dokumentet och i så
fall hur de värderas i relation till andra aktiviteter. Just avkoppling och
vila är enligt dokumentet aktiviteter som tydligen ska kunna utövas
huvudsakligen i grönområden:
Såväl i bostadsnära grönområden som i ströv- och
rekreationsområden är målet att man ska kunna uppleva
lugn och ro, ostördhet och avkoppling.
(Västerås 2012:14)
I den täta staden spelar grönområden en allt viktigare
roll – för avkoppling, upplevelser och möten för
människorna och som livsmiljöer för stadens växt- och
djurliv. (Västerås 2012:28)
Avkoppling, lugn och ro är något som ska kunna upplevas i Västerås.
Enligt översiktsplanen är dock dessa aktiviteter hänvisade till
grönområden, och inte till andra miljöer i staden. Det är till parker,
grön- och naturområde människor får söka sig till om avkoppling
eftersöks. Samtidigt framkommer det, motsägelsefullt, att dessa
grönområden också är viktiga som mötesplatser och ska gynna möten
och upplevelser mellan människor. Aktiviteter vilka kan tolkas som att
de i vissa fall försvårar möjligheten till avkoppling, lugn och ro. Då
audiella och visuella störningar kan uppstå i och med detta. Det
påtalas ingen problematik i denna potentiella motsägelse. De enda
störningarna som lyfts är störningar gällande miljöer och funktioner i
stadens centrum:
Fler bostäder i centrum ger förutsättningar för ett mer
levande City dygnets alla timmar. Ett ökat inslag av
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kultur och nöjen ökar Citys attraktivitet. Restauranger
och andra nöjes- lokaler innebär risk för störningar från
människor och musikanläggningar. (Västerås 2012:14)
Det påtalas att det kan uppstå en problematik i att mer människor och
aktiviteter i staden kan medföra vissa störningar, vilket tyder på en
medvetenhet om att funktioner och aktiviteter ibland kan vara svåra
att förena. Där den ena möjligen har en tendens att störa den andra. I
och med att denna typ av konflikter har identifierats, uppmärksammas
just ett behov ostördhet. Vilket ska kunna tillfredsställas inom rimligt
avstånd ifrån där individen befinner sig:
Målet är att alla ska ha ett grönområde inom 5 – 10
minuters promenad (eller ca 300 m) från sin bostad
eller arbetsplats för att bland annat kunna uppleva lugn
och ro, ostördhet och avkoppling. (Västerås 2012:32)
Översiktsplanen tycks ha identifierat ett behov av avkoppling, lugn och
ro. Den visar på att det är en funktion som offentliga platser kan fylla,
framförallt då som nämnt ovan av stadens offentliga parker och
grönområden. Denna funktion är dessutom ett uttalat mål med
planeringen då det framhålls att buller och ljud i tätorten är ett stort
problem för människors hälsa:
Buller i tätorter är ett stort folkhälsoproblem som
orsakar exempelvis sömnproblem, irritation och stress.
Buller kan också orsaka hörselskador och effekter på
hjärt- och kärlsystemet. (Västerås 2012:14)
Dokumentet pekar här på tätorters återkommande problem med oljud
och dess konsekvenser. Hur Västerås ska hantera detta problem
förklaras inte i översiktsplanen utan problematiseras vidare enbart med
avseende på riktlinjer för ny bebyggelse:
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De riktlinjer som finns för att skydda oss från störande
buller kan leda till långa avstånd mellan t ex bostäder
och gator och vägar och därmed en mer spridd
bebyggelsestruktur. (Västerås 2014:14)
Lösningar för bullerproblematiken redovisas således inte. Det som
istället går att utläsa är att lugn, ro, ostördhet och avkoppling först och
främst får tillgodoses i grön- och naturområden. Detta gäller tydligen
också i de områden utanför Västerås centrum, där det inte finns
samma risk för störningar.
4.6 Sammanfattning
Utifrån analysen av det empiriska materialet noteras en viss skillnad i
vilka nyckelbegrepp som får mest utrymme och betonas som
värdefulla i Västerås Översiktsplan. Det framkommer att mötesplatser
än en prioriterad aktivitet som uppmuntras från kommunalt håll i
Västerås. I stadens centrum, i stadsdelarna, i de centrala såväl som
perifera grönområdena och parkerna, och på landsbygden. Detta är
en önskad funktion som anses skapas eller utvecklas, både när det
gäller offentliga och halvoffentliga rum. Dokumentet lyfter vid några
tillfällen att olika människor har olika behov och att planeringen ska ta
hänsyn till detta, samtidigt som det i samband med just detta
förespråkas vissa funktioner. Behovet av social samvaro förefaller
favoriseras, trots att behov av tystnad, lugn och ro också till viss del
framhävs. Översiktsplanen visar även på reakreation anses vara viktigt
och att det bör finnas platser för denna aktivitet. Dessa platser
identifierats dock först och främst som grönområden, områden som
framhävs som viktiga att bevara då de kan stå i konflikt med framtida
förtätning av staden. Det framkommer även att rekreation är ett
motstridigt begrepp som kan innehålla såväl avkoppling och vila, som
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motorsport och skjutbanor, vilket kan medföra en svårighet i att
avgöra vilken aktivitet som dessa platser ska utformas för.

43

”För att individen skall fungera
friktionsfritt behövs det en rimlig balans
mellan samvaro och avskildhet.”
(Malmberg 1983:131)
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5. DISKUSSION
Detta kapitel diskuterar innehållsanalysen av Västerås Översiktsplan
(2012) i förhållande till det teoretiska utgångspunkterna. Genom att
göra det kan problemformuleringen besvaras och slutsatser utifrån
detta dras. I slutet av kapitlet framförs också förslag på vidare
forskning i frågan.
Med grund i de teoretiska utgångspunkterna och med Lina
Olssons (2008) tolkning av Lefebvres syn på rum, visar analysen på att
det utifrån planerarnas föreställda rum tycks ske en konstruktion av
stadens materiella rum. Där rum och platser, dess ändamål och dess
utformning normativt bestäms utifrån planerare och politikers
uppfattning om vilken funktion dessa offentliga rum och platser ska
fylla för människor. Planerarna påverkar därför, medvetet och
omedvetet, de sociala rummet (och förutsättningarna för den rumsliga
parktiken) för dem som ska använda platserna i staden. Detta sker
genom en kontinuerligt process utifrån rådande planeringsdiskurs och
ideal. Således skapar såväl som utformar denna processen de rum och
platser vilka kommer stå till individers förfogande i staden.
Översiktsplanen och dess vägledning i planeringsfrågor agerar
dominerande av staden rum. Det är avsändarens föreställda rum som
materialiseras genom det materiella rummet, vilket får betydelse för
individers rumsliga praktik.
Det finns en problematik rörande planeringen av stadens
offentliga rum enligt de teoretiska utgångspunkterna. Detta gäller hur
dessa platser konstrueras och benämns som först och främst
mötesplatser. Offentliga rum och platser visar sig i översiktsplanen
dock sällan lyftas uttalat med just dessa ord. Men innehållsanalysen
visar att det offentliga rummen ständigt är närvarande, då det implicit
talas om dessa platser fast med andra begrepp och benämningar.
Exempelvis rekreationsområde, parker, grönområde och mellanrum.
Analysen av Västerås Översiktsplan (2012) överensstämmer
således med den konstruktion som Tunström (2009) lyfter, och visar
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dessutom på att det är inte bara stadens centrala offentliga platser som
anses ska framkalla möten och samvaro. Översiktsplanen förefaller
också visa på att det finns en stark önskan om att även parker,
grönområden och naturområden ska fylla denna funktion. Detta skulle
kunna innebära en problematik i och med då Grahn (1991) menar att
många människor söker sig just till dessa plaster för att åstadkomma
avskildhet. Men då de offentliga rummen enligt Lieberg (1993) är just
offentliga, och därmed tillgängliga i princip för alla människor vid alla
tillfällen, innebär detta att det alltid finns möjlighet för människor att
vistas där, nyttja platserna, till och med appropriera dem vilket Olsson
och Wikström (2012) påpekar. Socialrumsliga normer kan dock
påverka vilka beteenden och aktiviteter som kan komma att utföras på
dessa offentliga platser. Men det är egentligen bara ordningslagen och
de kommunala ordningsstadgorna som reglerar vilka aktiviteter och
beteenden som inte är acceptabla i juridisk mening. Således finns det
inget som bestämmer vilka aktiviteter som ska förekomma på
offentliga platser. Det skapas dock genom planering och utformning en
önskan om, och förutsättningar för, vissa aktiviteter framför andra..
Detta eftersom den fysiska miljön har, menar Olsson och Wikström
(2012), en strukturerande verkan som på olika sätt samspelar,
vidmakthåller och destabiliserar sociala strukturer och beteenden.
Innehållsanalysen av Västerås översiktsplan visar på att den
funktion som starkast förespråkas i staden är mötesplatser, i såväl
rekreationsområde, som i park och såväl på landsbygd. Gabrielsson
(2006) menar att det finns ett schabloniserat sätt att tala om stadens
offentliga rum som mötesplatser. Detta tycks överensstämma med det
som framgår av översiktsplanen. Det talas om möten mellan
människor i vardagen, möten mellan människor av olika kulturella och
sociala bakgrunder och i synnerhet det spontana mötet. De teoretiska
utgångspunkterna visar dock på att det kan förekomma konflikter i
möten mellan människor i staden. Men dessa möten visar sig inte vara
något som problematiseras i Västerås översiktsplan. Här tycks alla
möten vara av godo. Detta är en vanlig föreställning om möten mellan
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individer och grupper menar Tunström (2009). Vidare lyfts det i
översiktsplanen fram att många människor och mycket liv och rörelse
bidrar till en tryggare miljö och därför är en positiv aspekt av möten.
Detta problematiseras dock inte vidare som något otryggt eller som
kan orsaka någon form av övergrepp eller konfrontation mellan
individer.
I Västerås översiktsplan lyfts det emellertid att människor har
olika behov och att dessa behov står i planeringens centrum. Men den
visar samtidigt att det är vissa behov som lyfts fram som viktigare än
andra. Möten, den sociala samvaron och delaktighet står här i fokus
och det ska läggas mycket resurser på att åstadkomma förutsättningar
för att tillfredsställa dessa behov. Men i ett rättviseperspektiv ska inte
vissa individers behov tillgodoses på bekostnad av andra individers
behov menar Heller (Heller 1983 i Grahn 1991), vilket kan vara fallet
ifall offentliga platser enbart föreslås anpassas för att fylla en viss
funktion. Vissa andra efterfrågade aktiviteter kan således försvåras,
vilket vidare kan innebära en svårighet för individer att uppnå
behoven av liv, frihet och lycka.
I den här uppsatsen lyfts primärt motsättningen mellan det
offentliga rummets funktion som mötesplats kontra platser för fysisk
avskildhet. Behovet av avskildhet har påvisats i de teoretiska
utgångspunkterna. Genom Westbergs (2012) och Hanssons (2006)
redovisning av individers behov att kunna röra sig mellan avskildhet
och gemenskap. Fysisk avskildhet står i skarp kontrast till just
mötesplatser då de två begreppen kan tolkas som varandras motsatser.
Innehållsanalysen av översiktsplanen visar att behovet av fysisk
avskildhet inte tas upp alls. Begrepp som avskildhet och återhämtning
fick således plockas bort som nyckelord då det helt saknades i
dokumentet. Det är egentligen inte så förvånande då denna typ av
behov och aktivitet framförallt anses ombesörjas i de egna reviren, som
oftast tar sin fysiska form i bostaden enligt Westberg (2012) och
Malmberg (1983).
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Som nyckelord är rekreation anpassat utifrån innehållsanalysen
av Västerås översiktsplan (2012). Då, som ovan nämnt, att avskildhet
och återhämtning som först identifierats som nyckelord togs bort på
grund av att de inte gick att finna i dokumentet. Rekreation tycktes till
en början kunna bindas till liknande aktivitet som återhämtning, men
visade sig efter analysen har en mer omfattande och ibland även
motsägelsefull innebörd. Rekreation behandlar i själva verket
aktiviteter som kan vara både enskilda och gemensamma. Det skulle,
enligt Westberg (2012), kunna innefatta såväl avskildhet bland andra
som avskildhet utan andra. Dessutom påvisas det att begreppet möte
ofta nämns i samband med just rekreation, vilket kan tyda på en
uppfattning om att möten i sig är rekreativa och inte betyder en
motsats till rekreation. Vidare menar översiktsplanen att
rekreationsområden kan innefatta aktiviteter som motorsport och
skjutbanor, samtidigt som avkoppling, lugn och ro också värderas i
dessa områden. Aktiviteter som i första anblick kan vara svåra att
förena då vissa beteenden och aktiviteter från vissa individer kan få
andra att känna sig ovälkomna menar Van Lieshout och Aarts (2008).
Konflikter mellan människor i det offentliga rummet lyfts inte
som ovan nämnt. De konflikter som dock lyfts är sådana som uppstår i
form av störningar mellan olika användningar. Översiktsplanen menar
här att det finns en problematik i och med ljud och buller i
stadsmiljön, som uppstår från trafik och verksamheter, och från
människor och de aktiviteter som de utövar. Vilket kan innebära att de
individer som söker lugn och ro inte först och främst kommer söka sig
till de offentliga platserna i staden eller de platser där det finns risk för
olika form av störningar.
Enligt Hartig (2005) har människan ett behov av lugn och ro,
vilket översiktsplanen lyfter och pekar på att det ska finnas möjligheten
till ostördhet i offentliga rum. Framförallt då i grönområden, platser
som påpekas ska vara lätt att nå oavsett var människor, bor, arbetar
eller befinner sig. Men för att lugn och ro ska bli en verklig möjlighet
bör miljöer för detta utformas för den avsedda aktiviteten menar
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Grahn (2005). En sådan utformning skulle då erkänna, möjliggöra
såväl uppmuntra denna sorts aktivitet. Vad översiktsplanen dock gör är
att den till viss del motsägelsefullt pekar på att samma platser är viktiga
mötesplatser och miljöer för olika form av andras upplevelser och
aktiviteter. Vilket i vissa fall och för vissa individer kan försvåra
möjligheten till lugn och ro.
Översiktsplanen och dess intentioner tycks följa den idé som
Gabrielsson (2006) lyfter angående offentliga rum. Att dessa rum ska
utgå från en socialt syfte och att de ska utsätta människor för varandra.
Det offentliga rummet anses vara en förutsättning för gemenskap,
vilket ska sätta individer i sociala situationer och göra det möjligt att
lära känna andra människor. Vill individen istället vara avskild och
ifred är hen därför i stort sett hänvisad till det egna hemmet.
Avslutningsvis kan det därför konstateras att Västerås
översiktsplan (2012) framförallt behandlar begreppen offentliga rum
tillsammans med mötesplatser. Det går att se en stark koppling mellan
synen på offentliga platsers funktion och att de återkommande
benämns som just mötesplatser eller viktiga för möten och social
samvaro. Undersökningen bekräftar således den bild som de teoretiska
utgångspunkterna ger genom offentliga rum och hur dessa platser
konstrueras som mötesplatser.
Begreppet avskildhet visade sig saknas helt i översiktsplanen
vilket i sig inte är särskilt förvånande. Motsvarande begrepp fick
således identifieras och appliceras vilket visade på att lugn, ro och
ostördhet lyftes som ett behov vilket offentliga platser kan skapa
förutsättningar för. Undersökningen visade dock på att det finns en
otydlighet i hur dessa behov ska tillgodoses. Dels i hur platser för
denna aktivitet inte tydliggörs ska åstadkommas, och dels i hur andra
mer högljudda aktiviteter förväntas kunna utövas på samma plats. I
studien framkommer också att begreppet rekreation inte har en
entydig definition vilket medför att det kan fyllas med olika innebörd
beroende på hur det används och tolkas. Vilket kan få konsekvenser
för hur platser och rums funktioner avses materialiseras.
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Att få vara för sig själv det offentliga rummet är kopplat till en
ideologisk och filosofisk föreställning om att alla individer har rätten
att själva bestämma sin egen delaktighet i samhällets offentlighet och
det materiella rummet. Där individens behov tillfredsställs genom
rörelsen mellan delaktighet och avskildhet, och där denna ska kunna
undkomma oönskade sociala kontakter trots att rummet är allmänt
och tillgängligt för alla. För att signalera att delaktighet är individens
egna val i dessa sammanhang bör det finnas offentliga miljöer som
uppmuntrar och möjliggör denna form av enskild aktivitet. Samhället
och planeringen skulle därmed erkänna ett behov som idag är
förtryckt av den konsensus som anser att staden är en mötesplats. Och
skulle därmed erkänna rätten att få vara ifred i offentliga rum.
5.1 Slutsats
•

Hanterar begreppet offentliga rum aspekterna mötesplats och
avskildhet?

Den genomförda kvalitativa innehållsanalysen som undersöker
Västerås Översiktsplan (2012) bekräftar mycket av det som de
teoretiska utgångspunkterna tar upp angående offentliga rums
konstruktion i form av mötesplatser. Utifrån översiktsplanen framgår
det tydligt att det i samband med offentliga rum anses att dessa platser
primärt ska skapa förutsättningar för att det uppstår möten mellan
människor. Avskildhet och behovet för detta behandlas inte alls i
översiktsplanen. Dock lyfts ett behov av avkoppling, vila, lugn och ro.
Analysen visar emellertid att denna aktivitet är sekundär då det från
kommunalt håll anses att även dessa platser först och främst bör
fungera som mötesplatser.
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5.2 Vidare forskning
En svaghet med att studera enbart en översiktsplan i hur de
undersökta begreppen hanteras, är att det är svårt att generalisera
utifrån resultatet. Då uppsatsen har en begränsning i såväl tid som
omfång har ett större underlag inte varit möjligt. Undersökningen har
också koncentrerat sig på den översiktliga nivå på grund av dess
strategiska karaktär vilket innebär att de konkreta detaljerna av
platsernas utformning inte är uttalade, vilket det kunnat vara ifall
studien exempelvis genomförts på detaljplaner.
Resultatet av undersökningen är i första hand av värde för att
påvisa en begreppsanvändning inom professionen. För att åskådliggöra
att olika människor har olika behov och att planerare bör ta detta i
beaktande vid planering, och för att tydliggöra den retorik och vision
som används i översiktsplaner vilket får konsekvenser för dess utfall i
den fysiska miljön.
En intressant ingång till fortsatt forskning kan vara att studera
hur behovet av avskildhet tar sig uttryck i det offentliga rummet
genom observationer. Genom att undersöka individers rörelser, val av
lokalisering och placering i förhållande till andra individer i staden.
För att genom detta påvisa en eventuell efterfrågan av platser för
avskildhet.
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