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1.1 Bakgrund
Det finns idag ett ökat tryck på förtätning i 
vattennära områden. I Strategi Karlskrona (2007) 
beskrivs Handelshamnen som en outnyttjad sjösida 
och kommunens ambition är att bygga 200 bostäder 
där. Städer som Malmö, Helsingborg och Gävle 
har alla exploaterat för nya bostäder i oanvända 
hamnområden.
För att nå sitt mål att öka med 6000 personer till 
2030 måste Karlskrona förtäta sin stadskärna 
och skapa bättre offentliga rum för att tillgodose 
bostadsbehovet samt locka människor till orten.
Bilens intrång i stadsmiljön har även bidragit 
till att stora ytor i staden används för parkering 
på bekostnad av fotgängarnas tillgänglighet och 
med en försämrad vistelsemiljö som resultat. 
Handelshamnen är idag dåligt sammankopplad med 
resten av Trossö och tillgången till hamnområdet 
upplevs som dålig av både invånare och besökare 
(Gehl 2007:03). Området består till stor del av 
parkering, bilen prioriteras i större utsträckning 
än fotgängare och cyklister. Efter arbetstid står 
Handelshamnen öde och delvis otrygg. Karlskronas 
översiktsplan har pekat ut Handelshamnen 
som ett av tre områden som anses vara viktiga 
utvecklingsområden för nya bostäder. På grund av 
Trossös geografiska läge finns det inte längre mycket 
mark att exploatera och staden måste således förtäta 
(Översiktsplan 2010:36). 

1.2 Problemformulering
Det offentliga rummet har enligt flera 
urbanteoretiker fått en minskad betydelse som 
mötesplats för vårt samhälle. Många av det 
offentliga rummets tidigare funktioner har ersatts 
med teknik, så som mobiltelefoner och internet och 
det är således inte längre nödvändigt att röra sig i 
stadsrummet för att träffa nya människor. Det fria 
informationsutbytet kan ske nästan ögonblickligen 
vilket de offentliga rummen har svårt att konkurrera 
med (Olsson,Wikström:2012:121-123,129).
Samtidigt har det skett en ökad privatisering av de 
offentliga rummen. Ägare av privatägda rum kan 
välja att exkludera vissa grupper av människor och 
således öka segregationsklyftorna i vårt samhälle. 
De privata rummen poserar ofta som offentliga 
eller halvoffentliga för att locka människor att 
spendera pengar och konsumera. Trott detta har 
den offentliga platsen fortfarande en stark koppling 
till demokrati. Vad är det egentligen som gör att 
en plats upplevs som offentlig i dagens samhälle? 
(Olsson, Wikström:2012:121-123)

1.3 Syfte
Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka 
vad som gör att en plats upplevs som offentlig. 
Arbetet syftar även till att undersöka hur den 
fysiska utformningen kan påverka liv, användning 
och aktiviteter i offentliga rum. För att konkretisera 
kunskaperna kommer ett gestaltningsförslag att 
arbetas fram för Handelshamnen i Karlskrona.

1.4 Frågeställning
• Vad är det som gör att en plats upplevs   

som offentlig?

• Hur kan den fysiska platsens utformning  
påverka användning och aktiviteter i ett   
offentligt rum?

• Hur kan Handelshamnen  gestaltas för att öka 
användningen och aktiviteter där? 

1.0 Inledning
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1.5 Avgränsning
Arbetet har både en teoretisk och geografisk 
avgränsning. Den teoretiska avgränsningen utgår 
ifrån ett sociospatialt perspektiv, det vill säga att 
arbetet kommer använda litteratur om offentliga 
rums användning, gestaltning och den mänskliga 
upplevelsen av rummet. Ekonomiska aspekter, 
hållbarhetsaspekter och jämförelse med andra 
waterfront-projekt kommer inte att göras på grund 
av den snäva tidsram och omfattning som ett 
kandidatarbete har.

Arbetets resultat och gestaltningsdel avgränsas till 
Handelshamnen och Gästhamnen i Karlskrona. 
Området valdes utifrån dess utvecklingspotential 
och som beskrivs i de kommunala dokumenten 
Karlskrona Översiktsplan 2030, Stadsliv Karlskrona 
(2004) och Strategi Karlskrona (2007).  Illustrationen 
till höger visar den geografiska avgränsningen av 
Handelshamnen.

Handelshamnen

Trossö Stumholmen

Saltö

Dragsö

Långög

Verkö

Karlskrona

1.0 Inledning 6

Illustration av Jens Löfqvist



1.6 Begreppsförklaring
Demokrati 
Med demokrati menas folkstyre eller folkmakt 
(Nationalencyklopedin).

Exkludering
Med exkludering menas att utesluta 
(Nationalencyklopedin).

Offentlig 
Med offentlig menas det som är tillgängligt 
för allmänheten och ägs av stat eller kommun. 
Offentligt står i motsatsförhållande till det privata 
(Nationalencyklopedin).

Offentlig plats
Är platser som ägs av stat eller kommun 
och är tillgängliga för allmänheten 
(Nationalencyklopedin).

Offentligt rum
Den del av bebyggelsemiljön som är tillgänglig 
för allmänheten, t.ex. passager, torg och parker 
(Nationalencyklopedin).

Semioffentliga rum 
De rum som i lagens ögon är privatägda men som 
upplevs som offentliga, t.ex gallerior och köpcentra 
(Carmona 2010:139).

Privat 
Med privat menas det som är enskilt, är ofta 
motsats till offentlig, statlig eller kommunal 
(Nationalencyklopedin).

Segregation 
Med segregation menas avskiljandet av 
befolkningsgrupper (Nationalencyklopedin).

Stråk
Med stråk menas väg där personer ofta går eller 
färdas (Nationalencyklopedin).

Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om möjligheten att beträda 
och vistas i rummet men handlar inte uteslutande 
om fysisk framkomlighet. Fysiska hinder, rådande 
lagar och regler samt sociala normer kan påverka 
tillgängligheten.

Översiktsplan
Plan som ger vägledande beslut om hur mark- och 
vatten ska användas inom en kommun.
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2.1 Fallstudie
Med utgångspunkt i arbetes syfte och 
frågeställning bedöms fallstudie vara en passande 
forskningsdesign då den tillåter djupgående studier 
av relationer och processer samtidigt som den 
möjliggör studier av generella problem. Att använda 
fallstudie som forskningsdesign ger forskaren 
ett brett tillvägagångsätt där olika metoder, 
insamlingskällor och data kan användas för att 
undersöka ett enskilt fall och lämpar sig således 
vid småskalig samhällsforskning. Utmärkande för 
en fallstudie är att den vanligtvis fokuserar på en 
eller några få undersökningsenheter för att ge en 
detaljerad redogörelse för processer, förhållanden 
och händelser (Denscombe 2009:60, 62–63).

Vid utförandet av en fallstudie är det viktigt 
att forskaren beskriver det särskilda fallets 
utgångspunkter och förutsättningar för att 
resultatet senare ska kunna generaliseras och 
prövas (Denscombe 2009:64–65). Fallstudien utförs 
i Handelshamnen i Karlskrona på grund av de 
problem som beskrivs i de kommunala dokumenten 
Stadsliv Karlskrona (2004), Strategi Karlskrona 
(2007) och de utvecklingsmöjligheter som beskrivs 
i Karlskronas Översiktsplan 2030. Områdets 
förutsättningar kommer beskrivas i detalj i den 
inledande biten av analyskapitlet.

Fallstudien kommer bestå av en kombination av 
metoder som syftar till att ge en bättre helhetsbild 
av det undersökta. Genom att använda flera 
metoder kan forskaren samla in ett rikt empiriskt 
material för att sedan jämföra resultaten. Forskaren 
kan således få en bättre grund för tolkning samt en 
bättre kvalitet i sin undersökning. En fördel med 
detta är att forskaren inte blir beroende av en metod 
och kan där med också ringa in det som undersöks. 

En nackdel med metodkombination kan vara att 
datamängden blir ohanterligt stor och att forskaren 
således inte har tid att bearbeta data inom arbetets 
tidsram.

Metodtrianguleringen kommer synas i arbetets 
analysdel där kunskap från analys- och 
inventeringsmetoder används tillsammans med den 
teori som samlats in i kunskapsöversikten. Analys 
och inventeringsmetoderna beskrivs på nästa sida.

2.0 Metod
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Ambitionen är att arbetet ska utgå ifrån den 
senare då ett för stort deltagande kan göra att folk 
blir medvetna om att de observeras och således 
inte agerar som de brukar göra i normala fall. 
Observationer kommer även att göras under olika 
veckodagar och tider på dygnet för att få en bättre 
helhetssyn då det kan finnas stora skillnader mellan 
vardagar och helgdagar samt dag och kväll. Det 
kan också skilja sig mellan väder och årstid vilket 
gör att resultaten inte kan ge en helt träffsäker bild 
för hela året. Till en början bör observationen vara 
holistisk, det vill säga övergripande för att få en 
känsla för platsen och situationen. Den holistiska 
observationen kommer sedan kompletteras med 
fler detaljerade observationer för att belysa aspekter 
i forskningsfrågorna (Denscombe 2009:283-286). 

En nackdel med observation som metod är forskarens 
perception. Två forskare eller personer kan uppfatta 
samma situation helt olika beroende på vilken 
bakgrund de har. Det är också svårt att återupprepa 
en observation vilket gör att verifierbarheten kan 
ifrågasättas (Denscombe 2009:293).

2.2 Inventeringsmetoder
2.2.1 Dold och deltagande observation

Observation är ett bra redskap för att skaffa sig en 
bild utifrån forskningens valda förutsättningar. 
Eftersom forskaren med sina egna sinnen, ögon 
och förnimmelser kan samla in data istället för att 
förlita sig på uppfattningar och information ifrån 
andra källor. Det ger således forskaren fritt spelrum 
att skapa sig sin egen uppfattning av det som 
ska observeras. Observation är en tidskrävande 
process och som är svår att upprepa. Ju länge tid 
observationen pågår desto mer kan forskaren lära 
av platsen och situationen samt skapa ett större 
dataunderlag för sin forskning (Denscombe, 
2009:271, 284-286, Yin, 2001:146). 

I detta arbete kommer deltagande observation 
användas vilket innebär att forskaren aningen 
anonymt eller öppet är med och studerar och 
upplever ett fenomen eller plats. Enligt Yin finns olika 
variationer mellan ”deltagande” och ”observation. 
Forskaren kan antingen vara (1) enbart deltagare, 
(2) vara en deltagare som också observerar, (3) vara 
en observatör som också deltar, och (4) enbart vara 
en observatör. Skillnaden mellan de två mellersta 
alternativen är i vilken utsträckning som forskaren 
observerar eller deltar (Yin, 2001:146).
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2.3 Analysmetoder
2.3.1 Gehls 12 kvalitetskriterier

Gehl har även arbetat fram en lista med 12 
kvalitetskriterier för vad som anses vara krav 
för en god gestaltad miljö enligt hans teorier. 
Kvalitetskriterierna kommer användas för att 
analysera vilken funktion och utformning som 
miljön i Handelshamnen har i dagsläget (Gehl 
2006:106-107).

2.3.2 Lynchanalys

Kevin Lynch är upphovsman till analysverktyget 
lynchanalys som visar hur den fysiska miljön 
upplevs med sinnena. En djupdykning i teorierna 
kommer ske i kunskapsöversikten i detta arbete. 
Genom att överföra mänskliga sinnesavtryck och 
upplevelser av rummet med hjälp av symboler går 
det på kartor att visa hur platsen kan upplevas av en 
människa.

2.3.3 Skissering

Skissering kommer användas som metod i arbetets 
resultat-del. Enligt Birgerstam finns det två typer av 
kunskapsformer, den ena är den estetiskt intuitiva 
och den andra den rationella (Birgerstam 200:95). 
Det rationella kunskapsinsamlandet följer tydliga 
regler och är lättare att lära ut. Det är ett rationellt 
analyserande av insamlad data för att stegvis 

komma fram i diverse slutledningar med hjälp 
av sitt förnuft, oftast är alla förutsättningar kända 
(Birgerstam 2000:83, 90) 

Det estetiskt intuitiva är inte lika lätt att lära ut 
och kräver att forskaren har självreflektion över 
sitt egna förhållningssätt. Skissandet hör till den 
senare och beskrivs av Birgerstam som ett letande 
utan styrsel. Genom att skissa kan forskaren bryta 
tidigare synsätt, metoder och lösningar för att 
skapa ny kunskap genom den skissande processen.
(Birgerstam 2000:30-31, 83, 90). Arbetets skissande 
del kommer att ske likt en spiral där skisserna 
kommer genomgå flera vändor för att tillslut leda ut 
i ett gestaltningsförslag.

2.3.4 Bildbaserad forskning

Visuella bilder kan användas som data i sig och kan 
vara värdefulla i forskningssyfte. Bilder kan innehålla 
faktisk information som kan vara svår att beskriva 
med text och kan framställa saker så som dolda 
innebörder och symbolik (Denscombe 2009:309-
310). Bilder kommer användas för att grafiskt 
illustrera textens innebörd i syfte att göra det blir 
lättare för läsaren att förstå, samt för att visualisera 
hur de fysiska platserna vid Handelshamnen ser 
ut. Det kan också göra det enklare för läsaren att 
skapa sin egen uppfattning utifrån materialet då 
observationer kan vara svåra att återskapa. 
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2.3.5 Platsanalys

Syftet med platsanalysen och observationerna 
är att förstå varför vissa utrymmen används och 
andra inte (Gehl 2013:3). Platsanalysen kan även 
användas för att uppmärksamma karaktärer i den 
bebyggda miljön. I detta arbete kommer gestaltning, 
rumsbildningar, struktur och typologi bland att 
undersökas för att identifiera platsens fysiska och 
rumsliga förutsättningar. Analysen syftar till att 
skapa en djupare insikt i platsens möjligheter samt att 
identifiera estetiska, funktionella, kulturhistoriska, 
miljömässiga och upplevelsemässiga kvaliteter samt 
eventuella brister och utvecklingsmöjligheter som 
platsen har (Boverket:49).

2.4 Studier av offentligt liv
Den danska urbanteoretikern och arkitekten Jan 
Gehl skriver i sin bok How to Study Public Life 
(2013) om olika verktyg som kan användas vid 
undersökningar av offentligt liv. (Gehl 2013:24) 
Några av verktygen är att räkna, kartlägga, spåra, 
fotografera och är dem som kommer användas vid 
studier av offentligt liv i Handelshamnen.

2.4.1 Räkna

Genom att räkna antalet människor på en 
offentlig plats under en viss tid kan forskaren få en 
uppfattning om hur mycket platsen används och 
hur pass attraktiv den är för andra människor (Gehl 
2013:24, 25). 

2.4.2 Kartlägga

Genom att kartlägga vart människor uppehåller sig 
på platsen kan forskaren få en uppfattning om vilka 
delar av platsen som används mest och även vad 
den används till. Gehl 2013:24,26)

2.4.3 Spåra

Forskaren kan på en karta rita ut hur människor rör 
sig för att få en bild av vilka stråk som används på 
den offentliga platsen (Gehl 2013:24,28)

2.4.4 Fotografera

Fotografier kan vara användbara källor för 
forskaren, se 2.4.4 Bildbaserad forskning. Genom 
att fotografera platsen kan forskaren i efterhand dra 
slutsatser utifrån sina fotografier utan att behöva 
förlita sig på sitt eget minne. Extra intressant är 
fotografier av mänskliga möten, interaktioner och 
initiativ sker (Gehl 2013:24, 31). 
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Det är inte förrän människan tar rummet i anspråk 
som det blir till. Rummet har ingen egentlig mening 
eller existens förens det kan uppfattas, bli omnämnt 
och en plats för dagliga aktiviteter. En plats har 
således fler fysiska begräsningar än ett rum. Platser 
är statiska och ofta fysiskt avgränsade. De kan vara 
antigen privat eller offentligt förvaltade och är den 
rumsliga del som inbjuder och inhyser offentligt 
liv. Ett torg kan vara en plats men det är även ett 
offentligt rum där rörelse, liv och upplevelser 
utspelar sig. Det är genom sin individuella kropp 
och relation till fysiska platser som människan 
skapar sin rumsuppfattning. (Olsson, Wikström 
2012:80-82, Carmona 2010:137).
 
I boken ”Något om ...” (2007) beskriver Arne 
Branzell rum och platser med hjälp av illustrationer 
och hur det upplevda rummet kan samspela och 
relatera till platsen. Nedan och till höger visar 
illustrationerna vad Branzell kallar för rumsbubblor. 
De blåa bubblorna representerar det upplevda 
rummet och gråa representerar platserna och 
det fysiska rummet. Illustration 2 visar ett öppet 
rum och hur människan kan uppleva att rummet 
sträcker sig utåt, illustration 4 visar ett slutet rum 
där rummet upplevs som att det sträcker sig inåt 
(Branzell 2007:14).

3.0 Kunskapsöversikt

 

3.3 Ett stängt och trångt rum kan uppfattas som klaustrofobiskt.

3.1   Ett öppet rum utan fysiska hinder.

3.1 Rum och plats
Syn, hörsel, luktsinne och känsel, människan 
har många sinnen för att uppleva rummet.  Av 
dessa är synen det överlägset främsta sinnet. Syn 
kan uppfatta olika former och när arkitekter och 
stadsplanerare talar om rum handlar det inte alltid 
om ett synligt fysiskt rum med fyra väggar och ett 
tak. Rum kan både vara öppna och stängda, fysiska 
och upplevda. De kan beskrivas som den mänskliga 
upplevelsen av en plats (Olsson, Wikström 2012:14-
15, 80-82, Carmona 2010:111).

3.1.1 Det upplevda rummet och platsen

Förenklat kan det kategoriseras som geometrins rum 
och det upplevda rummet. Det upplevda rummet 
motsvarar det som i vanligt svenskt språkbruk kallas 
för plats. Det har dock sina skillnader, en plats har 
ofta rumsliga, geografiska och fysiska begränsningar. 
Det levda rummet sträcker sig utanför denna ram 
och innefattar även förflyttningsrum, som vanligtvis 
kallas för stråk. Geometrins rum handlar i större 
fysiska strukturer och mönster men har också en 
koppling till människans eget skapande av rum 
(Olsson, Wikström 2012:14-15). 
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Föremål i rummet kan uppfattas som egna bubblor i 
sig. Ifall två objekt står på ett tillräckligt avstånd från 
varandra kommer de uppfattas med som var sitt 
objekt och således varsin bubbla. Flyttas objekten 
sedan närmare varandra kan de fortfarande 
uppfattas som två objekt men där mellanrummet 
mellan dem uppfattas tydligare. Flyttas de sedan 
ännu ett steg närmare kan de uppfattas som en 
samling objekt och således som enbart en bubbla 
(Branzell 2007:20-21)

I traditionella offentliga rum är det byggnadernas 
fasader som utgör det avgränsande elementet dvs. 
väggarna i rummet. Fasaderna samspelar ofta med 
omkringliggande rum och skapar en känsla av 
kontinuitet vid rörelse genom rummet. Carmona 
menar att det finns två typer av stadsrum, det 
traditionella rummet och det modernistiska rummet 
(Carmona 2010:77-79). I det modernistiska rummet 
är byggnaderna inte längre sammankopplade utan 
fristående byggnadskroppar. Tanken var att släppa 
igenom ljus, luft och ge stadsrummen bättre hygien. 
Istället för ett sammanhängande rum så skapades 
istället flera fristående rum som hade lite eller ingen 
kontakt med varandra står här i stark kontrast till 
rumsbildningen i den traditionella staden där 
rummen definierades av de omkringliggande 
byggnaderna (Carmona 2010:85). 

Illustrationen till höger visar hur mellanrum och 
friliggande rum kan definieras beroende på vilket 
avstånd de byggnadskropparna har från varandra. 
Illustration 3.6 kan visa hur rummet kan uppfattas 
i den traditionella staden där rummet definierades 
av omkringliggande byggnader. I illustration 3.7 
uppfattas inte längre mellanrummet och kan liknas 
vid det modernistiska rummet där byggnaderna i 
större grad var fristående (Carmona 2010:85).

3.2 Vad är ett offentligt rum?
Offentlighet är ett begrepp som har olika, och ibland 
motstridiga, tolkningar. Det är också ett begrepp 
som har många användningar som t.ex. offentligt 
rum, offentlig sektor och offentlig sfär. Gemensamt 
är dock att det används som motsats till det privata. 
Vanligtvis används termen offentligt rum för 
platser som inte är privatägda, dvs. platser som 
förvaltas av stat eller kommun. Det privata rummet 
kan sägas vara hemmet, arbetsplatsen, det intima, 
kontrollerade av individen och det som endast delas 
med familj och vänner. I motsats representerar det 
offentliga rummet gator och torg där människor kan 
umgås och samlas, tämligen fritt och opersonligt. 
Det offentliga är även synonymt med det kollektiva, 
således kan det privata sägas vara det motsatta, det 
individuella. Det är därför viktigt att betona både de 
offentliga privata samt de kollektiva och individuella 
aspekterna av rum (Carmona 2010:137).

3.4   Två objekt som står nära varandra kan uppfattas som en samling 
objekt och således ingå i samma rumsbubbla (Branzel 2007:20-21).

3.5   Står objekten på ett visst avstånd kan även mellanrummet mellan 
objekten uppfattas med en egen rumsbubbla (Branzel 2007:20-21).

3.6   Står objekten långt ifrån varandra så uppfattas dem som 
individuella objekt och således med var sin rumsbubbla (Branzel 
2007:20-21).
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3.2.1 Ägarskap, tillgänglighet, 
användning

Mängden offentlighet i ett rum kan mätas i ägarskap, 
tillgänglighet och användning. Det gäller olika 
regler för hur ett rum kan användas beroende på 
om den är privat eller offentlig, avskilt eller socialt 
rum. 

På privata platser kan ägaren bestämma vilka som 
får använda platsen och hur den ska användas. För 
att ett rum ska anses offentligt kan tillgängligheten 
ses som ett grundläggande kriterium. Tillgänglighet 
handlar om möjligheten att beträda och vistas i 
rummen men handlar inte uteslutande om fysisk 
framkomlighet. Rådande lagar och regler samt 
sociala normer kan spela också roll för att ett rum 
ska uppfattas som offentligt (Carmona 2010:140). 
Tillgängligheten är även delvis kopplat till ägarskap 
i den meningen att ägare av privata platser kan välja 
att ta ut avgifter och på andra sätt bestämma hur 
andra människor får använda platsen. Exempelvis 
kan privata museum välja att ta en inträdesavgift 
eller låta inträdet vara gratis. Ett museum där 
inträdesavgiften är gratis kan uppfattas som mer 
offentligt, även fast det i själv verket inte är det. 
Användning är kopplet till i vilken grad platsen 
aktivt används och delas med olika individer och 
sociala grupper (Carmona 2010:137).

3.2.2  Offentligt, semioffentligt, privat 

Rum kan kategoriseras i tre huvudkategorier, det 
offentliga rummet, det privata rummet och det 
semiprivata rummet. Det offentliga rummet består 
av både interna och externa rum. Till de externa hör 
gator, torg, parker, kustlinjer, parkeringar mm och 
är enligt Carmona (2010:139) de mest offentliga 
rummen. Offentliga institutioner så som museum, 
stadshus samt de flesta kollektivtrafikanläggningarna 
så som busstationer, tågstationer och flygplatser 
kan sägas vara interna offentliga rum (Carmona 
2010:139). 

Användning, tillgänglighet och ägarförhållanden 
kan inte uteslutande användas som kriterium 
för att bestämma om en plats upplevs privat eller 
offentlig. Det är rummen som i lagens ögon är 
privata men uppfattas som offentliga som Carmona 
kategoriserar som semioffentliga, likt, köpcenter, 
teatrar, biosalonger, restauranger och skolors 
campus. I den semiprivata kategorin har ägarna och 
andra behöriga rätt att kontrollera och bestämma 
både vilka som har åtkomst till platsen och hur de 
ska bete sig men poserar ofta som offentliga platser 
för att locka människor (Olsson, Wikström 2012:80-
81, Carmona 2010:139).
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Den representativa offentligheten skulle i slutet av 
1600-talet övergå till vad Habermas beskriver som 
en borgerlig offentlighet (Habermas 1998:VIII). 
Istället för att basera sin ekonomi på jordbruk 
började statsmakter basera den på handel. 
Borgarklassen växte fram i Europa och med den en 
klass som börjar ifrågasätta överheten. Det är nu 
som sociala institutioner och mötesplatser inrättas 
där borgerligheten kan träffas och diskutera och 
kritisera samhället (Habermas 1998:XI-XII).. 

Den borgerliga offentligheten fortsatte att 
utvecklas under marknadsrelationerna mellan 
stat och samhälle. I takt med industrialismen 
och de kapitalistiska produktionssätten vinner 
borgerligheten allt större kraft och börjar ställa krav 
på frigörelse från den absoluta staten, vilket leder 
till stora samhällsförändringar runt om i Europa. 
Under denna tid växte sig staten starkare, allt fler 
institutioner  och myndigheter upprättades och fler 
politiska partier bildades (Habermas 1998:XI-XII).

3.2.3 Begreppet offentlighet

Historiskt sett har begreppet offentlighet haft olika 
betydelser och form, offentlighetens ursprung kan 
enligt Habermas härledas till antika Aten och Rom 
där livet var uppdelat i ett komplext samspel mellan 
privata och offentliga sfärer. Den privata sfären 
rörde hushållets angelägenheter dvs. ekonomi och 
privategendom där mannen styrde över kvinnor, 
slavar och barn medan den offentliga sfären rörde 
gemensamma angelägenheter som diskussioner, 
lagstiftning, rättsskipning, och krigsföring 
(Habermas 1998:V-VI). Habermas menar att 
den privata och offentliga sfären var åtskild från 
varandra men samspelade i den meningen att utan 
kvinnor och slavar som utför arbete åt männen 
kunde det inte finnas fria män.

Under medeltidens Europa (1100-1600) rådde 
en annan form av offentlighet då den offentlighet 
som utövades i antikens Aten och Rom hade blivit 
utsuddad. Den absoluta staten och aristokratiska 
kulturen som verkade under denna tid gjorde att 
både privat angelägenheter såväl som offentlig 
myndighetsutövning bedrevs av godsherrar på 
sina gods. Denna offentlighet kategoriseras enligt 
Habermas som den representativa offentligheten. 
Aristokraterna visade ofta upp sig i festliga 
sammanhang ämnade att visa upp den aristokratiska 
överhetens prakt och makt (Habermas 1998:VI-
VII). 
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3.2.4 Offentligheten idag

Teknikens ständiga utveckling har gjort att vi i dagens 
samhälle kan utföra olika saker på kortare tid. Det 
har också lett till att människor förflyttar sig snabbare 
i rummet (Olsson, Wikström:2010:129). Olsson 
och Wikström menar att vi ännu inte vet i vilken 
grad sociala medier har för effekt på det offentliga 
rummet som mötesplatser men att det underlättat 
kontaktskapande och lett till en förenkling i hur 
människor kommer överens om möten i det fysiska 
rummet (Olsson, Wikström:2012:123).

Vi lever idag i informationssamhället, internet, 
tv och mobiler har blivit en allt större del av vår 
vardag. Det konstanta informationsflödet och 
uppkopplingen ger möjligheten att samtala med 
människor över hela världen nästan ögonblickligen. 
Det blir mer och mer populärt att använda internet 
och sociala medier för socialt umgänge oberoende 
fysiska platser för användarna att uppehålla sig på. 
Ordet forum har sitt ursprung i latin och betyder 
plats för diskussion. Likt offentliga rum och fysiska 
platser så har även de virtuella mötesplatserna 
sina regler för hur användarna ska uppträda, 
skrivna så väl som oskrivna. De sociala mediernas 
funktion som mötesplats är jämförelsevis lik den 
som erbjuds av gator och torg, dvs. att den bjuder 
in människor att koordinera möten ansikte mot 
ansikte. Även användningen av mobiltelefoner har 

gjort det lättare ordna oplanerade och spontana 
möten i staden, vilket tidigare krävde planering och 
frekvent närvaro i staden.  GPS finns i så gott som 
alla smarta mobiler idag och har gjort det lättare 
att hitta i stadslandskapet, och har även gjort de 
svåröverblickbara modernistiska stadslandskapen 
mer lättillgängliga. Tekniken kan således sägas 
vara ett nytt sinne för människan att hålla kontakt 
och skapa sig rumslig uppfattning (Olsson, 
Wikström:2012:119-121).

3.2.5 Demokrati och offentliga platser

Offentliga rum har en stark koppling till demokrati. 
De är platser där den demokratiska dialogen, fria 
åsiktsutbytet och informationsflöden förekommer. 
Teknik må ha tagit över och förenklat flera 
funktioner av det offentliga rummet men det 
offentliga rummet har fortfarande betydelse för 
upprätthållandet av demokratin (Olsson, Wikström 
2012:92-93). Den arabiska våren är ett bra exempel 
på hur tekniken kan samla människor på fysiska 
platser för att uttrycka sina åsikter. Offentliga 
platser kan således vara ett hot mot makthavare i 
odemokratiska så väl som demokratiska länder 
(Olsson, Wikström:2012:121-123).
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3.3 Människan i rummet
Kevin Lynch utförde på 60-talet studier av Los 
Angeles och Boston där han försökte arbeta fram en 
metod för att analysera den mänskliga upplevelsen 
av städer, stadsdelar och kvarter. Han menade 
att ju enklare det gick att organisera stadsdelen i 
mönster ju enklare är det att navigera i sig i staden. 
Genom att studera vilka attribut som lämnade 
starkast intryck på människor under en analys av 
stadsdelar kunde han identifiera fem nyckelelement 
för hur människor upplever och navigerar sig i 
rummet. Genom att rita ut stråk, gränser, distrikt, 
knutpunkter och landmärken på en kartor kunde 
han konkretisera känslor och uppfattning av 
städer, stadsdelar och platser i kartform (Carmona 
2010:112-113).

Stråken är enligt Lynch det dominerande elementet 
för människors mentala bild av stadsrummet. De 
kan sägas vara de kanaler som människor, vanligtvis, 
tillfälligtvis eller potentiellt rör sig längs så som 
gator, trottoarer, gång- och cykelvägar, järnvägar 
och kanaler. Det är under rörelse längs med stråken 
som människan upplever staden medvetet eller 
omedvetet och skapar sin mentala bild av staden 
(Lynch 1964:47).

3.3.1 Gränser

Gränser är likt stråk oftast linjära element, men 
som varken uppfattas eller används i syfte att 
förflytta sig. Gränser har sällan utbredning över 
stora områden utan kan sägas vara det element 
som uppfattas som delar eller sammanfogar två 
platser från varandra. Lynch menar att gränser kan 
uppfattas som barriärer mellan områden men är 
ofta genomträngliga sådana, de kan hjälpa personer 
att organisera sin närmiljö i uppfattade delar och 
områden, ofta handlar det om väggar, vattenlinjer 
eller gränsområden (Lynch 1964:47).

3.3.2 Distrikt

Distrikt beskriver Lynch som enhetliga områden 
som personer kan uppleva att de går in i eller ut 
ur. De är således områden med en typisk karaktär 
som upplevs som ett område skiljt från resten av 
stadsrummet även fast det är en del av stadens 
helhet. Typiska distrikt kan b.la. uppfattas som 
skillnader i byggnadstyper eller markanvändning 
(Lynch 1964:47).
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3.3.3 Knutpunkter

Knutpunkter är strategiska punkter i staden, ofta 
där stråk och funktioner möts och korsas. Bland 
exempel på knutpunkter nämner Lynch huvudleder, 
kollektivtrafikstationer eller korsande stråk och kan 
sägas vara kärnor i staden. Ofta är det knutpunkter 
som människor färdas till och från och kan liknas vid 
koncentrerade distrikt (Lynch 1964:47-48).

3.3.4 Landmärken

Landmärken har funktionen som referenspunkt 
i stadsrummet. De kan oftast betraktas från ett 
avstånd så som ett berg, kyrktorn, en byggnad, 
radiotorn eller en skylt (Lynch 1964:48)

3.3.5 Socialt avstånd

Människans syn kan uppfatta personer på avstånd 
längre än en kilometer beroende på faktorer 
som bakgrund, väder, ljus och inte minst rörelse. 
För att uppfatta vilket kön, ungefärlig ålder och 
vad personer håller på med krävs ett avstånd på 
ungefär 70 meter. Detta är anledningen till att 
de flesta arenor inte har ett avstånd på mer än 70 
meter mellan åskådarna och arenans mitt. För att 
kunna uppfatta ansiktsform, frisyr, känslor och 
humör krävs ett avstånd på ungefär 20 meter. Det 
är ett avstånd inom 100 meter från betraktaren 
som Gehl kallar för det sociala avståndet eftersom 

det är först då som möten blir relevanta i en social 
kontext (Gehl 1998:65). Ett exempel på detta är 
vid en glest befolkad strand då olika grupper av 
människor tenderar att befinna sig med ungefär 
100 meters avstånd från andra grupper. På grund av 
människans synfält kan höjdskillnader bidra till att 
kommunikationer inte sker på ett jämlikt vis, vilket 
kan kännas otryggt (Gehl 2003:59).

3.3.6 Aktiviteter i rummet

Gehl menar att städer bör formas efter den 
mänskliga dimensionen med fotgängare och 
cyklister i centrum. För att enklare förstå stadslivets 
mångsidighet har han kategoriserat vad han anser är 
tre huvudkategorier av aktivitetstyper: nödvändiga 
aktiviteter, alternativa aktiviteter och sociala 
aktiviteter. Beroende på stadsmiljöns kvalitet sker 
aktiviteterna i olika grad vilket antyder att det 
finns ett samband mellan den fysiska miljön och 
mängden liv i staden (Gehl 1996:9).

Nödvändiga aktiviteter är aktiviteter som måste 
utföras i det vardagliga livet. Det kan vara allt från 
att gå till skolan, jobba, handla, vänta på bussen 
eller en person. Eftersom de är nödvändiga så sker 
aktiviteterna oavsett yttre omständigheter så som 
väder, årstid och påverkas således väldigt lite av 
närmiljöns kvalitet (Gehl 1996:9).

Nödvändiga aktiviteter

Valfria aktiviteter

Sociala aktiviteter

BraDålig

Kvaliteten av den fysiska miljön

3.7   Gehls diagram för hur kvaliteten av den fysiska miljön kan påverka  

valfria och sociala akiviteter i större utsträckning.
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De alternativa aktiviteterna är i motsats till de 
nödvändiga aktiviteterna mer rekreationella och 
kan vara allt från att ta en promenad, stå och lyssna, 
sitta på en bänk och beundra utsikten och andra 
aktiviteter som kan skapa spontana möten. Enligt 
Gehl är denna kategori viktig att ta i beaktning 
för att skapa en så bra stadsmiljö som möjligt, det 
finns en direkt koppling till mängden alternativa 
aktiviteter och liv i stadsrummet och sker bara då 
yttre förhållanden tillåter det. Denna aktivitetstyp är 
således starkt beroende av närmiljöns kvalitet. Om 
en plats inte upplevs som attraktiv eller trygg sker 
inte alternativa aktiviteter på platsen i lika hög grad 
som på en trygg och attraktiv plats. Är stadsmiljön 
av dålig kvalitet, t.ex. om den saknar väderskydd för 
bänkar eller har dålig belysning minskar mängden 
alternativa aktiviteter och det är nästan uteslutande 
nödvändiga aktiviteter som sker. Eftersom de är 
självvalda kan variationer i väder, årstid, stadsmiljö 
också påverka mängden aktivitet. (Gehl 1996:9–11).

Sociala aktiviteter kräver närvaro av flera individer 
i de offentliga rummen. Det kan handla om aktiva 
aktiviteter som barnlek, spontana möten, stanna 
för att fråga efter en vägbeskrivning eller mer 
passiva aktiviteter som att lyssna på människor 
i sin omgivning. Marknader, parader och 
demonstrationer hör till sociala aktiviteter som 
är mer eller mindre planerade. Ju fler människor 
och alternativa aktiviteter en plats har desto större 

chans finns det att sociala aktiviteter uppstår (Gehl 
1996:12–13). 

Alla tre typer av kategorier är viktiga för det offentliga 
livet. Gehl menar att människor attraherar andra 
människor, vilket är en åsikt som delas av andra 
urbanteoretiker som t.ex. Whyte. Det är framförallt 
de två senare kategorierna som attraherar människor 
och liv till offentliga platser och rum. Rummens 
fysiska möblering och struktur kan locka individer 
att uppehålla sig och röra sig, vilket är grunden för 
ett ökat stadsliv. Ställs människan inför valet att röra 
sig längs med en öde gata eller en gata fyllt med liv 
väljs oftast den senare (Gehl 1996:12–13).

Att räkna antalet personer som vistas i gaturummet 
är dock inte ett absolut mått på gatans kvalitet. Det 
är även viktigt att studera vad människorna gör och 
vem det är som gör vad. En högre grad av valfria 
och sociala aktiviteter gör det mer troligt att platsen 
innehar element som lockar människor att vistas 
där (Gehl 2003:9, 69–112). 
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3.3.7 Gå

Gång är främst en nödvändig aktivitet men ifall 
omgivningen det tillåter kan gång även vara en social 
eller frivillig aktivitet. Enligt Gehls undersökningar 
är ett avstånd på 400-500 meter ett acceptabelt 
gångavstånd för de flesta människor, bortsett från 
äldre, barn, och rörelsehindrade som behöver 
mindre avstånd. Beroende på den omkringliggande 
miljön kan avstånden uppfattas som längre eller 
kortare. Till exempel uppfattas en gata som sträcker 
sig som en lång linje som längre än en gata som 
är uppdelad i mindre etapper. Ifall det går att 
se målpunkten brukar människor under dagen 
välja den kortaste vägen mellan sig själv och sin 
målpunkt. Gehl menar att människor gillar att röra 
sig längs med kanterna i rummet då närheten till 
kantzonen ger bättre överblick och ökad trygghet. 
Eter mörkrets intrång väljer människor istället att 
ta den ljusaste och tryggaste vägen (Gehl 2003:129, 
130-134).

3.3.8 Stå

Att kunna stå är en viktig funktion i offentliga 
rum, oftast är det av en funktionell natur, t.ex. 
att vänta i kö, vänta på bussen eller stanna vid 
ett övergångställe, dvs. saker som ingår under 
nödvändiga aktiviteter. Ifall personen väljer att stå 
på en plats under en längre tid eller väljer att stå och 

prata med en annan individ så kan det även övergå 
i en social och frivillig aktivitet. Det handlar enligt 
Gehl om vistelse på platsen, det vanligaste ställena 
att uppehålla sig på är längs med kanterna eller i 
gränszoner. Det handlar som tidigare förklarat 
om att människan känner sig tryggare längs med 
kanter. Det är även extra inbjudande att så om det 
finns fysiska objekt att stödja sig mot, t.ex. längs 
med byggnaders fasader och pelare (Gehl 1996:147-
154). 

3.3.9 Sitta

Sittplatser är väsentliga för längre uppehåll 
i stadsrummet. Ju fler som uppehåller sig i 
stadsrummet desto bättre blir stadslivet. Placeringen 
av sittplatserna är också avgörande för att människor 
ska välja att sätta sig eller inte. Människor gillar ifall 
sittplatsen riktar sig mot aktiva platser så att det 
går att se förbipasserande fotgängare och cyklister. 
Sittplatser bör även placeras längs med kanter då de 
upplevs tryggare och mindre uttittade av människor 
än ifall sittplatsen skulle vara i mitten av rummet. 
Känner sig människan inte trygg eller ifall det är 
mycket biltrafik i närheten blir platsen inte lika 
attraktiv att uppehålla sig på. För att kunna sitta i alla 
väder och årstider krävs det även att sittplatserna är 
skyddade mot regn och vind (Gehl 1996:155-162)

3.8   Ett gaturum som är rakt upplevs som längre.

3.9   Ett gaturum som är krökt upplevs som kortare.

3.0 Kunskapsöversikt 20

Illustrationer av Jens Löfqvist



3.3.10 Människor lockar människor

Likt Gehl menar även Whyte att människor 
lockar människor och det är framförallt platser 
med hög koncentration av offentligt liv som är de 
mest attraktiva. Offentliga rum med rikt stadsliv 
attraherar således även fler användare till rummet 
än ett rum med dåligt liv (Whyte 1980:19,21). 
Antalet personer som befinner sig på en offentlig 
plats varierar under dagen. Oavsett tid menar Whyte 
att människor distribuerar sig på ett relativt likartat 
sett. Genom att studera de offentliga rummen under 
de tidpunkter då de inte är i full användning är det 
enklare att se vilka delar av rummet människor 
föredrar att använda samt vilka platser som används 
när det inte finns några andra platser över (Whyte 
1980:18).

Sittplatser är grundläggande förutsättning för en rik 
användning av det offentliga rummet. Whyte menar 
att arkitekturen ovanför ögonnivå är av mindre 
betydelse, ju fler sittmöjligheter en offentlig plats 
erbjuder desto fler människor tenderar att använda 
rummet. Sittplatserna ska såklart vara bekväma att 
sitta på men det är också väsentligt att sittplatserna 
är socialt bekväma. Social bekvämhet har med 
upplevelsen av sittplatsen att göra och innebär att 
individen ska ha valmöjligheter att välja sittplats, så 
som att sitta i sol, skugga, ensam eller i grupp, långt 
bak eller långt fram (Whyte 1980:24-32).
Sällan väljer människor att sitta i mitten av ett rum 

utan väljer instinktivt att sätta sig längs med kanter 
och hörn. Detta kan förklaras med urtidsinstinkter 
att skydda ryggen mot attacker från rovdjur bl.a. 
och göra det lättare att skydda sig framifrån, kanter 
upplevs då som tryggare platser än helt öppna 
(Whyte 1980:18). 

Det bästa offentliga livet uppstår på platser som 
är överblickbara och i rätt skala i förhållande till 
omgivningen. Det är också avgörande att framhäva 
platsens unika styrkor och se till att den är skyddad 
mot olika typer av väderförhållande, så som sol 
och vind. Whyte menar också att en blandning av 
funktioner och verksamheter lockar fler användare 
än platser som har en homogen användning (Whyte 
1980:44, 90-93).

Whyte menar att människor både rör sig och 
uppehåller sig i folkströmmen. Det är således i de 
populäraste stråken som folk väljer att stanna för 
att konversera och utbyta upplevelser. Människor 
tenderar också att stå mitt i folkströmmen även när 
det gäller mer öppna platser. Exempelvis så väljer 
ofta människor att stå mitt i folkströmmen eller 
längs med fasta objekt så som pelare, statyer eller 
kanter när de besöker ett torg (Whyte 1980:3, 8). 
De står således sällan utanför folkströmmen eller 
i mitten av platsen, något som Whyte förklarar 
med att människor gillar att ha valfrihet, att kunna 
fortsätta att gå ifall konversationen tar slut. 
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Sittplatser som ligger intill folkströmmar är de 
ställen som flest personer väljer att sitta vid, Whyte 
menar att sittande och rörelse inte motsatser, utan 
komplement till varandra (Whyte 1980:34).

3.4 Gestaltningsprinciper
3.4.1 Samling och spridning av 
funktioner

Människor rör sig längs med, runt och i byggnader, 
ju mer samlade byggnader, verksamheter och 
aktiviteter är desto bättre förutsättningar har 
platsen för att samla fler människor. Aktiviteter 
och verksamheter lockar människor till platsen och 
som i sin tur blir fylld med mer liv, exempelvis kan 
byggnaders entréer placeras mot varandra för att 
samla människorna och skapa mer liv. I grunden 
handlar det om att samla ihop människorna, 
inte byggnaderna. En utspridning av byggnader, 
verksamheter och aktiviteter har motsatt effekt, då 
sprids människorna ut. Enligt Gehl är en samling av 
funktioner att föredra men det kan finnas enstaka 
fall då utspridning är bättre, t.ex. för att skapa lugna 
och tysta platser för att komplettera de livfulla (Gehl 
1996:81). 

3.4.2 Integration och segregation av 
funktioner

En integration av människor och aktiviteter är en 
förutsättning för att människor ska fungera sida 
vid sida. En integration av funktioner gör att olika 
typer av människor möts på samma ställe vilket 
ökar chansen för spontana möten. Ifall staden är 
segregerad så separeras funktionerna och således 
även människorna. En integrerad stad har bättre 
förutsättningar för att skapa liv i stadsrummen 
(Gehl 1996:101). 

3.4.3 Öppet och slutet stadsrum

Gehl menar att rum kan öppna upp eller stänga 
in sig. Ett öppet rum har en bättre kontakt med 
närliggande stadsrum än ett stängt, och ger bättre 
möjligheter till upplevelser och aktiviteter. För att 
ett rum ska upplevas som öppet gäller det att det går 
att se både in och ut ur rummet samt att avstånden 
mellan rummen är korta (Gehl 1996:121).

3.11 Samling av funktioner samlar
även människor. 

3.13 Integrera, en blandning av funktio-
ner ger en blandning av användare.

3.12 Spridning av funktioner sprider 
människor. 

3.14 Segregera, en uppdelning av funk-
tioner delar upp användare.

3.15 Ett öppet rum har bra kontakt med 
närliggande stadsrum.
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Illustrationer av Jens Löfqvist

3.16 Ett stängt rum har dålig kontakt 
med närliggande stadsrum.



3.4.3 Tillgängligt och otillgängligt rum

Ett lättillgängligt rum är också ett inbjudande rum, 
det lockar till sig människor. Ett svårtillgängligt rum 
har motsatt effekt, människor undviker det. För att 
locka till sig människor är det viktigt att platsen 
har en funktion. Samspelet mellan privat och 
offentligt kan skapa tydliga och otydliga barriärer 
både fysiskt och mentalt. Fysiska hinder kan göra 
ett rum otillgängligt i lika stor grad som psykiska 
faktorer så som otrygghet (Gehl 1996:113). För att 
bjuda in människor i rummet krävs det att det är 
överblickbart, har korta avstånd, låga hastigheter på 
trafikanter och fotgängare och att allt detta sker på 
samma plan och nivå. Ett rum med stora avstånd, 
höga hastigheter och nivåskillnader upplevs 
ovälkomnande och stöter således bort människor 
(Gehl 2010:236).

3.4.4 Sol, skugga, vind och vatten

Rikligt med solljus gör platser så väl som byggnader 
mer trivsamma. Sol kan också vara ett incitament 
för människor att vistas och röra sig utomhus, 
förhindrar mögel och hjälper kroppen att producera 
viktiga vitaminer. Årstider kan ha en betydelse för 
hur pass mycket solljus som är önskvärt. På riktigt 
varma dagar kan skugga vara önskvärt och det är 
därför viktigt att gestalta för både sol och skugga 
så att aktiviteter under alla årstider underlättas 
(Carmona 2010:227). Vinden har en väsentlig 
betydelse för fotgängare och cyklisters trivsel och 
kan påverka hur människor beter sig i rummet och 
i närheten av byggnader. För att minska vindens 
påverkan bör byggnaders dimensioner inte vara för 
stora då det kan göra att vinden leds mot marken. 
En struktur med varierande höjder, mellanrum 
och inte allt för raka fasader, så väl som träd och 
buskage kan även minska vindens effekt (Carmona 
2010:227-228).

Vid planering i nordiska klimat, i synnerhet under 
vinterhalvåret, är det viktigt att ta tillvara på 
söderlägen och soliga läplatser. Under sommaren 
är solen sällan så stark att människor undviker att 
vistas ute. Faktum är att människor rör sig ungefär 
20% långsammare enligt mätningar som Gehl utfört 
på Ströget. 
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3.15 Ett slutet stadsrum gör att vinden och avgaser stannar kvar mellan 
huskropparna

3.16 Ett öppet rum med varierande höjd göra att vinden och avgaser inte 
stannar upp

Illustrationer av Jens Löfqvist



Utöver sol är vind en viktig faktor att ta i beaktning 
vid planering i kustnära lägen. Vinden tenderar 
att tillta över öppet vatten och en effekt av höga 
byggnader nära vatten är att de trycker ner vinden 
mot marken så att rummet blir mer vindutsatt för 
fotgängaren (Gehl 2006:38-39, Carmona 2010:227-
228)

Även Whyte anser att söderlägen är viktiga att ta 
tillvara på vid gestaltning av en offentlig plats. Enligt 
hans observationer varierar användningen av en 
plats med årstiderna. När det är vinter eller kallt ute 
så väljer människor att sitta där det finns sol och lä, 
eftersom det gör det bekvämare att vistas ute under 
kyliga dagar. Under sommaren är istället platser 
med skugga som är det mer naturliga valet (Whyte 
1980:40). Om platsen även har god vattenkontakt 
blir den ännu mer attraktiv menar Whyte. Vattnet 
kan dämpa ljud och trafikbuller och gör så att 
människor kan sitta och prata utan att andra hör 
dem (Whyte 1980:42-49). 

3.4.5 Markbeläggning

Markbeläggningen kan hjälpa människan att 
uppfatta olika rumsligheter och underlätta 
orientering i rummet. Genom att blanda olika 
material och färg kan det även användas för att 
markera gränser och en övergång till en annan 
funktion. Det är dels genom relationen mellan 
olika material och gränser som vi uppfattar vilka 
underlag som är till för biltrafik och för fotgängare 
och cyklister. Utöver att ha en estetisk och visuell 
effekt ska markbeläggningen först och främst ha bra 
grepp och kunna hålla den trafik som underlaget är 
anpassad för (Carmona 2010:193).

3.17    Markbeläggning kan användas för att markera övergång från 

fastighetens ingång.
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Skydd

Komfort

Skydd

Estetiska värden

Skydd mot trafik 
och olyckor.

Skydd mot 
klimatet och våld,
upplevd trygghet

Skydd mot yttre 
faktorer

Möjligheter att 
stå

 

Möjligheter att 
sitta

  

Möjligheter att 
gå

- Tillräckligt med plats
- Intressanta fasader
- Jämna ytor
- Inga hinder
- Bra tillgänglighet

- Prioritera mjuka     
  trafikanter
- Låg hastighet
- Minimera olycksrisken

- Levande stadsliv
- Funktioner som      
  överlappar dag och natt
- Trivsam belysning

- Vindskydd
- Regn och snö
- Kyla
- Föroreningar
- Buller

- Platser för vistelse
- Stöd
- Attraktiva fasader och     
  kantzoner som inbjuder 
  till vistelse

- Sittplatser med bra           
  utsikt, sol och i närhet av  
  mänsklig aktivitet
- Sittplatser av bra kvalitet

Möjlighet att se
- Socialt avstånd
- Ohindrade siktlinjer
- Intressanta utsikter
- Bra belysning

Möjlighet att tala 
och höra

- Låga bullernivåer
- Samtalsvänliga     
  utrymmen

Möjlighet för lek 
och aktiviteter

- Miljöer som inbjuder till  
  fysisk aktivitet, motion  
  och lek
- Dag och natt
- Sommar och vinter

Skala
- Dimensionering av     
  byggnader, platser och  
  rum efter den mänskliga    
  skalan

Möjlighet att  
nyttja bra väder
- Sol och skugga
- Värme och kyla
- Vind och lä

Estetiska 
kvaliteter och bra 

sinnesintryck
- Design och detaljer
- Vackra utsikter
- Material
- Träd och vatten

3.5 Gehls tolv kvalitetskriterier
3.5.1 Skydd

Kategorin skydd handlar om att skydda alla 
trafikanter mot olyckor, otrygghet eller obehag i 
miljön. Känslan av att vara trygg är minst lika viktigt 
som den reella tryggheten. Mörka stadsrum ger ofta 
en känsla av otrygghet, för att öka tryggheten krävs 
det dels att rummet är korrekt belyst men också att 
rummet används och att det är andra människor 
rör sig i närheten. En annan faktor är skydd mot 
klimatet. I Skandinavien varierar klimatet och 
temperaturerna stort mellan årstiderna och det 
är därför viktigt att platsen har skydd som kan 
användas året om (Gehl 2006:106-107).

3.5.2 Komfort

Komfort handlar om hur stadsrummet är utformat. 
Helst ska det inbjuda till en variation av aktiviteter. 
Extra vikt bör läggas vid mellanrum och kanter då 
det är där störst mängd stadsliv sker (Gehl 2006:106-
107).

3.5.3 Estetiska värden

Stadsrummet bör vara format efter den mänskliga 
skalan och ta tillvara på platsens kvaliteter så som 
utsikt, träd, vatten och möjligheter att nyttja platsen 
oavsett väder (Gehl 2006:106-107). 
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3.18 Gehls tolv kvalitetskriterier
Illustration av Jens Löfqvist
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4.0 Analys

4.1 Planförutsättningar
4.1.1 Handelshamnen

Handelshamnen ingick inte i Karlskronas 
ursprungliga stadsplan utan anlades först 1930 på 
Trossös nordöstra del. Användningen av hamnen 
har varierat med åren men används idag främst för 
parkering och har en biluppställningsyta på 16000 
kvadratmeter dvs. lite över 600 parkeringsplatser. 

Aspöfärjan som går mellan Aspö och Trossö 
går från södra delen av hamnen, där har även 
Kustbevakningen sitt kontor och förråd och 
använder hamnen för att lägga till med sina 
fartyg. Kustbevakningen har planer på att flytta till 
marinbasen och gestaltningsförslaget kommer utgå 
från att kustbevakningens lokaler kan tas i anspråk. 
Ett av de gamla hamnmagasinen har byggts om till 
en skateboardhall, som samlar en del ungdomar till 
platsen. Intill skateboardhallen finns även en yta 
som används för husbilscamping. I hamnens norra 
del har Länsstyrelsen och Handelsbanken sina 
kontor.

Avgränsning Handelshamnen

Vatten

Byggnader

Teckenförklaring

4.0 Analys 26

4.1 Aspöfärjan 

4.2 Kustbevakningens kontor



4.1.2 Historiska förutsättningar

År 1679 beslutade Sveriges kung Carl XI att anlägga 
Karlskrona och göra verklighet av sin vision om 
en ny örlogsbas. Flottan behövde en ny örlogsbas 
som var isfri året runt, låg närmre de områden 
som hade erövrats kring Tyskland och baltstaterna 
och som snabbt kunde svara på en Dansk invasion 
(Örlogstaden Karlskrona).  

Den första stadsplanen för Karlskrona ritades av Carl 
Magnus Stuart och fastställdes år 1683 för att 11 år 
senare ersättas med en plan ritad av Erik Dahlbergh. 
Idealet vid tiden var de barocka stadsplanerna 
där kvarteren var indelade i rutnätsmönster med 
radialgator som korsade diagonalt genom staden. 
Eftersom Karlskrona byggdes för militären är 
många av gatorna dimensionerade för att vara 
breda och monumentala. År 1998 upptogs staden 
på UNESCO:s världsarvslista för sin välbevarade 
struktur och väl bevarade marina arv (Örlogstaden 
Karlskrona). 

”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat 
exempel på en planerad europeisk örlogsstad, 

länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som 
förebild för efterföljande städer med liknande 
uppgifter. Örlogsbaser spelade en viktig roll 
under de århundraden när storleken på ett 

europeisk realpolitik och Karlskrona är den 
bäst bevarade och mest kompletta av dem 

4.3 Motiveringen som världsarvskomitén gav när Karlskrona 
utsågs till ett världsarv.

Siktlinjer från den gamla stadsplanen 

Vatten

Byggnader

Teckenförklaring
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4.3 Kartan visar de historiska siktlinjerna i Karlskronas stadsplan.



4.2 Kommunala dokument
4.2.1 Översiktsplan 2030

Det pågår ingen storskalig hamnverksamhet i 
Handelshamnen idag, området används istället 
främst för parkering men är även tilläggsplats för 
de fisketrålare som inte får plats i Saltöhamnen. I 
norr föreslås en utveckling av stadsmarinan med 
tillhörande tilläggsplatser och verksamheter. I den 
södra delen föreslås en varierad bebyggelse, i den 
mellersta delen bör funktionen som tilläggsplats 
för större båtar och parkeringsplats bevaras 
(Översiktsplan:2010:41). Handelshamnen nämns 
som ett av tre särskilt intressanta utvecklingsområden 
för bebyggelseutveckling på Trossö. Ambitionen är 
enligt kommunen att bygga cirka 200 lägenheter i 
ett funktionsblandat område. Enligt kommunen 
finns det goda förutsättningar för utformning av 
attraktiva rekreationsytor med grönska längs med 
kajerna (Översiktsplan:2010:36,39).

4.2.2 Stadsliv Karlskrona och Strategi 
Karlskrona

I stadsliv Karlskrona (2004) beskrivs
Handelshamnen som en outnyttjad sjösida i staden 
och som en plats som nästan enbart används för 
parkering. Det finns flera attraktioner som skulle 
kunna locka folk ifall hamnen var mer inbjudande 
(Stadsliv Karlskrona 2004:30). Handelshamnen 

föreslås användas som bostadsområde med 
promenadstråk längs med vattnet. De breda 
kajernas uttryck gör att de ej känns inbjudande 
vilket i sin tur leder till att fotgängarförbindelsen 
upplevs som avskuren. Detta påverkar det rekreativa 
användandet negativt. Som förslag menar strategin 
att det bör byggas varierande stadsrum längs med 
vattnet med goda förbindelser till både vatten och 
centrum. För att skapa ett bättre stadsliv bör bra 
fotgängarpassager skapas och dämpning av trafiken 
längst med kajen bör ske. Det är även viktigt att 
bevara stadens historiska siktlinjer. De principer 
som Strategi Karlskrona föreslår för utveckling av 
vattennära områden är att belysningen ska vara av 
god kvalitet och anpassad för både fotgängare och 
bilister. Att lägga ut en enhetlig, fotgängarvänlig 
markbeläggning, med hög kvalitet längs med 
kajpromenader. Undvika kajparkering och reservera 
kajkanten för fotgängare och cyklister. Att stärka 
de visuella förbindelserna och minska trafikens 
barriärverka (Strategi Karlskrona:2008:12-14).
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4.3 Observation
Observationerna utfördes under två helgdagar och 
två vardagar för att se om det finns någon skillnad i 
användningen av Handelshamnen om det var helg 
eller vardag. Observationerna utfördes även under 
olika tider på dygnet för att se hur användningen 
ändrades över dagen. 

4.3.1 Observation 1

Den första observationen utfördes lördagen den 
andra maj. Observationen varade mellan 08.15-
09.10 på morgonen, 11.45-12.15 vid lunch och 
15.57-16.17 på eftermiddagen. Sammanlagt gick 45 
fotgängare längs med kajkanten och 58 fotgängare 
längs med gång- och cykelvägen. Under samma 
period cyklade 18 cyklister längs med kajkanten och 
33 cyklister längs med gång- och cykelvägen. Tolv 
bilar, samt åtta personer väntade på Aspöfärjan. 
Det stod även 13 personer längs med kajkanten och 
fiskade.

Under denna observation parkerade en person 
sin bil mitt i körfältet för att ställa sig och fiska, 
vilket kan tolkas som att användningen i hamnen 
i dagsläget är otydlig. Det finns inte heller några 
utmarkerade gångvägar för fotgängare vilket gör att 
fotgängare och bilister färdas på samma ställen.

4.0 Analys 29

4.4 Fotgängare går i ett av körfälten.



4.3.2 Observation 2

Den andra observationen utfördes söndagen den 
tredje maj. Observationen varade mellan 08.12-
09.11 på morgonen, 11.45-12.12 vid lunch och 
15.55-16.17 på eftermiddagen. Sammanlagt gick 46 
fotgängare längs med kajkanten och 53 fotgängare 
längs med gång- och cykelvägen. Under samma 
period cyklade 12 cyklister längs med kajkanten 
och 23 cyklister längs med gång- och cykelvägen. 
Åtta bilar, samt sju personer väntade på Aspöfärjan. 
Det stod även 4 personer längs med kajkanten och 
fiskade.

Under denna observation noterades hur öde 
hamnen kan kändes när det var få bilar på 
parkeringsplatserna.

30

4.7 Gång- och cykelvägen längs med Östra Hamngatan



4.3.3 Observation 3

Den tredje observationen utfördes torsdagen den 
sjunde maj. Observationen varade mellan 08.11-
09.14 på morgonen, 11.41-12.05 vid lunch och 
15.55-16.15 på eftermiddagen. Sammanlagt gick 56 
fotgängare längs med kajkanten och 73 fotgängare 
längs med gång- och cykelvägen. Under samma 
period cyklade 18 cyklister längs med kajkanten 
och 37 cyklister längs med gång- och cykelvägen. 
Femton bilar, samt nio personer väntade på 
Aspöfärjan. Det stod även en person längs med 
kajkanten och fiskade.

Under denna observation noterades betydligt 
mer liv och rörelse i hamnen under förmiddagen 
och eftermiddagen än på helgen. Den största 
anledningen till detta var dock bilar som körde 
in för att parkera i hamnen. På grund av det stora 
antalet som körde in för att parkera samt gick från 
sin parkerade bil antecknades inte detta eftersom 
resten av observationen hade blivit lidande.
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4.7 Bilen är det prioriterade färdmedlet i hamnen.

4.6 Gång- och cykelvägen delar på sig så att kommunikationen ser på två olika 
nivåer 



4.3.4 Observation 4

Den fjärde observationen utfördes fredagen den 
åttonde maj. Observationen varade mellan 08.15-
09.02 på morgonen, 11.44-12.14 vid lunch och 
15.52-16.17 på eftermiddagen. Sammanlagt gick 44 
fotgängare längs med kajkanten och 78 fotgängare 
längs med gång- och cykelvägen. Under samma 
period cyklade 19 cyklister längs med kajkanten 
och 39 cyklister längs med gång- och cykelvägen. 
Fjorton bilar, samt 11 personer väntade på 
Aspöfärjan. Det stod även 12 personer längs med 
kajkanten och fiskade. Det fanns även de som satt 
och beundrade utsikten mot Koholmen och Verkö.

Även under fredagen var det mer liv och rörelse på 
morgonen och på eftermiddagen. Likt torsdagen 
berodde det på att många tog bilen till jobbet och 
parkerade i hamnen.

4.3.5 Lärdom av observation

Det är tydligt att hamnens främsta 
användningsområde är som parkering. Under 
vardagar skedde fler nödvändiga aktiviteter än 
alternativa och sociala. Samma gäller för helgerna 
men då skedde även alternativa och sociala 
aktiviteter i större utsträckning. Människor gillade 
att gå längs med gång- och cykelvägen och längs 
med kajkanten. Det var också där de valde att sitta 
och beundra utsikten eller stå och fiska.

4.0 Analys 32

4.9 Utsikten från Handelshamnen, kruthuset på Koholmen och Verköhamnen 
snett bakom till vänster.



4.4 Platsanalys
4.4.1 Omgivning och identitet

I Handelshamnens norra del ligger Länsstyrelsen 
och Handelsbankens kontor. Båda kontoren har 
vita putsfasader, platta tak i olika höjder, och sett 
till omgivningen modern arkitektur. De står t.ex. i 
stark kontrast till intilliggande Hotell Carlskrona 
som med sin tegelfasad och spetsiga tak inspirerats 
av de gamla sjöbodarna som en gång fanns vid 
hamnen. Längs med resten av Östra Hamngatan 
förekommer det mest höga kontorsbyggnader, med 
undantag för Handelshamnens södra del där det 
finns ett fåtal bostäder med lägre höjd. Materialet på 
byggnaderna längs med Östra hamngatan varierar 
men gemensamt för de flesta är att de har lutande 
tak och putsfasad.

4.0 Analys 33

4.10 Länsstyrelsen och Handelsbankens kontor

4.10 Hotell Carlskrona

4.11 Kommunkontoret 4.13 Utsikten mot Stumholmen

4.11 En av de gamla sjöbodarna



4.4.2 Struktur

Längs med hela Handelshamnen är det kontor 
som är den dominerande användningen. I norr 
är det främst hamnkontoret, Handelsbanken 
och Länsstyrelsens kontor och i öster större 
kontor så som Ericsson och kommunkontoret. 
När det gäller verksamheter är det främst Hotell 
Carlskrona, Skatehallen, restaurangen Sjörök och 
Marinmuseum som syns vid vistelse i hamnen. 
Det finns få bostäder som ligger i närheten av 
Handelshamnen. De som ligger i den norra delen 
avgränsas från hamnområdet med tungt trafikerade 
vägar och stora parkeringsytor. I den södra delen 
finns Svenska Bostadsfonden och Karlskronahems 
fastigheter som överblickar Stumholmen och delar 
av skärgården. 

Vid första anblick syns de stora ytorna i hamnen 
som mest används som parkering. Det blir även 
extra tydligt att bostäder med och utan verksamhet 
i bottenplan saknas i stora delar av området. 
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Bostäder

Verksamheter

Kontor

Kyrka

Bostäder med verskamhet i bottenplan

Teckenförklaring



4.4.3 Tillgänglighet

Ägoförhållandet påverkar inte tillgängligheten i 
Gästhamnen och Handelshamnen nämnvärt. Av 
de få verksamheter som finns där idag är endast 
två privatägda, de andra ägs av stat eller kommun.  
Handelsbanken öppnade 2015 sitt kontor i 
Handelshamnen, men kontoret bedöms inte 
påverka tillgängligheten i området i sin helhet.

Framkomligheten längs med hamnen är god. Det 
finns en bred cykelväg kombinerat med gångväg 
som löper längs med hela området och möjligheten 
att promenera obehindrat längs med vattnet finns. 
Delar av cykelvägen är trädplanterad vilket är en bra 
kvalitet. Gång- och cykelvägen löper dock enbart i 
en riktning. Promenadstråket längs med vattnet 
är dock otydligt då det varken finns markeringar 
för vart människor ska gå eller vart bilar ska köra. 
Markbeläggningen i området är i princip enbart 
asfalt som ligger i en jämn yta.

När det gäller kontakten från hamnområdet mot 
resten av Karlskrona är tillgängligheten ytterst 
dålig för fotgängare och cyklister. Det finns bara tre 
övergångställen längs med hela den 700 meter långa 
gränsen mot resten av staden. Övergångarna verkar 
vara dåligt anpassade för fotgängare och cyklister. 
Hastigheten längs med Skeppsbrokajen och Östra 
Hamngatan är hög och är dessutom tungt trafikerad. 

Biltrafiken skapar en distinkt barriäreffekt och det 
är tydligt att bilen prioriteras i större utsträckning 
än människan på bekostnad av fotgängare och 
cyklisters framkomlighet. 

De östra delarna av hamnen har kontakt med 
Ronnebygatan som är en av stadens populäraste 
shoppingstråk, Kyrkogatan leder direkt från 
hamnens sydligaste delar mot Stortorget och 
fortsätter mot Stumholmen som lockar mycket 
turister året om. Drottninggatan som också är en 
av stadens huvudgator ansluter till Östrahamngatan 
vid Länsstyrelsens kontor. Området har således 
goda förutsättningar att använda denna kontakt för 
att bättre knyta an till stadens centrum. På dagen 
pågår det nästan ständigt rörelse i hamnområdet 
vilket kan förstärka den upplevda trygghetskänslan 
i hamnarna och således också platsens tillgänglighet 
indirekt.

Skyltningen i hamnen kunde varit tydligare. 
Skyltarna är få, små och svåra att se. På en del ställen 
kring hamnen är skyltningen istället spraymålade 
med pilar som inte alltid riktar sig mot det dem ska.
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4.5 Lynchanalys
4.5.1 Stråk

Det tydligaste stråken för fotgängare och cyklister, 
markerat i grönt, är gång- och cykelbanan som löper 
längs med Skeppsbrokajen och Östra Hamngatan, 
gångstråket längs med kajkanten och gångstråken 
från Ronnebygatan och Kyrkogatan som leder 
mot Stortorget. De huvudsakliga stråken för 
bilister, markerat i blått, är Skeppsbrokajen, Östra 
Hamngatan, Drottninggatan samt Kyrkogatan som 
leder till Stortorget.

4.5.2 Knutpunkter

Knutpunkterna i Handelshamnens norra del är 
Länsstyrelsens och Handelsbankens kontor. I 
hamnens södra del är Aspöfärjan en knutpunkt.

4.5.3 Barriär

Vägarna Skeppsbrokajen och Östra Hamngatan 
utgör den mest påtagliga barriären i området. Gång- 
och cykelvägarna har endast ett 3 övergångställen 
på den över 700 meter långa sträckan. Den tunga 
trafiken i kombination med hög hastighet och 
dålig belysning under dygnets mörka timmar 
gör att vägarna även utgör en barriär ur ett 
trygghetsperspektiv.

Handelsbanken & Länsstyrelsen

Aspöfärjans terminal

Ericssons kontor

Marinmuseum

Barriär

Stråk för bilar

Stråk för fotgängare och cyklister

Knutpunkter

Landmärken

Distrikt

Teckenförklaring
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4.5.4 Distrikt

Hela Handelshamnen kan i sig sägas vara ett 
område. Området är avgränsat av vattnet på ena 
sidan och Östra Hamngatan på den motsatta sidan. 
Väl inne i området är hela Handelshamnen i princip 
överblickbar då den största delen av området 
används för parkering, det blir således stora tomma 
ytor efter arbetstid när bilisterna åkt hem.

4.5.5 Landmärken

I Handelshamnens norra del kan Länsstyrelsen 
sägas vara ett landmärke då det med sin annorlunda 
arkitektur sticker ut från resten av hamnområdet. 
Det är även en av de första byggnaderna som syns 
från infartsleden som är huvudvägen in till Trossö. 
Intill Handelshamnen finns Ericssons kontor som 
även det sticker ut från omkringliggande arkitektur. 
På Stumholmen finns marinmuseum som är synligt 
från Gästhamnen så väl som Handelshamnen och 
är ett av Karlskronas största turistmål. 
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4.6 Analys av funktion och 
utformning

Det sträcker sig en gång- och cykelväg längs med 
hela Skeppsbrokajen och Östra Hamngatan. I 
resten av Handelshamnen är vägarna otydliga för 
både mjuka och hårda trafikanter. Människorna 
rör sig som mest precis intill vattnet eller längs 
med gång- och cykelvägen och bilarna har inget 
markerat körfält att förhålla sig till. Detta kan 
leda till förvirring och minska trygghetskänslan. 
Under en av observationerna parkerade en person 
sin bil mitt i körfältet för att ställa sig och fiska. 
De stora parkeringsytorna förmedlar budskapet 
att området främst är till för bilister. Hastigheten 
längs med Skeppsbrokajen och Östra Hamngatan 
i kombination med få övergångsställen gör att 
de båda vägarna upplevs som en stor barriär som 
skiljer hamnområdet från resten av Trossö. Det är 
tydligt att bilen är prioriterad även i ytterdelen av 
hamnen

4.6.2 Skydd mot klimatet och våld, 
upplevd trygghet

Hamnen är under dagtid delvis fylld av liv. 
Användningen varierar, några är ute med hunden 
eller med barnvagnen, andra står och fiskar och eller 
väntar på att Aspöfärjan ska anlända. Platserna som 
lockar mest liv är Aspöfärjans väntplats i den nedre 
delen av området, och husbilsparkeringen samt 

skatehallen i den mellersta delen av området. Utöver 
det används hela hamndelen mest för parkering 
vilket skapar stora tomma och odefinierade ytor utan 
liv och rörelse. Under kvällens timmar är det knappt 
något liv i hamnen över huvud taget. De flesta bilarna 
har åkt iväg för dagen och de parkeringsytorna 
ligger kvar, som stora tomma mellanrum. Under 
kvällstid märks det extra tydligt att hamnens största 
funktion i dagsläget är som parkeringsplats. Ett 
fåtal båtar har lagt till i Handelshamnen, vilket 
kan beror på årstiden då undersökningen utförs. I 
länsstyrelsens bottenvåning finns restaurang Sjörök 
som vid undersökningstillfället hade stängt för 
renovering. Resten av platsen är en byggarbetsplats, 
handelsbanken håller på att bygga ett nytt kontor 
intill länsstyrelsen och kommunen har precis inlett 
ett bygge av ett torg mot hotell Carlskrona med 
servicebyggnader för båtar. 
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4.6.3 Skydd mot yttre faktorer

I dagsläget finns det inget vindskydd längs med hela 
Handelshamnen med undantaget av två sittplatser 
i områdets södra del som kan sägas vara något 
vindskyddade, de är dock inte skyddade mot regn. 
På grund av höjdskillnader ligger de även på en 
annan nivå och avskilda från cykelvägen. Eftersom 
området ligger i anslutning till vatten är det lättare 
för vinden att tillta och det är därför viktigt med bra 
vindskydd för en längre vistelse på platsen. De stora 
parkeringsytorna ger även vinden extra utrymme 
att tillta. Det finns inte heller något skydd för regn, 
snö, kyla, föroreningar och buller.
4.6.4 Möjligheter att gå

Som tidigare  nämnt  finns  en gång- och cykelväg längs 
med hela Skeppsbrokajen och Östra Hamngatan. 
Ytorna för gång i resten av hamnområdet är 
däremot otydliga. Markbeläggningen i hamnen är 
uteslutande asfalt. Denna saknar även markeringar 
för körfält och fält för gång- och cykel, med 
undantaget för Aspöfärjans väntplats. Ytorna är helt 
jämna i hela området, med undantag för gång- och 
cykelvägen i den södra delen, vilket beror på att 
hamnen är byggd på utfyllnad. Det finns inga direkta 
hinder för varken mjuka eller hårda trafikanter, det 
stora antalet parkerade bilar kan däremot upplevas 
som en barriär och något som hindrar rörelse 
mot resten av Trossö. Som tidigare nämnt finns få 
övergångställen för mjuka trafikanter på vägarna 

Skeppsbrokajen och Östra Hamngatan. Hastigheten 
på vägarna är 50 km/h och är hårt trafikerade vilket 
gör att vägarna skiljer hamnområdet ytterligare från 
resten av Trossö.

4.6.5 Möjligheter att stå

Majoriteten av de som valde att stå i Handelshamnen 
gjorde det längs med kajkanten när de fiskade. Det 
finns överhuvudtaget få byggnader, stolpar och 
dylikt, som kan användas som stöd. 

4.6.6 Möjligheter att sitta

I områdets södra del finns två sittplatser med 
vindskydd. Kommunen har ställt ut bänkar 
vid husbilsparkeringen så att turister och 
förbipasserande kan sitta och uppleva utsikten. 
Antalet bänkar är dock få och avstånden mellan 
dem gör att människor sprids ut istället för att 
samlas. Längs med kajkanten finns pollare med 
jämna avstånd för att kunna förtöja större fartyg, 
de har en höjd på 45 cm och är därför en bra höjd 
för att sitta på. Kommunen har även placerat ut 
betongbänkar som har en otydlig funktion som 
sittplatser. Gemensamt för sittplatserna är att de 
saknar ryggstöd och lämnar således mycket att 
önska. Äldre och funktionshindrade kan behöva 
ryggstöd att luta sig mot. Sittplatserna är riktade så 
att de har utsikt mot Stumholmen, Hästö och Verkö.
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4.6.7 Möjligheter att se

Det finns långa siktlinjer och avstånd i området, 
den största är längs Handelshamnen och sträcker 
sig nästan 500 meter. Gehl menar att det sociala 
avståndet börjar vid 100 meter och är som bäst 
runt 20 meter. Bäst är siktlinjerna längs med 
kajkanten och längs med gång- och cykelvägen. 
Det stora antalet parkerade bilar bryter sikten 
mellan vatten och gång- och cykelvägen vilket kan 
vara anledningen till att en del väljer att gå längs 
med de odefinierade ytorna längs med kajkanten. 
Belysningen är dålig, flera av lamporna är sönder 
eller avstängda vilket leder till stora mörka partier 
längs med Skeppsbrokajen och Östra Hamngatan.

4.6.8 Möjligheter att tala och höra

Det är främst trafiken längs med vägarna på 
infartsleden, Skeppsbrokajen och Östra Hamngatan 
som bullrar. Eftersom Handelshamnen består av 
så pass stora öppna ytor finns det inget som kan 
hindra bullret från att sprida sig i hamnen. När det 
blåser mycket kan den starka vinden bidra till att det 
kan vara svårt att hålla en konversation i normalt 
tonläge. 

4.6.9 Möjlighet för lek och aktiviteter

Möjligheten för motion finns både dag och natt 
längs med gång- och cykelvägen och kajkanten. 
Den undermåttliga belysningen gör dock att denna 
typ av rekreation inte sker under nattens timmar. 
Restaurang Sjörök och gästhamnen lockar mycket 
besökare under sommaren men under resten 
av årstiderna är det främst restaurangbesök vid 
lunch och efter arbetstid som lockar. De närmaste 
lekplatserna ligger vid Ostermansgatan och på 
Stumholmen, där den senare är den som används 
mest. De ligger båda inom 200 meters gång från 
området. Det finns även en del spraymålade ytor för 
lek och rekreation längs med vattnet.

4.6.10 Skala

Höjden på bebyggelsen i Handelshamnen är relativt 
låg, mellan 1 och 3 våningar. De enda byggnaderna 
som finns i hamnen idag är kustbevakningens 
station och lagerområde, skatehallen, länsstyrelsen, 
handelsbanken och några mindre träskjul. 
Länsstyrelsen och Handelsbankens byggnader 
känns utslängda med stora tomma och odefinierade 
ytor runt omkring byggnaderna. 

4.0 Analys 40

4.17 Ytor för lek och rekreation

4.18 Skatehallen



4.6.11 Möjlighet att nyttja bra väder

Eftersom Handelshamnen blickar ut över den nord 
östra sidan av Trossö faller solen på sidan som är 
riktad mot Skeppsbrokajen och Östra Hamngatan 
och således inte där utsikten mot vattnet finns. De 
få byggnaderna i dagsläget gör att det bara finns 
ett fåtal ställen med skugga, av samma anledning 
blåser även vinden hårdare i området eftersom det 
finns få platser med lä.

4.6.12 Estetiska kvaliteter och bra 
sinnesintryck

Arkitekturen är inte den samma om i de delar som 
gränsar till hamnen. Detta behöver inte vara något 
dåligt i sig, det kan vara ett sätt att tydligare definiera 
en ny stadsdel. Länsstyrelsens och Handelsbankens 
byggnader ger således ett förvirrande intryck. De 
skapar inte tydliga rum och användningsområden 
och gränsen mellan det privata och offentliga 
rummet är otydligt.

Skydd

Komfort

Skydd

Estetiska värden

Skydd mot trafik 
och olyckor.

Skydd mot 
klimatet och våld,
upplevd trygghet

Skydd mot yttre 
faktorer

Möjligheter att 
stå

 

Möjligheter att 
sitta

  

Möjligheter att 
gå

- Tillräckligt med plats
- Intressanta fasader
- Jämna ytor
- Inga hinder
- Bra tillgänglighet

- Prioritera mjuka     
  trafikanter
- Låg hastighet
- Minimera olycksrisken

- Levande stadsliv
- Funktioner som      
  överlappar dag och natt
- Trivsam belysning

- Vindskydd
- Regn och snö
- Kyla
- Föroreningar
- Buller

- Platser för vistelse
- Stöd
- Attraktiva fasader och     
  kantzoner som inbjuder 
  till vistelse

- Sittplatser med bra           
  utsikt, sol och i närhet av  
  mänsklig aktivitet
- Sittplatser av bra kvalitet

Möjlighet att se
- Socialt avstånd
- Ohindrade siktlinjer
- Intressanta utsikter
- Bra belysning

Möjlighet att tala 
och höra

- Låga bullernivåer
- Samtalsvänliga     
  utrymmen

Möjlighet för lek 
och aktiviteter

- Miljöer som inbjuder till  
  fysisk aktivitet, motion  
  och lek
- Dag och natt
- Sommar och vinter

Skala
- Dimensionering av     
  byggnader, platser och  
  rum efter den mänskliga    
  skalan

Möjlighet att  
nyttja bra väder
- Sol och skugga
- Värme och kyla
- Vind och lä

Estetiska 
kvaliteter och bra 

sinnesintryck
- Design och detaljer
- Vackra utsikter
- Material
- Träd och vatten
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4.7 Skissprocessen

Skissprocessen handlar som tidigare nämnt om ett 
intuitivt kunskapsinsamlande. Det handlar inte om 
att skissa snyggt utan att låta skapande processen 
väckas och utvecklas. På så sätt föds nya idéer och 
ny kunskap (Birgerstam 2000:83, 90, 93). På grund 
av arbetets tidsbegränsningar har det enbart skett 
mindre förändringar mellan skisserna.

Vattenkontakten är viktig för människor och 
skissprocessen började med att skissa på just detta. 
Skiss A är från stumholmsbron och vattenkontakten 
för småbåtshamnen samt gång- och cykelvägen. 
Höjdskillnaderna där idag gör att fotgängare och 
cyklister färdades i olika plan vilket är otryggt 
och opraktiskt (Strategi Karlskrona 2007:12-
14).  Skisserna B och C visar olika utformning på 
trapporna som möter vattnet och det är skiss C som 
blev den slutgiltiga varianten då den knyter an till 
de trappor som kommer byggas i Gästhamnen och 
de äldre trapporna utanför Sparre.

Under observationerna noterades att fiska var 
en populär aktivitet i hamnen och för underlätta 
fiskandet skissades det först på bryggor vilket kan 
ses i skiss D. Bryggorna blev sedan vågskydd för en 
mindre småbåtshamn i närheten av planområdets 
mitt, som syns i skiss E.
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Skissandet av bebyggelsen i hamnen började med 
att skissa en översiktlig skiss av hela hamnen med 
Länsstyrelsens och Handelshamnens kontor som 
kan ses ovan (F). För bebyggelsens höjd tycks tre 
till fyra våningar vara lämpligt. Vidare skissades (G) 
på husens utformning som fick en innåtskjutande 
form på bottenvåningen med pelare som stöd. 
Tanken var att dels skydda mot regn men också för 
att skapa ett nytt rum längs med kajkanten.

En skiss av båten Jarramas (H) vid marinmuseum 
gav sedan iden av att använda små runda fönster på 
vindsvåningen som kan ses i skiss I till höger. Där 
syns även bänkar som är utsatta under den inskjutna 
fasaden som ger en skyddad plats att vistas på.

F)

G)

H)

I)
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4.8 Sammanfattad kunskap 
inför gestaltningsförslag
4.8.1 Kommunala dokument

De kommunala dokumenten ger tydliga riktlinjer 
för hur kommunen har tänkt sig bebyggelsen i 
hamnområdet.
• 200 nya bostäder i Handelshamnen
• Bebyggelse av varierande funktion
• Bevara funktionen som tilläggningsplats för 

större fartyg
• Bevara de historiska siktlinjerna
• Enhetlig markbeläggning anpassad för 

fotgängare och cyklister längs med kaj

4.8.2 Struktur

Strukturanalysen visade på att det finns en brist på 
bostäder längs med Handelshamnen, en blandad 
bebyggelse skulle möjliggöra för fler användare och 
aktiviteter året runt.
• Planlägg för en bebyggelse med blandade 

funktioner, användning och aktiviteter. 
• Använd och förstärk vistelsen kring kajkanten

4.8.3 Omgivning och identitet

Förstärk områdets identitet och knyt an till den 
omkringliggande arkitekturen.
• Ta tillvara på omgivningens karaktäristiska 

arkitektur och utsikterna mot vattnet och 
skärgården 

• Förstärk kopplingen till gästhamnen och 
Stumholmen samt kopplingen till stadens 
centrum genom Kyrkogatan och Ronnebygatan

• Stärk områdets läsbarhet

4.8.4 Tillgänglighet

Genom att skapa tydliga stråk med markbeläggning 
anpassad för fotgängare och cyklister kan 
framkomligheten och således tillgängligheten 
förbättras. 
• Tillgängligheten från Handelshamnen mot 

resten av Karlskrona måste förbättras
• De få övergångsställen som finns idag måste 

kompletteras med fler för att fotgängare enklare 
ska kunna ta sig till och från Hamnområdet 

• Genom att skapa tydligare stråk som är 
anpassade för människor kan mer liv lockas till 
platsen 

• Utforma hamnen för en variation av funktioner 
och aktiviteter

4.8.5 Funktion och utformning

En blandning av funktioner i hamnen kan bjuda 
in till olika typer av aktiviteter. Genom att gestalta 
miljön så att den har en flexibel användning oavsett 
tid på dygnet eller väderförhållanden och årstid kan 
fler människor lockas att vistas på platsen. Genom 
att förstärka kopplingen till resten av Trossö och 
minska hastigheter på Östra Hamngatan minskas 
den barriäreffekt som vägen har idag. 

• Förstärk promenadstråken längs med kajkanten. 
• En blandning av funktioner som lockar till 

vistelse i hela hamnområdet
• Sänk hastigheten för biltrafiken på Östra 

Hamngatan
• Ta tillvara på de funktioner som utnyttjas idag 

ex. sittplatser längs med vattnet, möjligheten 
att stå och fiska och som anläggningsplats för 
större fartyg

• Mer skydd mot yttre faktorer så att platsen kan 
användas oavsett väder eller årstid

• Bevara utsikten mot landmärken 
• Dela in kajpromenaden i delrum för att 

komplettera de långa siktstråken
• Skapa bättre förutsättningar för lek och 

aktiviteter och förstärk nuvarande aktiviteter 
• Utforma bebyggelsen efter den omkringliggande 

skalan och den mänskliga skalan
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5.1.1 Hamntorget

1. Torg

2. Kajpromenad

3. Brygga för rekreation och små båtar
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Torget är placerat i Handelshamnens mitt och är 
inramat med av markbeläggning som skiljer sig 
från övrig beläggning i hamnen. Tanken är att 
markbeläggningen tydligt ska definiera torgytan 
och har i sig mindre upprepande delgestalter i 
form av ett rektangulärt upprepande mönster. 
Sittplatserna närmast vattnet är tänkt att förstärka 
strandpromenadens rum något utan att torgrummet 
kommer i skymundan. Genom att placera café 
och verksamheter i bottenplan kan fler användare 
lockas.. Sittplatser är även utplacerade längs med 
byggnadernas fasader för de som inte vill sitta 
mitt i centrum. Placeringen gör även att det alltid 
finns bänkar med sol och med skugga vilket gör 
att sittplatserna har en varierad användning. För 
att skapa riktning och upprepning har även träden 
placerats med jämna mellanrum och sträcker sig 
mellan Östra Hamngatan och kajkanten. Bryggan 
blir ett nytt ställe för Karlskronabor att vistas på. 
Formen skyddar småbåtar mot höga vågor samtidigt 
som den möjliggör för fiske och uppehåll. På bryggan 
i mitten kan man sätta sig och ta en fika eller beundra 
utsikten. 
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5.1 Kajpromenadens upprepande rektangulära rum.

Illustrationer av Jens Löfqvist

5.2 Hamntorgets möblering och markbeläggning.

5.3 Hamntorget sett ifrån vattnet mot Trossö.



5.1.2 Norra parkeringsplatsen

1. Parkeringsplats med trädplantering.

2. Gränser och kanter skapas med kullersten som 
markbeläggning.

3. Sittplatser vid skateramp.

4. Kajpromenad som delas in i mindre delrum med  
rumsbildande linjer av ljus granit.
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Den norra parkeringsplatsen skiljs åt från gång- 
och cykelvägen och resten av strandpromenaden 
med tätt planerade träd. Markbeläggningen på 
parkeringsplatsen är asfalt det vill säga samma 
markbeläggning som på Östra Hamngatan. 
Det skapar en tydlighet och visar att områdets 
prioriterade färdsätt är bilen. Blomkrukor och 
en annan typ av markbeläggning i form av 
kullersten förstärker gränsen mot kajpromenaden.  
Skatehallens utomhusramp flyttas till andra sidan av 
byggnaden för att skapa en effektivare användning 
av ytan i hamnen. Sittplatserna skapar gräns 
mot strandpromenaden samtidigt som besökare 
får något att sitta eller skatea på. Längs med 
kajpromenaden är markbeläggningen betongplattor 
med delrum som skiljs av med en rad av granit i 
en annan färg. Betongplattorna används redan av 
kommunen på strandpromenaden i Gästhamnen 
och det faller sig således naturligt att fortsätta 
med denna markbeläggning för att knyta samman 
Gästhamnen med Handelshamnen. Stadsplanens 
siktlinjer är bevarade.



5.1.3 Färjeterminalen

1. Halvcirkel i marmo som möter de som ska ta 
Aspöfärjan.

2. Bilvägar i Asfalt, gång-och cykelvägar i betong 
med kullersten som markbeläggning längs med 
kanterna.

3. Terminalbyggnad som vänteplats för de som ska 
ta Aspöfärjan.

4. Lekplats intill terminalbyggnaden.

5. Mindre parkeringsplats.
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Aspöfärjans anläggningsplats har fått en ny 
markbeläggning för att tydliggöra rummets 
funktioner. De bilar och besökare som ska ta 
Aspöfärjan möts av en inbjudande halvcirkel 
i marmo. Vägar för bilar har asfalt som 
markbeläggning för att tydligt visa på sin funktion 
som bilväg. Kajpromenaden består av betoing och 
granitplattor som skapar mindre delrum. 
I den södra delen finns nu fler sittplatser och en 
terminalbyggnad som kan skydda platsens besökare 
och de som väntar på Aspöfäjan vid dåligt väder. Det 
finns även en lekplats som lockar till fler aktiviteter 
i stadsrummet. Utanför terminalbyggnaden finns 
en lekplats som göra att det finns fler aktiviteter 
som lockar människor på platsen. I norr finns ett 
parkeringshus i anslutning till färjeterminalen 
som rymmer 240 parkeringsplatser. Det finns 
även en mindre parkeringsplats i den södra delen.
Stadsplanens siktlinjer är bevarade.
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offentliga rummet.  Torgets beläggning bryter mot 
kajpromenades markbeläggning för att tydligare 
markera torgrummet och för att förstärka det 
diagonala stråket i den gamla stadsplanen. Även 
träd, blomlådor och pollare används för att markera 
rum och riktning

5.2 Gestaltning
5.2.1 Gestaltning efter 
gestaltningsprinciper

Området har gestaltats med bebyggelse med 
varierande funktion i bottenplan. Variationen av 
funktioner ger förutsättningar för en variation av 
människor att vistas på platsen. Längs med torget 
finns plats för café med uteservering vilket också 
skapar en semioffentlig kontakt mellan caféets 
besökare och torgets användare. 

Sittplatser inbjuder till vistelse i rummet. Det 
finns sittplatser i alla väderstreck för att göra det 
bekvämare för användare att välja plats efter behov 
och väderförhållande. En samling av funktioner 
ger även en integrering mellan funktionerna och 
därmed ett ökat stadsliv. Rummen är öppna dels för 
att skapa god kontakt mot resten av Trossö men dels 
för att släppa igenom vind och undvika undertryck 
längs med fasaderna.

Markbeläggningen varierar för att markera 
gränser och tydliggöra rum. Längs med kajkanten 
går en linje med kullersten. Kajpromenaden 
har markbeläggning i granit som efter 30 meter 
bryts av med en stensättning i en kontrasterande 
färg. Detta gör att den långa kajpromenaden 
uppfattas som mindre delrum och blir därmed 
intressantare. Mellan husen skiftar graniten färg 
för att markera gräns mellan det halvprivata och 
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5.2.2 Kommunala dokument

Gestaltningsförslaget har utformats med de 
strategier som Karlskrona kommun tagit fram 
i Översiktsplan 2030 och Strategi Karlskrona. 
Områdets kanter har förstärkts samtidigt som 
tillgängligheten mot resten av staden förbättras. Av 
de 650 parkeringsplatser som området har idag är 
450 av dem kvar i förslaget samtidigt som hamnen 
fått en blandning av användning, aktiviteter och 
bostäder. Utsikten från de siktstråk som finns i 
den gamla stadsplanen utnyttjas och förstärks 
med byggnader och rumsbildande element. I 
förslaget är fotgängare och cyklister prioriterade 
i större delen av hamnområdet. Bebyggelsen 
följer kommunens ambition på 200 bostäder med 
bebyggelse  av varierande funktion. Funktionen av 
tilläggningsplats för större fartyg finns fortfarande 
kvar. Kring torget försvinner dock en bit av denna 
funktion då trappor och bryggor möter vattnet. De 
historiska siktlinjerna har bevarats och förstärkts 
både vid torget, färjeterminalen och Ronnebygatan 
med definierade kanter och kontrasterande 
markbeläggning. 

5.2.3 Struktur

Planen har tagit tillvara på det funktioner och 
aktiviteter som sker där idag. Att fiska och åka 
skateboard är de vanligaste aktiviteterna, skatehallen 

har fått en ny skateramp och sittmöblering som går 
att skatea på och har således flera funktioner. Fisket 
påverkas av planen, det finns däremot pollare och 
sittplatser som fungerar som stöd att stå mot eller 
sitta på.

5.2.4 Omgivning och identitet

Bebyggelsen i området knyter an till stumholmen 
och det ramla regementets arkitektur. Den 
nyklassicistiska arkitekturen har förts över till 
byggnaderna i hamnen. De små runda fönsterna 
knyter även an till det marina arvet och Jarramas 
båtfönster. Siktstråken mot vattnet är bevarade och 
förstärkta.

5.2.5 Tillgänglighet

Tillgängligheten mot resten av Karlskrona förstärks 
med fler övergångställen och bättre definierad 
användning i hamnen som gör det enklare att 
orientera sig där.

5.2.6 Funktion och utformning

Sittplatser med väderskydd har placerats runt 
hela hamnområdet. Utsikten mot marinmuseum, 
Ericssons kontor och Länsstyrelsens kontor är 
bevarade. En ny lekplats har anlagts i områdets 
södra del för att ge en större variation av användning 
och aktiviteter i området.

5.3 Konsekvenser

Handelshamnens stråk förstärks en tydligare 
användning skaps för platsen. Förslaget innebär 
att tillgängligheten för fotgängare och cyklister 
förbättras på bekostnad av framkomligheten för 
bilister. Flera av hamnens öppna ytor blir plats 
för bostäder eller promenadstråk vilket kan leda 
till att utsikten mot vattnet delvis skyms från 
Östra Hamngatan och intilliggande byggnader. 
Kustbevakningens kontor flyttas till marinbasen 
och husbilscampingen försvinner vilket kan påverka 
turistnäringen negativt. Tilläggning av större fartyg 
är fortfarande möjlig längs med hamnen, dock inte 
i lika stor utsträckning som innan.
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6.0 Diskussion

Vad är det som gör att en plats upplevs som 
offentlig?
Det som har framkommit under arbetets gång 
är att det inte finns något absolut svar på denna 
fråga. Hur ett rum upplevs avgörs av flera komplext 
sammanvävda fenomen och beror inte minst på 
upplevelsen hos individen som observerar och 
upplever rummet. Förhållandet mellan människan 
och rummet existerar på både fysiska och sociala 
plan och upplevelsen av rummet har dels med 
tillgänglighet, användning och ägarskap att göra.

Ägarskap är det egentliga måttet på ifall en plats 
är offentlig eller ej, men är inte ett mått för hur 
offentlig en plats upplevs. Upplevelsen av rummet 
är inte lika svart och vitt som privat eller offentlig. 
De semioffentliga rummen kan sägas vara en 
gråzon och upplevs ofta som offentliga även fast de 
i själva verket är privatägda. Att människor lockar 
människor är ett fenomen som flera urbanteoretiker 
tycks hålla med om. Det verkar vara närheten 
till andra människor som semioffentliga platser 
använder för att locka fler användare ofta för att tjäna 
pengar på konsumtion och inträde.  Närheten till 
andra människor tycks således vara en bidragande 
faktor till hur pass offentlig en plats upplevs.

En plats som är lättillgänglig för alla upplevs oftast 
som mer offentlig än andra. Det kan ifrågasättas 
ifall det går att skapa en plats som är tillgänglig för 
alla. Tillgänglighet kan kopplas till ägarskap och för 
att plats ska vara tillgänglig för alla krävs det att den 
är ägd av stat eller kommun. Även ifall det skulle 
vara fallet så kan användningen av platsen tänkas 
gynna vissa medborgare mer än andra beroende på 
ekonomiska och sociala relationer i samhället. 

Hur kan en fysisk plats utformning påverka 
användning och aktiviteter i det offentliga 
rummet?
Den fysiska utformningen, har enligt de teoretiker 
som redogjorts för i kunskapsöversikten stor 
betydelse för vilken användning och aktiviteter 
som sker i det offentliga rummet. Den fysiska 
utformningen kan både integrera och segregera 
människor och funktioner i stadsrummet. Enligt 
de presenterade urbanteoretikerna är det stadsrum 
med en stor variation av funktioner som är de som 
lockar flest användare till platsen.

Aktiviteterna kan även variera beroende på rummets 
kvalitet. Gehl (1996:9) menar att stadsrum av god 
kvalitet lockar till både rekreationella och sociala 
aktiviteter medan rum av dålig kvalitet nästan 
enbart används för nödvändiga aktiviteter. 
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Gehls 12 kvalitetskriterier är en av flera teorier på 
hur stadsrum bör gestaltas för ett rikt stadsliv. För att 
locka människor att använda ett rum krävs det att de 
känner sig trygga. Trygghet kan skapas med fysiska 
element så som gränser och belysning. Rum med 
goda förutsättningar för att sitta inbjuder människor 
till att stanna upp och vistas i rummet vilket kan 
höja stadslivet. Det är i synnerhet gestaltning som 
inbjuder till sociala möten så som sittplatser, torg 
och caféer som lockar flest människor. En variation 
av aktiviteter och funktioner gör också att en 
variation av människor använder platsen. Mängden 
skydd mot vind och väder kan även påverka i vilken 
grad en plats används. Det som framkommit under 
arbetets gång är att människor lockar människor 
och att det inte går att tvinga någon att använda en 
plats oavsett kvaliteten på den fysiska utformningen.  

Hur kan Handelshamnen gestaltas för att 
öka användningen och aktiviteter där?
Det finns flera teorier på hur en god stadsmiljö 
ska uppnås. I Handelshamnens fall är det fem 
kategorier som bör tas i beaktning, kommunala 
dokument, struktur, omgivning och identitet, 
tillgänglighet och funktion och utformning. Det 
är främst tillgängligheten till hamnen som behöver 
förbättras. Genom att anlägga en kajpromenad 
och arbeta med markbeläggningens material kan 
rum och användning definieras tydligare. Genom 

att knyta an till omkringliggande  arkitektur  kan 
hamnen få en tydlig identitet. Genom att blanda 
funktioner och aktiviteter kan hamnen locka 
fler människor att vistas där. Med genomtänkta 
materialval och färgsättning kan hamnens 
riktningar, stråk och områdets identitet förstärkas. 
Aktiviteterna i Handelshamnen hade en koppling 
till väderförhållande. Under en va observationerna 
började regna och människor valde att lämna 
hamnen.
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7.1 Kritik
På grund av arbetets begresade tidsram har det inte 
varit möjligt att uföra observationer i den grad jag 
önskat. Eftersom observationerna endast utfördes i 
maj månad kan de knappast sägas ge någon absolut 
bild av användningen av Handelshamnen. För att ge 
en rättvis bild skulle studier under alla årstider givit 
ett mer rättvist resultat och givit en bättre gund för 
gestaltningsförslaget. Det har uppstått en del frågor 
som inte hunnit besvaras. Metodkombinationen 
syftar till att ge en bredare förståelse och en bättre 
grund för fallstudien av Handelshamnen. Val av 
teori kan också ha påverkat fallstudiens resultat. 
Dock valdes litteraturen ut för att besvara arbetets 
frågeställningar. Jag har själv insett nu i efterhand 
att användning av intervjuer som metod kunnat 
vara ett bra komplement till de andra metoderna.

7.2 Fortsatta studier
Det hade varit intressant att se hur analyserna som 
använts i detta arbete kunnat appliceras på andra 
platser med andra förutsättningar. 

7.0 Slutord
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