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Förord
Detta kandidatarbete har skrivits i Göteborg och Karlskrona våren 2012 och motsvarar
15 högskolepoäng. Det är ett självständigt arbete som görs inom ämnesområdet
fysisk planering och som syftar till att kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom
ämnesområdet. Det leder för godkänt betyg fram till en kandidatexamen i fysisk planering
på grundnivå.
Kandidatarbetet är en fördjupning inom ett valt ämne, vilket för denna uppsats är
Mötesplatser och social hållbarhet. Jag tycker att det har varit intressant och givande att
studera hur det praktiskt genom gestaltning går att arbeta med den sociala dimensionen
inom fysisk planering. Kandidatarbetet har även inneburit att jag kunnat använda min
kunskap och förankra den i en analys över Hjo centrum. Förhoppningsvis kommer den
analysen att kunna vara ett stöd även för Hjo kommun i deras fördjupade arbete med
staden, mötesplatser och hållbarhet.
Jag vill framhålla ett STORT tack till alla inblandade i denna uppsats.
Först och främst Hjo kommun, för värdefulla råd och stöttning vid insamling av material;
Camilla Ehrenﬂod – f.d. Stadsarkitekt och utbildad fysisk planerare på BTH
Per-Åke Johansson, Håkan Karlsson och Jan Gustafsson – samhällsbyggnadsförvaltningen
Även min handledare Agneta Sundberg, universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola,
har i denna uppsats kommit med viktiga synpunkter, kunskap och stöd.
Sist men inte minst vill jag tacka vänner och familj, som frivilligt och ofrivilligt varit
inblandade i processen med att genomföra detta arbete. Ert stöd har varit betydelsefullt.
Jessica Andersson
2012-05-21

Sammanfattning
Denna kandidatuppsats fokuserar på mötesplatser och dess roll i
samhället. Här behandlas handelsplatsens funktion som mötesplats.
Handelsplatsen är inte bara till för kommers utan fyller även en viktig
funktion som mötesplats. Möjligheter till möten, att integrera med
eller betrakta andra människor, är betydande för att stärka samhällets
sociala kapital inom demokrati- och hälsoaspekter (Ericsson, 2003).
Det har därmed varit relevant utifrån rollen som planeringsarkitekt att
se över den fysiska miljön i centrum, och då speciﬁkt vilka möjligheter
det ﬁnns för platser att fortsätta vara attraktiva mötesplatser. Även då
handelsfunktionen minskar i betydelse.

Utifrån Forsknings och kunskapsöversikten presenteras först en
historisk beskrivning av vilken roll handelsplatsen haft för staden
och hur dess utveckling har påverkat det offentliga livet i denna.
Sedan belyses den offentliga platsens roll som mötesplats och hur
den kan bidra till att skapa ett socialt hållbart samhälle. Vidare så
framhålls de teorier gällande gestaltning av offentliga platser som kan
tillhandahållas vid utformandet av ett centrum för att skapa möjligheter
att mötas. Teorierna sammanfattas till riktlinjer för att ”röra sig” och att
”uppehålla sig” som används som analysredskap för mötesplatserna i
Hjo centrum.

Utöver stadens centrum så har det i Sverige under 1900-talet, främst
de senaste 50 åren, introducerats nya platser för handel som externa
handelsområden och köpcentrum, samt elektronisk handel (Öberg,
2009). Dessa platser är privatiserade till skillnad från den traditionella
stadskärnan som är offentlig, vilket påverkar människors frihet att
vistas och delta i det sociala livet.

I fallstudien för Hjo centrum analyseras och inventeras mötesplatser.
Genom en sammanslagning av inventeringar kring mötesplatser och
Lynch analysen med Paths och Nodes, går det att urskilja vilka platser
i centrum där mest aktivitet äger rum. I dessa så kallade fokuspunkter
ﬁnns således bäst underlag för möjlighet till möte enligt analyserna. En
fördjupad analys görs över tre av dem; Torget, Hamngatan och Korsningen/Bangatan.

Syftet är att studera om och hur centrum i mindre kommuner, som
historiskt och geograﬁskt förenat handelsplats och mötesplats, enligt
forsknings och kunskapsöversikt kan bevara och utveckla sin funktion
som mötesplats då handeln lämnar centrum. Den övergripande
frågeställningen blir därmed;
Kan centrum i en mindre stad, som fungerat som handel- och mötesplats,
utformas mot en attraktiv mötesplats då handeln stagnerar?
Det tillvägagångssätt som använts för att undersöka problem och
frågeställningar, har varit genom studier av relevant planeringslitteratur
samt genom en fallstudie över Hjo centrum. De metoder som används
vid observation av den fysiska miljön i fallstudien har varit en så kallad
Lynch analys och inventering. De skriftliga källorna som används har
varit relevanta för kandidatuppsatsen syfte och har studerats under
Forsknings och kunskapsöversikten.

I resultat och slutdiskussion framhålls problematiken med att
upprustningen av den fysiska miljön skulle innebära att dess
funktion som mötesplats stärks. Riktlinjerna för att ”röra sig” och
för att ”uppehålla sig” appliceras på de utvalda mötesplatserna och
visualiseras genom en illustrationsbild. Om platsen sedan används av
ﬂer som mötesplats visar inte resultatet. Dock ﬁnns det kanske bättre
förutsättningar för möten genom att förbättra människors möjligheter
att röra sig och att uppehålla sig på en plats? Oavsett vilket, undersöker
denna kandidatuppsats om och på vilket sätt det skulle vara möjligt,
med förhoppningen om att det kan leda till ökad social hållbarhet i den
lilla staden.
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Läshänvisning
För vem och varför?

Disposition

Denna kandidatuppsats riktar sig mot studenter och yrkesverksamma
inom området fysisk planering.

Uppsatsen består av sex huvuddelar vilka är Inledning, Forskningsoch Kunskapsöversikt, Fallstudie, Analys, Slutsatser och Källor.

Uppsatsen har för avsikt att formulera och synliggöra riktlinjer för
utformning av mötesplatser, detta utifrån teorier kring hur människan
använder och upplever det offentliga rummet. Riktlinjerna utgör
vidare ett underlag för hur man genom fysisk planering, kan skapa
attraktiva platser för människor att mötas på. Uppsatsen görs
gentemot en bakgrund rörande hur centrum, i mindre städer, funktion
som mötesplats försvagas då handeln stagnerar.

Inledning: Här behandlas bakgrunden till varför ämnet mötesplatser
och social hållbarhet tas upp, arbetet på nationell och lokal nivå,
samt tar den upp problematiken med utvecklingen av handels- och
mötesplatsen.

Utformningen av mötesplatser, har för denna kandidatuppsats, varit
viktig att framhäva ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Främst i
avseende på den sociala sammanhållningen i staden, demokratiska
aspekter samt individens upplevelse av sig själv och omvärlden. Inom
området fysisk planering skall sociala, ekonomiska och ekologiska
intressen samspela för en hållbar utveckling, och här önskar denna
uppsats förmedla hur man praktiskt genom gestaltning av den fysiska
miljön kan arbeta med social hållbarhet.

Forsknings- och Kunskapsöversikt; Här presenteras den teori som
ligger till grund för både fallstudie och analys. Här beskrivs främst den
historiska utvecklingen av handelsplatsen i stadens centrum som en
offentlig plats. Forskning kring den offentliga platsens funktion som
mötesplats i ett socialt hållbarhetsperspektiv presenteras senare med
fokus på människors lika rätt. Efter detta följer teorier om utformning
av offentliga platser för att främja möten mellan människor.
Fallstudie; Här presenteras Hjo centrum, de planeringsförutsättningar
som ﬁnns rörande mötesplatser och social hållbarhet. Här görs även
en inventering av vägar och stråk samt viktiga noder enligt Lynch
analys, samt en beskrivning av mötesplatserna i Hjo centrum.
Analys: För detta avsnitt används de teoretiska kunskaperna och
informationen från fallstudien för att analysera och applicera på
Hjo centrum i uppgiften att utveckla och förbättra stadens goda
mötesplatser. Här återﬁnns även en slutreﬂektion kring huruvida
utformning av mötesplatser i stagnerande centrum kan bidra till social
hållbarhet.
Resultat och slutsats: Här återﬁnns de resultat från analysen, samt
en diskussion om tillvägagångssättet i arbetet. En slutdiskussion förs
även här över uppsatsen.
Källor: Här redovisas de källor som återges i uppsatsen.
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Begreppsutredning
Under denna rubrik behandlas olika begrepp som är relevanta för
uppsatsen. Dessa tolkas och används i detta arbete på ett sätt som
redovisas nedan.
Handelsplats:

Socialt kapital:

Handelsplats syftar här på den fysiska plats som utgör centrum i
staden och köpcentrum i periferin. Det är en plats där handel, med
fokus på detalj- och dagligvaruhandel, äger rum(Länsstyrelsen, 2007).

Begreppet förekommer i olika varianter men här innebär det
egenskaper vid sociala relationer som gör att människors samverkan
grundas på tillit (NE hemsida, 2012).

Mötesplats:
Mötesplats kan härledas genom begreppet möte från
Nationalencyklopedin. Det deﬁnieras som något tillfälligt som görs
tillsammans med en annan människa eller med andra människor(NE
hemsida, 2012). En för denna uppsats relevant deﬁnition av
mötesplatser uttrycks i en rapport från Regionplanekontoret (2010,
12);
”Mötesplatser är ställen där människor möts och interagerar i
någon form. Mötet och interaktionen med andra utgör för individen
en dimension av livskvalitet och bidrar till att stärka den sociala
sammanhållningen och platsens identitet.”
Offentlig plats:
Begreppet utgår här från Habermas deﬁnition av offentlighet som
innebär att alla närvarande behandlas likvärdigt och uppfattar sig ha
lika stor närvarorätt, samt att cirkulationen är fri och alla kan rörs sig
överallt, i detta fall, på en plats(Bergman, 2003)
Centrum:
Används här för att beskriva stadskärnan genom dess betydelse som
medelpunkt i staden, vilket förknippas med en knut- eller mötespunkt
där processer linjer och strukturer löper ihop eller samverkar(Book
och Eskilsson, 1999).

Källkritik
För detta kandidatarbete har en blandning av källor använts. De är
alltifrån forskningsartiklar till myndighetstexter, material producerat
av Hjo kommun samt internet och böcker. Källorna har varit från olika
tidsepoker men bedöms inte påverka aktualiteten i arbetet. Material
utgivet av myndigheter och kommun har här uppmärksammats
då dessa är både rapporter och sammanställningar av olika källor.
Fördelaktigt är att de är producerade av tjänstemän vilket bör innebära
att det ﬁnns en transparens i dem. Internetkällorna kan anses
förtroliga men bör beaktas med mindre tillförlitlighet.
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Karta över Hjo centrum

N

1.

4

INLEDNING

Fokus

Bakgrund

Inom ramen för hur det konkret går att arbeta med social hållbarhet
inom fysisk planering fokuserar denna uppsats på mötesplatser
och dess roll i samhället. Här behandlas handelsplatsens funktion
som mötesplats. Traditionellt sett har handelsplatsen uppstått vid
strategiska knutpunkter för handel, vilket har samlat människor från
olika håll till en gemensam plats. Staden, och livet i denna, har utgått
härifrån och skapat en möjlighet för människor att mötas och leva
tillsammans.

Handeln överger mindre städer

Handelsplatsen är i dagens samhälle komplex genom att den återﬁnns
både i centrum av en stad och i periferin. Detta eftersom lokaliseringen
inger förutsättningar för olika grader av offentlighet på dessa platser.
Den offentliga platsen är till för alla att vistas i och står därmed i
kontrast till den privata. Möjlighet att möta andra människor föranleds
av dessa och de är viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Detta
eftersom de offentliga platserna som är mötesplatser kan stärka det
sociala kapitalet.
Mötesplatsen och handelsplatsen förhållande illustreras här:

Under sommaren 2010 praktiserade jag vid Hjo kommun. Min uppgift
bestod i att inventera och analysera handeln i Hjo stad inom ramarna
för fysik planering, vilket sedan har utmynnat i detta kandidatarbete
om mötesplatser och social hållbarhet. Logiken bakom detta kanske
inte ter sig direkt uppenbar, men det ﬁnns en naturlig förklaring.
Genom inventering i den fysiska miljön samt en studie av
översiktsplanen och statistiskt material, framkom det att handeln i
Hjo stad under 2000-talet har stagnerat. Människor handlar utanför
kommunen, främst i anslutning till större städer i regionen. Utbudet
är större och priset lägre. Centrum utarmas på handel och människor,
vilket även återspeglas i den fysiska miljön.
En stor del av handeln lokaliseras idag till större städer i en region, då
kommuner som understiger 25 000 invånare vanligtvis betraktas som
för små för att vara relevanta för större kedjeföretag att etablera sig
i(Öberg, 2008). Det gäller självklart inte för alla kommuner, men det
bör poängteras att 186 utav 290 kommuner i landet understiger 25 000
i invånarantal(SCB hemsida, 2012). Effekten av handelns lokalisering
går att se i dem mindre städerna, som främst ligger på landsbygden
och i anslutning till större städer, i form av att handeln där har ökat
svagt eller stagnerat(Länsstyrelsen, 2007).
Hjo är därmed inte ensam om denna utveckling, eftersom
konkurrensen från externa köpcentrum generellt har inneburit att
centrum i mindre städer haft svårt att behålla sin attraktivitet och
dragningskraft. Detta är dock inte bara problematiskt utifrån ett
ekonomiskt perspektiv, utan även den sociala hållbarheten i staden kan
drabbas negativt av detta. Den stagnerande handelssituationen och den
fysiska miljö som detta ger uttryck för, påverkar livskvaliteten i mindre
städer (Knox, 2009).
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Handelsplatsen är inte bara till för kommers utan fyller även en
viktig funktion som mötesplats. Att kunna uppleva samvaro, att
ha möjlighet att integrera med eller betrakta andra människor är
betydande för att stärka samhällets sociala kapital inom demokrati- och
hälsoaspekter(Ericsson, 2003). Det har därmed varit relevant utifrån
rollen som planeringsarkitekt att se över den fysiska miljön i centrum,
och då speciﬁkt vilka möjligheter det ﬁnns för platser att fortsätta
vara attraktiva mötesplatser. Även då handelsfunktionen minskar i
betydelse. Istället för att motsätta sig handelns strukturomvandling
förhåller sig därmed denna uppsats istället till den.

Social hållbarhet nationellt
Begreppet hållbar utveckling är vida känt och härleds vanligtvis utifrån
Brundtlandsrapporten, eller Vår gemensamma framtid, en rapport
skriven för att ta fram långsiktiga strategier för arbetet med miljön,
på uppdrag av FN 1987. Här deﬁnieras hållbar utveckling som; ”En
utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov”(Our common future,
1987). Begreppet används ﬂitigt i samhällsplanering och rymmer
dimensionerna Ekologisk, Ekonomisk och Social hållbarhet, varav
dessa tre skall samspela för att nå en hållbar utveckling. Inom social
hållbarhet fokuseras det främst på människors sociala välfärd.
I Sverige har regeringen implementerat strategier för att nå mål för
hållbar utveckling inom en mängd politiska områden. Strategierna
uttrycks i ett antal nationella mål, varav den sociala dimensionen
av begreppet, speciﬁkt lyfts fram i några av dem som berör
ämnesområdet fysisk planering.
De relevanta målen för arbetet social hållbarhet inom fysisk planering
är; Folkhälsomålen, Jämställdhetsmålen, Integrationsmålen, de
Transportpolitiska målen och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Det främsta instrumentet för arbetet med fysisk planering är dock Plan
och bygglagen (PBL). Den styr huruvida mark- och vattenområden
skall användas och hur olika samhällsintressen skall vägas mot
enskilda individers intressen. Begreppet hållbar utveckling och dess
sociala dimension uttrycks redan i portalparagrafen;
Plan- och bygglag (2010:900) 1:1
”1 § I denna lag ﬁnns bestämmelser om planläggning av mark och vatten
och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”
(www.boverket.se/pbl)
Utifrån de meningarna går det att härleda arbetet med social hållbarhet
i fysisk planering genom att det uttryckligen skall ansvara och verka
för jämlika och goda social levnadsförhållande.
Det innebär att arbeta med frågor som bland andra berör trygghet,
tillgänglighet, demokrati och offentlighet. Konkret görs detta genom
gestaltandet av vår fysiska miljö. Här ingår arbetet med mötesplatser i
centrum, vilka ses som medborgarens andra vardagsrum, i avsikten att
stärka den sociala hållbarheten.
Boverket är den myndighet som ansvarar för verksamhetsområdet
fysisk planering, dess uppgift är bland annat att bevaka hur Planoch bygglagen tillämpas, samt att producera föreskrifter och
allmänna råd för planering. En sådan skrift som utkom 2010, var en
kunskapsöversikt och rapport kring Social hållbar stadsutveckling. Där
framgick det tydligt att en sådan utveckling bör kännetecknas av;
• Att hänsyn tas till olika gruppers behov
• Att förutsättningar för människors möten förbättras
• Att jämställdhet mellan kvinnor och män främjas
(Boverket, 2010)
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Social hållbarhet för Hjo
För det långsiktiga arbetet på lokal nivå med hållbar utveckling är alla
kommuner skyldiga att ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan
är ett vägledande dokument som fungerar som ett instrument när
kommunen eller andra myndigheter fattar beslut som rör mark- och
vattenanvändningen(Boverket hemsida, 2012). Dess syfte är att främja
en hållbar utveckling inom ekologiska, ekonomiska och sociala ramar.
För Hjo kommun formuleras deras långsiktiga mål för en hållbar
utveckling i översiktsplanen som;
”Hjo ska vara en kommun som präglas av omtanke, trygghet, delaktighet
och stark gemenskap. Målet är och åtgärder sätts in för att Hjo kommun
även i fortsättningen ska vara en lugn, trygg och vacker kommun
med ännu ﬂer lättillgängliga mötesplatser och attraktiva besöksmål.
För att Hjo kommun ska vara ett bra samhälle för alla eftersträvas
i samhällsplaneringen en hänsyn till olika samhällsgrupper och
ett brett deltagande i bl a planprocesser. Att kommunens allmänna
platser är tillgängliga för alla är en förutsättning för demokrati och
delaktighet.”(Hjo ÖP, 2010, s.4)
För arbetet mot att uppnå målet, belyses vikten av att offentliga
mötesplatser ﬁnns tillgängliga för alla. De andra mål som berör
mötesplatser och social hållbarhet i översiktsplanen står att ﬁnna under
Mål för handel och ser vice samt Mål för befolkning och sociala
aspekter. Under de målen framhålls nedanstående formuleringar som
mest relevanta för denna uppsats att behandla;

Då tillvägagångssättet för denna uppsats är en fallstudie över Hjo
centrum, är ambitionen att dessa mål skall tillgodoses genom att
skapa attraktiva och tillgängliga mötesplatser för allmänheten. Även då
handeln lämnar platsen.

Problemformulering
Städers centrum utgörs ofta av deras handelsplats. Många städer
uppkom genom handelsvägar och det ﬁnns en stark koppling mellan
centrum och handel vilket föranlett möjligheter till möten mellan
människor. Mötesplatser möjliggör för människor att ta del av,
betrakta, upprätthålla, och stärka sociala nätverk. Handelsplatsens
betydelse som mötesplats kan därmed belysas ur ett socialt hållbarhets
perspektiv(Länsstyrelsen, 2007).
Utöver stadens centrum så har det i Sverige under 1900-talet, och
främst de senaste 50 åren, introducerats nya platser för handel såsom
externa handelsområden och köpcentrum, samt den elektroniska
handeln(Öberg, 2009). Dessa platser är privatiserade till skillnad
från den traditionella stadskärnan som är offentlig, vilket påverkar
människors frihet att vistas och delta i det sociala livet.

Mål för befolkning och sociala aspekter

Handelsutvecklingen har inneburit att stadskärnan fått konkurrens
som handelsplats och kanske även som mötesplats, och problematiken
uppvisar sig främst i mindre kommuner.
Det ﬁnns idag mycket arbete och forskning kring sambandet mellan
offentliga platser i städer och social hållbarhet. Speciellt har de platser
med anknytning till handel studerats, och arbetet med handelsplatser
utifrån sociala hållbarhetsperspektiv anses vara en utmaning för både
forskning och planering.

•
Utbudet av spontana samlingsplatser och platser utformade för
fysisk aktivitet, för olika grupper och behov, ska vara välutvecklat.

Problematiken uppmärksammas bland annat i en artikel i Formas där
Mattias Kärrholm som är docent i arkitektur och lektor vid urbana

Mål för handel och ser vice
•

Hjo centrum skall utvecklas som handels och mötesplats
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studier på Malmö Högskola, lyfter fram forskningsprojektet Replacis,
Retail planning for cities sustainability som har för avsikt att studera
hur olika konsumtionsmiljöer klarar sig i den samtida utvecklingen.
En huvudfråga för projektet är att undersöka hur handelsplatser
klarar förändring utan att helt behöva omstruktureras eller försvinna.
I artikeln betonas även vikten av att skapa handelsplatser som har
en anpassningsförmåga och som förmår att vara annat än handel
(Kärrholm, 2010). Problematiken kring utvecklingen av handelsplatser
och arbetet med social hållbarhet kring dessa, lyfts även fram genom
Bosse Bergman, stadshistoriker och författare till Handelsplats,
shopping och stadsliv;
”Sammantaget tillåter utvecklingen oss att tala om en kommersialisering
av stadsmiljön, vilket bidragit till att dagens projektörer och
stadsplanerare, liksom alla andra, måste acceptera ett dubbelt imperativ;
Inget stadsliv utan handel, ingen handel utan möjligheter till ﬂanerande,
omkringströvande, stadsliv.”
(Bergman, 2003, s.196)
Utifrån citatet väcks frågor rörande hur det dubbla imperativet skall
beaktas i planering, framförallt i mindre städer. Huruvida planeringen
skall förhålla sig till om handeln lämnar eller inte, och vilka sociala
konsekvenser det innebär för samhället. Är det handeln som möjliggör
för möten?
Eller kan möten möjliggöras genom utformning av den fysiska miljön
för ”att uppehålla sig” och ”att röra sig ”på en plats?

Syfte
Syftet är att studera om och hur centrum i mindre kommuner, som
historiskt och geograﬁskt förenat handelsplats och mötesplats,
enligt forsknings och kunskapsunderlag kan bevara och utveckla
sin funktion som mötesplats då handeln lämnar platsen. Samt utifrån
denna kunskapssammanställning utarbeta riktlinjer och förslag för hur
mötesplatser i Hjo kan förstärkas genom utformning av den fysiska
miljön.

Frågeställningar
Genom ovan beskriven problematik kommer denna uppsats att förhålla
sig till handelsutvecklingen, som även tidigare nämnts, varav den
ämnar försöka svara på följande frågeställningar;
Kan centrum i en mindre stad, som fungerat som handel- och
mötesplats, utformas mot en attraktiv mötesplats då handeln stagnerar?
• Vilken betydelse har handelsplatsen haft, både som handels- och
mötesplats, genom historien fram till idag?
• Hur kan en uppgradering av mötesplatsens utformning, enligt
gestaltnings principer, skapa förutsättningar för att förstärka redan
etablerade mötesplatser?
• Hur kan man tillämpa principer om mötesplatsers utformning för
att stärka centrum i Hjos funktion som mötesplats?

Avgränsning
Denna uppsats har för avsikt att enbart studera handelsplatsens
funktion som mötesplats, dess sociala aspekter, och hur denna plats
kan utvecklas när handeln lämnar. En geograﬁsk avgränsning görs
genom att studera den svenska utvecklingen med en fallstudie på Hjo.
Innehållet för denna uppsats avgränsas genom att inte vidare analysera
och beskriva handelns förﬂyttning mot externa handelsetableringar.
Det förs likaså inte någon diskussion kring hur konsumtions och
distributionsmönster har påverkat handelsplatsen. Utvecklingen och
effekterna av externa privata handelsetableringar såsom köpcentrum
återberättas endast som parentes. Det syftar då till att kontrastera mot
och framhäva centrum som en viktig offentlig plats som stärker social
hållbarhet i staden.
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Metod
Det tillvägagångssätt som använts för att undersöka det problem
och för att besvara de frågeställningar som formulerats, har dels
varit genom studier av relevant planeringslitteratur samt genom en
fallstudie över Hjo centrum.
Fallstudie
Anledningen till att fallstudie valdes som tillvägagångssätt var
följaktligen att rikta fokus mot en undersökningsenhet, som i
detta fall är Hjo centrum. Fallstudien är lämplig genom att den
betraktar det enskilda fallet men även möjliggör för att belysa
en generell problematik, samt att den passar väl för småskalig
forskning(Denscombe, 2009).
För att kunna generalisera resultatet av arbetet, innebar det att
valet av fall, Hjo centrum, skulle motsvara andra fall i viktiga
hänseenden(Denscombe, 2009). Hjo centrum är här representativt
dels genom lokalisering och statistiskt underlag. Hjo är småskaligt,
både som stad och kommun, och det angränsar till större orter
såsom Skövde och Jönköping vilka innehar en storskalig handel.
Problematiken för stadskärnan är minskad lokal handel och minskat
folkliv till följd av att människor handlar utanför kommunen vilket även
motsvarar den allmänna problembilden som beskrivits tidigare.
En fallstudies starka sidor är att den tillåter användningen av olika
metoder, vilket för denna uppsats visat sig vara nödvändigt i form av
både observationer och skriftliga källor eftersom dessa kompletterar
varandra(Denscombe, 2009). Enligt Denscombe (2009), ﬁnns det fyra
huvudsakliga metoder som samhällsforskare kan använda sig av vid
insamling av empirisk data; Frågeformulär, intervjuer, observationer
och skriftliga källor.
Skriftliga källor
De skriftliga källorna utgör den teoretiska ramen för arbete och har
legat till grund för vilka faktorer i den fysiska miljön som kännetecknar
en mötesplats samt även vad som kan betraktas som kvaliteter

och brister för en sådan plats. Dem har fungerat som underlag
vid observation och inventering av mötesplatser. För att skapa en
utgångspunkt utifrån de skriftliga källorna gallrades informationen
för ändamålet till det allra viktigaste och mest relevanta inom
ämnesområdet planering och stadsgestaltning med författare/forskare
såsom Gehl, Lynch och Cullen.
Observations metoder
Observation av mötesplatser inom centrum sker dels genom
inventering och dels genom en så kallad Lynch analys. En observation
innebär en direkt iakttagelse av en händelse i en naturlig miljö.
Forskarens kompetens som är knutna till minne, perception, samt
fysiskt och emotionellt tillstånd, är psykologiska faktorer som bör tas
med i beräkningen vid analysen. Valet av mötesplatser sker genom ett
teoretiskt urval, där platserna valts ut enligt särskilda kännetecken
och analyseras därefter. Eftersom forskaren medvetet väljer dessa
platser är det en form av subjektivt urval (Denscombe, 2009). Det
medför ett minskat oberoende i forskningen, men anses inte för detta
kandidatarbete utgöra ett hot gentemot resultatets relevans.
Valet av metoder stödjs genom att dem var genomförbara med tanke
på tillgänglig tid och resurser för kandidatarbetet. De kan även anses
lämpliga för att samla in det data som behövdes kring den fysiska
miljöns utformning och är möjliga att använda för att göra om denna
studie på andra mindre städer. Metoderna producerar också med stöd
av teorin, data som kan anses vara tillförlitligt och representativt inom
ämnesområdet. Observationen av den fysiska miljön registrerar data
utifrån ett systematisk och regelbundet sätt i enhetlighet med den
teoretiska ramen i Forsknings- och kunskapsöversikten.
Observationen av Hjo centrum genom Lynch analys och inventering
ägde rum under Maj månad 2012, den 5, en lördag och varade under
hela dagen. Tidigare hade Hjo centrum analyserats under sommaren
2011, under 6 veckor och olika veckodagar, men då inte utifrån
teoretiskt underlag.
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De verktyg som användes vid inventeringen var fotografering, teckning och skrift. Inventeringen följde strukturen utifrån de analysredskap
som härletts ur teorin; Människor på platsen, Strukturen på platsen, samt
Utformningen av platsen.
För Lynch analysen användes och identiﬁerades element såsom Paths
och Nodes med hjälp av streck och cirklar på en karta. Deras relevans
betonades genom färg och tjocklek utifrån dess koncentration av
människor, struktur och lokalisering. Den så kallade Lynch analysen
är ett resultat utav de verktyg som Kevin Lynch presenterar i The
image of the city, där han beskriver element i den fysiska miljön som
går att identiﬁera och strukturera. De element som Lynch identiﬁerar,
baseras på en allmän bild av hur den fysiska miljön tar sig uttryck
och kan enligt honom klassiﬁceras i fem kategorier; Paths, Edges,
District, Nodes, Landmarks. Av dessa är Paths och Nodes relevanta
som analysverktyg i denna uppsats eftersom de behandlar rörelse och
uppehåll för rörelse. Deﬁnitionen och förklaring av dessa följer nedan;
Paths: Sträckor där människor rör sig och observerar miljön. Dessa
kan vara långa, korta, smala, breda och av varierande karaktär.(Lynch,
1960)
Nodes: Strategiska punkter som ansamlar och koncentrerar funktioner
och människor till en plats, i dessa händer det ständigt något. Dessa
kan vara alltifrån övergångsställen till traﬁk rondeller och torg(Lynch,
1960).
En utvärdering av arbetets tillvägagångssätt förs, tillsammans med en
metoddiskussion, vidare under kapitel Resultat och Slutdiskussion.

2.
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FORSKNINGS OCH KUNSKAPSÖVERSIKT

Introduktion
Denna forsknings och kunskapsöversikt utgör arbetets teoretiska
ram. Genom en historisk beskrivning av handelsplatsens funktion
som mötesplats, är avsikten att denna del skall belysa vilka
sociala kvaliteter som den offentliga platsen innehar. Vidare
även hur dessa kvaliteter kan förstärkas, genom teorier rörande
utformning av mötesplatser.
De sociala aspekterna av hållbarhetsbegreppet kommer ofta i
skymundan för de ekonomiska och ekologiska i fysisk planering.
I den här kandidatuppsatsen lyfts utformningen av den fysiska
miljön genom mötesplatser fram som en del av just den sociala
hållbarhetsaspekten. Källorna, vilka tjänar som underlag för
denna forsknings och kunskapsöversikt, har bedömts vara
relevanta för ämnesområdet som denna uppsats berör, vilket är
mötesplatser och social hållbarhet.
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Först presenteras en historisk beskrivning av vilken roll
handelsplatsen haft för staden och hur dess utveckling har
påverkat det offentliga livet i denna. Det syftar till att ge ett
kunskapsunderlag till hur fysiska och sociala processer har
en inverkan på hur städer ser ut idag. Som huvudbok för den
historiska utvecklingen har Handelsplats, shopping, stadsliv
av stadshistoriken Bosse Bergman används. Även ”Centrumutarmning eller renässans?” författad av Karin Book och Lena
Eskilsson, forskare vid Lunds universitet, har här även tjänat
som värdefullt underlag samt Den stora stadsomvandlingenerfarenheter från ett kulturmord utav Bengt O.H Johansson,
hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs
universitet. Detta har kompletterats av Boverkets rapport
1995:7, Den måttfulla staden, samt boken Jämställdhet nästa:
samhällsplanering ur ett genusperspektiv utav Anita Larsson och
Anne Jalakas.
Sedan belyses den offentliga platsens roll som mötesplats, och
hur den kan bida till att skapa ett socialt hållbart samhälle.
Problematiken kring hur den offentliga platsen, i anslutning
till kommers, alltmer privatiserar diskuteras även här för att
teoretiskt förstärka det fokus som uppsatsen har kring betydelsen
av centrums funktion som mötesplats. I avsikt att lyfta fokus
mot den mindre staden, har boken Small Town Sustainability:
Economic, Social and Environmental Innovation varit användbar.
Den har författats av Paul. L Konx, professor vid Virginia tech
– College of Architecture and urban studies, samt Heike Mayer,
docent i Urban Affairs and planning program vid Virginia Techs
Alexandria center. Artiklar används för att studera processer
i staden utav Ali Madanipour, professor i Urban design vid
University of Newcastle samt Sharon Zukin, professor i sociologi
vid Brooklyn College. Vidare i studien används Jan Gehls Cities
for people och Urbanitetens omvandlingar- kultur och identitet i
den postindustriella staden, sammanställd av Thomas Johansson
och Ove Sernhede, samt rapporten ”Dags att handla” från 2004
utav Boverket för att återge perspektivet för handel.

Vidare så framhålls de teorier gällande gestaltning av offentliga
platser som kan tillhandahållas vid utformandet av ett centrum
för att skapa möjligheter att mötas. Teorierna sammanfattas
till riktlinjer för att ”röra sig” och att ”uppehålla sig”. Dessa är
sammanställda kunskaper utifrån klassisk planeringslitteratur
såsom Gehl, Lynch och Cullen. Att förhålla sig till den mänskliga
skalan och människans beteende i det offentliga rummet är
en av de grundläggande teorier som utvecklats av Jan Gehl,
professor i Urban design vid Kungliga Danska Konstakademin.
Kevin Lynch, (stadsplanerare, arkitekt och professor) redogör i
The image of the city, för hur designen föranleds av analys och
observation utav rummet mellan byggnaderna. Gordon Cullen
var även han arkitekt och visade i sin klassiska The concis of
townscape på värdefulla miljöer i stadslandskapet och hur det
kunde uppfattas och upplevas. Dessa klassiker har tjänat som
kurslitteratur under programmet för fysisk planering och trots
årgången för publikation används och refereras dem till ideligen
inom stadsplanering
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Historik för Handels- och mötesplats
Handeln har varit en stadsbildande kraft och den har präglat
utvecklingen av städers struktur och offentliga liv(Bergman,
2003). Stadens centrum är både en plats för handel och en plats
för möten, vilka är viktiga funktioner ur både ekonomiska och
sociala perspektiv. Dess stadsbildande roll har dock förändrats
över tid i samband med ökat konsumtionsutrymme, teknisk
utveckling och rationalisering inom detaljhandeln.
Genom att redogöra för handelsplatsen utveckling över tid,
åskådliggörs här även dess funktion som mötesplats. För att
beskriva de olika tidsperioder som är viktiga att lyfta fram i
sammanhanget, används definitioner av staden utifrån Book och
Eskilsson rapport Centrum – Utarmning eller renässans. Sociala och
fysiska processer i centrum över tid utgår därmed historiskt från;
Den förindustriella staden, Industristaden, Servicestaden och den
Postindustriella staden(Book och Eskilsson, 1999).

därmed lokaliseringen för ﬂertalet svenska städer.
Staden utgjorde en viktig samlingspunkt för människor inom och
i dess omgivning. Utvecklingen av staden och stadslivet skedde
genom handelsplatsen som således även fungerade som mötesplats.
Förutom den primära funktionen utav handel användes även platsen
för rättskipning och rådslag, och här återfanns även sociala och
kulturella aktiviteter såsom ceremonier, fester och ritualer(Boverket,
1995). Genom arrangemang såsom just köp- och folkfester, gavs
människorna en upplevelse av samhällets mångfald. Staden kan vidare
beskrivas som en offentlig miljö, där människor rördes sig relativt
fritt. Därmed kom handelsplatsen med tillhörande aktiviteter, att
få karaktären av en social och fri arena i staden. Det var för att den
utöver tillhandahållande av varor och tjänster, emellanåt tjänade som
avbrott i vardagen(Bergman, 2003). Platsen för handel och marknad,
kom genom dess konstruerande av det offentliga livet, att utgöra den
centrala mötesplatsen för människor.
De förindustriella städerna karaktäriseras av centrum med en tät
struktur och koncentrerad blandning av verksamheter såsom handel,
bostäder, arbete och fritidsaktiviteter(Book och Eskilsson, 1999).

Den förindustriella staden

Industristaden

Staden är ett gammalt fenomen och en av dess många utmärkande
drag är hur den möjliggör för människor att mötas. Staden samlar
människor på en koncentrerad yta, vilket ger förutsättningarna för
handeln och folkliv. Uppkomsten av staden står i symbios med handel
och byte av varor. Det förklaras genom naturens förmåga att producera
mer än vad som var nödvändigt för att överleva vardagen. Naturens
överskott gav så småningom upphov till handel och byte.
Varpå denna aktivitet krävde en strategisk plats i anslutning till bördig
jordbruksmark där vägar och vattenleder fanns och strålade samman
(Boverket, 1995). Platsen och de naturliga förutsättningarna avgjorde

Industristaden karaktäriseras främst av en stor urbanisering,
inﬂyttning skedde från landsbygd för arbete i staden. Varor började
med hjälp av teknisk innovation massproduceras och denna produktion
var förlagd inom staden vilket avspeglades i miljön(Book och
Eskilsson, 1999).
I och med industrialiseringen ökade antalet fasta försäljningsställen,
bodar och hus blev till butiker (Bergman, 2003). Handel ägde
därmed rum på både gata och torg, samt inom den beﬁntliga
bebyggelsen runtomkring (Johansson, 1999). Stadslivet ägde också
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rum på dessa offentliga platser. Entréer till butiker, med trappor och
skyltfönster, kom att utgöra sociala träffpunkter och många butiker
fungerade även som nyhets- och skvallerplatser (Bergman, 2003).
Det tillkom även nya mötesplatser i centrum under denna tid som var
avsedda för konsumtion, såsom varuhuset. Varuhuset var främst ett
storstadsfenomen eftersom det var där kundunderlaget fanns, det var
en koncentration av butiker inom samma byggnad (Bergman, 2003).
Framväxten av varuhuset var positivt ur den aspekt att det möjliggjorde
för kvinnor att själva besöka en offentlig plats, utan mannen som
sällskap. Här kunde kvinnor ﬂanera och umgås ostört, vissa av dem
hade även egen ekonomi och kunde handla, eftersom kvinnor under
denna tid tilläts själva förvalta egendom(Larsson och Jalakas, 2008).
Industristaden innebar förutom en koncentration av människor och
verksamheter till centrum, även en början för tillväxt i ytterområdena.
Produktion och verksamheter i centrum skapade omfattande miljö och
hälsoproblem, vilket följaktligen ledde till en separering av traditionella
centrumfunktioner. För svenska städer innebar detta på sikt en
utﬂyttning mot nya arbetarförstäder i anslutning till transportleder.
Vilket innebar början på en geograﬁsk pendling mellan bostad och
arbete vilket påverkat vardagslivet sen dess(Book och Eskilsson,
1999).

Servicestaden
De miljöproblem som uppstod i städer och som försökte åtgärdas efter
industrialiseringen gav upphov till en ny sorts urban problematik.
Städer kom att präglas av funktionsuppdelning, med industrier i
periferin och affärer och institutioner i centrum. Centrums roll blev
härmed tydlig som tillhandahållande av service, handel och kultur i det
nya välfärdssamhället(Book och Eskilsson, 1999).
Den traditionella strukturen av staden, varav handelsplatsen var
lokaliserad till centrum och inom byggnadsbeståndet, höll sig så fram

till mitten av 1900 talet. Då skedde en förändring av byggnadsbeståndet
inom centrum som påverkade hur man uppehöll sig och rörde sig.
Detta till följd av expansion, sammanslagningar och specialiseringar
inom handelssektorn. Omvandlingarna resulterade i att de byggnader
som omgav handelsplatsen ﬁck ett nytt uttryck genom ombyggnad
av bottenvåningar och fasader, för anpassning till skyltning och ökad
volym av varor(Johansson, 1999). Viktigt för det tidigare ﬂanerandet
i centrum hade varit rörelsen och stråken, men det förändrades. Nu
blev träffpunkterna viktigare då positionsringen i rummet var av
betydelse för betraktaren som nu kunde uppehålla sig mer permanent
på platsen(Bergman, 2003).
En anpassning till det beﬁntliga byggnadsbeståndet kunde som
ovan nämnts inte längre tillgodose den ökade konsumtionen och
handelns krav. För att kunna uppnå stordriftsfördelar i centrum blev
då sammanslagningar till större handelsenheter gällande(Johansson,
1999). I Sverige under 1950-talet fanns det en ansenlig mängd
dagligvarubutiker som fungerade som närbutiker, en stor del av dessa
stängde igen runt 1960-talet då stora varuhus, livsmedelshallar och
snabbköp kom(Boverket, 2004 ). Varuhusens nya konsumtionsmiljöer
med självbetjäning, innebar en social och kulturell förändring i form av
frihet för konsumenten, vilket gjorde att varuhusen blev en förlängning
av den offentlighet som gator och torg tidigare stått för. Att gå i butiker
blev en självklar aspekt utav att gå i staden (Bergman, 2003).
En ökning av bilanvändandet i samband med ny distribution av varor
innebar därmed för centrums del, en förändrad struktur mot bredare
gator och större butiksvolymer som inte var anpassade efter ortens
karaktär, kommersiella grundprinciper ersatte det sociala (Boverket,
1995). Även om varuhusen ﬁck en sekundär betydelse för möten, så
förutsatte närvaron i dessa miljöer att människan levde upp till de
normer kring hur man betedde sig i butiker, med en lägre ljudnivå och
intensitet i umgänge (Bergman, 2003).
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Den postindustriella staden
Efter att Servicestaden berett väg för en ökad rationalisering
gällande handelsplatsen och sättet att konsumera öppnades 1970,
Sveriges första externa köpcentrum. Etableringen av handel utan
närhet till bostäder stod i motsats till dem centrumförnyelser med
sammanslagningar av butiksenheter som gjorts, vars syfte var att
motverka denna typ av byggnationer (Johansson, 1999). De externa
handelscentren började konkurrera med centrum i staden med
lägre pris, samlat utbud och miljöer att vistas och mötas inomhus
(Johansson, 1999). Det har senare resulterat i en stagnerande handel i
centrum, och att dess roll som central mötes- och handelsplats minskat
i betydelse(Book och Eskilsson, 1999).
Genom etableringen av köpcentrum i periferin och utvecklingen av
butikskedjor anpassade sig handelsplatsen till masskonsumtionens
villkor. Strukturerna i de nya shoppingmiljöerna påverkade människors
uppförande och möjlighet till möte, då dem blev mer slumpartade,
kortvariga och mindre rituella. I staden togs centrum i bruk på annat
sätt än tidigare, människor lämnade samhörigheten i bostadskvarter
mot centrum som mötesplats (Bergman, 2003). Normerna i offentliga
miljöer har blivit alltmer liberala och informella och barriärerna mellan
kön och ålder har minskat, vilket fått en effekt på hur människor
uppför sig och samsas på gatan.
Vad som dock kommit att karaktärisera den postindustriella stadens
centrum är privatisering och gentreﬁering, där en geograﬁsk och
uppsplittring och specialisering har ägt rum utav olika traditionella
centrumfunktioner. Utvecklingen av centrum har skett genom
koallationer mellan privata och allmänna intressen, kallat Public-Private
Partnership, och har inneburit att centrum blivit mer fragmenterat då
långsiktiga strategier har fått ge vika för kortsiktiga lösningar som skall
främja kommunens attraktivitet och aktörers företagsamhet(Book och
Eskilsson, 1999). Det har inneburit en utveckling av åtskilda miljöer
som i många fall kan ses som segregerade. Handeln i mindre orter har

offrats mot storskaliga lösningar för stora upptagningsområden, och
därmed har även i vissa fall också det offentliga livet offrats(Book och
Eskilsson, 1999). Vad som varit offentliga platser för allmänheten hade
fått en mer privat karaktär.

Sammanfattning
Friheten av individens rörelse och möjligheten att se och höra andra
människor gör att centrum idag ses som en självklar demokratisk
vistelsemiljö. Men centrum har idag på många håll, underkastats den
rumsliga logik som handeln har utvecklat med tiden. Utvecklingen
från den förindustriella till det nuvarande postindustriella samhället har
lett till sociala och ekonomiska förändringar som påverkat centrums
funktion som mötesplats. Centrumstrukturen har gått från att i den
förindustriella staden vara kompakt, till att för den postindustriella vara
av låg densitet(Book och Eskilsson 1999). Handelsplatsen har varit en
offentlig plats med informella regler men tenderar alltmer att utvecklas
mot en reglerad privat plats(Bergman, 2003).
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Centrum, offentlig plats och social
hållbarhet
Utvecklingen av handelsplatsen har som beskrivits, genererat en
funktionsuppdelning i staden vilket inneburit en uppkomst av mer eller
mindre tydliga privata och offentliga rum. Centrum i den traditionella
staden tilldelas karaktären av en offentlig plats, medan köpcentrum i
periferin är mer av en privat plats(Book och Eskilsson, 1999).
Offentliga platser är viktiga mötesplatser för utbyte och
kontaktskapande, och dessa försvinner på vissa håll eller ersätts med
privata inomhusmiljöer. En sådan utveckling av stadsstruktur får
sociala och kulturella konsekvenser(Book och Eskilsson, 1999).
De mänskliga och sociala aspekterna bör tillgodoses framför andra
för att skapa en attraktiv plats, eftersom det är människan som skall
använda denna. Att utgå från mänskliga behov och mänsklig skala
kan medföra att stärka den sociala funktionen av platser i staden
så att de blir fungerande mötesplatser. I sin tur genererar dessa ett
öppet och demokratiskt samhälle, något som är en utgångspunkt för
social hållbarhet(Gehl, 2010). Den offentliga platsens betydelse för
människors möjligheter att mötas och den positiva inverkan det har för
social hållbarhet kommer vidare att beskrivas nedan.

Offentliga och privata mötesplatser
Handelsplatser tillhandahåller mötesplaster och samhällsservice, i
centrum eller periferin.
Samhällsservice skall ﬁnnas tillgängligt för alla, eftersom landets
sociala infrastruktur byggs utifrån denna(Larsson och Jalakas,
2008). De externt lokaliserade köpcentrumen stjäl handel från
småstäders centrum och detta innebär inte bara minskad tillgång
till samhällsservice och ”döda” centrum utan även inskränkningar i
offentligheten(Johansson och Sernhede, 2004).
Offentliga platser fyller en viktig social funktion, de skapar tolerans
inför olikheter. De är mötesplatser som tillhandahåller frihet och en

möjlighet att även vara privat, där människor oavsett kön, ålder, etniskt
tillhörighet eller samhällsgrupp kan vistas tillsammans. Människor
konstruerar på dessa platser sin identitet genom att möta olikheter, det
är en möjlighet för individen att visa upp sig i förhållande till andra(Van
Lieshout, 2008, Gehl, 2010).
Den bredd av aktiviteter som kan äga rum på offentliga mötesplaster,
samt de olika människor som uppehåller sig där, ligger till grund för
att kunna stärka social hållbarhet. Dessa platser visar på samhällets
sammansättning, och genom vardagliga upplevelser och möten mellan
människor skapas en trygghet och gemensam värdegrund(Gehl,
2010). Det ﬁnns en demokratisk aspekt utav social hållbarhet som
återspeglas i mötesplatser, och det är vilka som har tillgång till dem.
För alla medborgare har rätt till det offentliga rummet i staden,
mötesfrihet råder på gator och torg(Johansson och Sernhede, 2004).
Centrum i staden är en offentlig plats där marken har offentliga
ägare, medan köpcentrumet i periferin oftast återﬁnns på privat mark
och innehar karaktären av en halvoffentlig plats alternativ privat.
Offentlighet i staden innebär att människor har rätt att obehindrat
uppehålla sig och röra sig medan det för halvoffentliga platser ﬁnns
restriktioner kring detta. Den offentliga platsen främjar därmed
människors möjligheter medan privat mark begränsar dem(Johansson
och Sernhede, 2004).
Handelsplatsen är för många förknippad med deras dagliga sociala
nätverk och är en viktig aspekt utav den sociala välfärden(Knox, 2009)
En förﬂyttning av handelsplatsen och dess funktion som mötesplats
mot periferin verkar exkluderande för den 25 procent av befolkningen
som inte har tillgång till bil. Det är främst gamla, unga, kvinnor och
personer med funktionsnedsättning som detta berör, vilket gör det till
en jämlikhetsproblematik (Boverket, 2004)
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Tillgänglighet bör därmed framhållas som en demokratisk aspekt
i samband med centrum och mötesplatser. Offentliga platsers
utformning är därför speciellt viktig eftersom de skall kunna nyttjas
av alla medborgare. Speciellt eftersom Sverige består till 40 procent
utav enmanshushåll, är det viktigt att möjligheten ﬁnns att gå från den
privata sfären till den offentliga, att möta andra människor(Boverket,
2004). Det motverkar ensamhet och känslan av utanförskap.
Men det bör här även poängteras att det ﬁnns en komplexitet med
offentlighet även i centrum. Speciellt vid förnyelse av centrum, då
platsen görs mer attraktiv i hopp om att locka ﬂer människor till
staden, ﬁnns en pågående tendens att utformningen skall locka en
speciﬁk målgrupp. När den gör det, utesluts andra grupper. Den nya
miljön kan därmed genom dess utformning signalera vilka som är
välkomna eller inte på en plats(Johansson och Sernhede, 2004).

Allas tillgång till den offentliga platsen
Betydelsefulla urban forskare som Ali Madanipour och Sharon Zukin,
framhäver också vikten av dem offentliga platsernas betydelse för
social hållbarhet i städer. Återkommande problematik för platserna
är huruvida dem inkluderar och exkluderar människor genom
utformning av dess fysiska miljö.
De offentliga platserna i städer utmanas idag utav privata intressen.
Madanipour hävdar att en stad full av privata territorier, genom
privatiseringen av offentliga platser, är ett hot mot livet i städer. Utan
offentliga platser kan inte ekonomi och samhälle fungera. Enligt
honom skulle en brist på sådana underminera människors frihet och
därmed demokratin(Madanipour, 2005).

För offentliga platser som går att bindas till konsumtion, framhåller
även Sharon Zukin(1998), hur privata intressen alltmer styr dessa.
Det är främst utvecklingen av köpcentrum, som påminner om en
offentlig plats, genom mängden människor och de möjligheter att
mötas som ﬁnns där. Men som är en privatiserad plats eftersom den
är exkluderande för vissa genom regleringar av användandet. Genom
säkerhetsvakter och estetiskt tilltalande miljöer, samt restriktioner
kring vilka som får tillträde ämnar aktörer genom privatisering att
skapa trygga miljöer för människor att vistas i. Däremot underminerar
dessa miljöer istället tolerans och moralisk solidaritet, som står att
ﬁnna på offentliga platser där det ﬁnns en blandad befolkning, där
säkerheten utgörs av mångfalden(Zukin 1998).
Ali Madanipour (2004) påvisar i sina forskningstexter hur den
offentliga platsen i samband med konsumtion kan verka både
integrerande och exkluderande, speciellt för vissa marginaliserade
grupper i samhället. Den byggda miljön sätter strukturer för hur en
plats bör användas och vilka sociala aktiviteter som kan förekomma
där. I en analys av platser går det inte att enbart att studera de objekt
som den består av, förståelse måste också ﬁnnas för hur människor
nyttjar och tar platsen i beaktande (Madanipour, 2005). I gestaltandet
av den fysiska miljön i staden behövs därmed den offentliga platsen
skyddas och värnas. Tendensen går mot att dessa platser istället
alltmer privatiseras vilket minskar kvaliteten med staden och det folkliv
som återﬁnns i centrums. För vilken kvalitet ligger i just dessa platsers
mångfald (Madanipour, 2005). Förbättringar och upprustningar
av den offentliga platsen kan delas av många medborgare, och det
kan bana väg för att öka den sociala integrationen i städer som blir
alltmer segregerade. Offentliga platser, vilka kan erbjuda olika
samhällsgrupper en möjlighet att interagera med varandra, ses som
positivt för en stad(Madanipour, 2005).
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Sammanfattning

Utformning av offentliga mötesplatser

Centrum i en stad fyller en viktig funktion som offentlig plats. Den
möjliggör för alla människor, oberoende samhällsgrupp, att mötas.
Det har i sin tur en positiv inverkan på den sociala hållbarheten,
bland annat genom att människor där utvecklar tolerans gentemot
varandra och olikheter. Den offentliga handelsplatsen står i kontrast
mot den privata, som verkar exkluderande för många människor vilket
har negativa konsekvenser för social hållbarhet. Därmed anses de
offentliga platserna viktiga att värnas och utvecklas, för att stärka det
sociala kapitalet i samhället.

Tidigare berördes det faktum att en viktig aspekt av social välfärd är
tillgången till mötesplatser i staden. Mötesplatser som är offentliga
medför att alla har möjlighet att besöka och vistas på dem. Vissa av
dessa platser besöks mer frekvent av människor då dem anses ha en
dragningskraft som bland annat främjar social interaktion(Knox, 2009).
Frågan är då hur dessa platser ser ut och är konstruerade för att uppnå
detta ändamål?
Mötesplatsen som denna uppsats studerar är handelsplatsen i centrum.
Den har beskrivits som attraktiv att vistas på eftersom handel drar
folk och folk sedan drar folk. Men då det kommersiella underlaget
på många håll tunnas ut i centrum, upplevs det problematiskt att
få människor att uppehålla sig och röra sig på platsen. Mycket
centrumförnyelse syftar till att i första hand åter etablera handeln
genom upprustning av den fysiska miljön. Men det ﬁnns alternativ som
framhåller att trots det faktum att en plats saknar kommersiellt värde,
kan den genom med andra kvaliteter ändå erbjuda livskvalitet för dess
besökare(Arnsteberg, 2010).
Kortfattat består en plats utav dess fysiska struktur och i rummet som
den utgör pågår det sociala livet. Människan förhåller sig i sin tur till
den fysiska strukturen vilket gör att strukturen reproducerar sociala
förhållanden(Wärneryd, 2002). Därmed kan mötesplatsers utformning
vara avgörande för hur dem kommer att användas. Utformning av
en sådan plats kan antingen stimulera eller motverka mänskliga
aktiviteter, vilket följaktligen kan komma att inverka på den sociala
hållbarheten i samhället(Wärneryd, 2002, Wheeler, 2009). Utifrån de
kunskaper som ﬁnns idag kring hur människan upplever och verkar
i den fysiska miljön, framhålls attraktiva platser som dem där det
återﬁnns möjligheter för såväl formella till informella möten(Knox,
2009).
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Hur möjligheten för dessa möten skapas, genom utformning av den
fysiska miljön, handlar till stor del om var människor rör sig och
var dem uppehåller sig. Ur teorin för urban design har relevant
information för utformning av platser, för att ”röra sig” och ”uppehålla
sig” därmed valts ut. Teorin utgår från klassiska forskningar kring
förhållandet mellan människan och gestaltningen av den fysiska
miljön/platsen. För dessa studeras främst Gehl, Lynch och Cullen.
Fokus i disposition ligger här på att beskriva människans aktiviteter
i det offentliga rummet(Människan och platsen), sedan hur den
offentliga platsen kan analyseras(Strukturen och platsen), för att sist
beskriva vilka faktorer i den fysiska miljön som kan implementeras för
att människor skall uppehålla sig och trivas på en plats(Utformning av
platsen).

Människan och platsen
Den mänskliga skalan skall stå i fokus i stadsplanering. För att skapa
attraktiva platser som människor möts på, aktiverar sig och uppehåller
sig menar Gehl (2010), att det bör ske enligt principen människa-platsbyggnad. Med det menar han att vad som först och främst bör beaktas
ur gestaltningssynpunkt är möjligheten att utforma goda möjligheter
för människor att gå, cykla och sitta på platsen. Sedan anser han att
platsen växer fram för att till sist placera byggnader vid den(Gehl,
2010). En plats bör förutom att anpassas till den mänskliga skalan
också inbjuda till aktiviteter av olika slag, det kan stimulera till folkliv
vilket i sin tur kan gör en plats attraktiv som mötesplats.
Gehl beskriver även hur människor relaterar till sin miljö och hur det
därmed går att analysera livet på offentliga platser. Livet på offentliga
platser åtföljs enligt Gehl utav antalet aktiviteter och möjligheter som
ﬁnns för människor att integrera med varandra. De aktiviteter som
inryms på offentliga platser har karaktären av nödvändiga, valbara och
sociala.

De nödvändiga aktiviteterna är dem som utförs obligatoriskt för att
vardagen skall fungera, såsom att handla och ta sig till skolan och
jobbet. Aktiviteterna sker oberoende väder och utformning av plats.
Sedan är valbara aktiviteter sådana som kopplas samman med fritid
och rekreation, såsom att gå på promenad eller sitta ute och sola.
Dessa aktiviteter är beroende av hur väder och platser är utformade.
Sist men inte minst är de sociala aktiviteterna resultatet av hur väl de
ovanstående fungerar. Dem är beroende av andra människors närhet
på offentliga platser. Det kan vara passiva aktiviteter såsom att se och
höra, samt aktiva i och med att människor samtalar med varandra.
Dessa aktiviteter är sådana som är beroende av att människor rör
sig på samma ställe och har möjlighet att avskilt kunna föra en
konversation och betrakta livet på platsen(Wheeler, 2009).
De fysiska miljöer som möjliggör för alla dessa anses kunna bidra till
ett hälsosammare samhälle(Wheeler, 2009).

Strukturen och platsen
För att kunna utforma tilltalande mötesplatser i centrum, innebär
det att designen föranleds av en analys och observation av utrymmet
mellan byggnaderna, för vad som utgör strukturen för platsen.
Uppfattningen av strukturer för en plats, en stad, ett centrum,
består enligt Kevin Lynch utav element som går att identiﬁera och
strukturera. Dessa element, som är visuella och mentala, hjälper
människan att orientera sig. I boken The image of the city utvecklade
Lynch principer för analys och utformningen av städer, baserade på
dessa element. De element som Lynch identiﬁerar, baseras på en
allmän bild av hur den fysiska miljön tar sig uttryck och kan enligt
honom klassiﬁceras i fem kategorier; Paths, Edges, District, Nodes,
Landmarks. Av dem behandlar Paths och Nodes rörelse och uppehåll,
vilket är viktig för mötesplatser.

19

Utformning av platsen
Mötesplatser kan, som tidigare konstaterats, vara både gator och
torg, korsningar och stigar. För detta avsnitt återges de underlag för
utformningen av ”att röra sig” och ”att uppehålla sig” som ﬁnns att
tolka i teori, genom att kunna samla dem under riktlinjer. Riktlinjer
som har för avsikt att kunna tillhandahålla en vägledning för
utformning av mötesplatser.
Strategier för utformning av Paths and Nodes baseras enligt Lynch
på vad som utmärker väl fungerande och uppskattade sådana
platser. Paths är människan beroende av dagligen och kvalitet ligger
i dess funktion och kontinuitet. Nodes är platser där människan
måste fatta val varav kvalitet ligger i dess förmåga att sammanbinda
omkringliggande element och utmärka sig med unikhet(Lynch, 1960).
Här tolkas betydelsen av Paths in under ”att röra sig” och Nodes under
”att uppehålla sig”.
”Att röra sig”
Rörelsen är viktigt för var möten uppstår. Människan är ett rörligt
objekt, och genom att transportera sig på olika sätt, ges nya intryck
av miljön och möjligheter till att se, höra och möta nya människor.
Transporter där människan är det huvudsakliga transportmedlet sker
på gator, stigar trottoarer samt gång och cykelbanor. Fixerade objekt i
en fysisk miljö menar Cullen (1971)fungerar som en magnet för objekt
i rörelse, mot vilka de dras.
Alla människor har rätt att vistas på platser avsedda för allmänheten,
och för att främja jämlikheten i samhället bör därmed gator utformas
användarvänligt för människor med funktionshinder. Om möjligheten
ges, att självständigt kunna transportera sig, kommer det följaktligen
gynna även andra grupper i samhället positivt såsom t.ex. gamla och
unga(LeGates, 2003). Detta eftersom även dem kan ha problem med
markunderlag och kanter.

Gatan fungerar primärt som en sammankoppling av platser, sträckan
mellan A och B. Men på denna sträcka möts människor och uppehåller
sig av olika anledningar, de kan utöva en aktivitet eller passivt ﬂanera.
Gatan fungerar som en mötesplats och relevansen av dess utformning
är stor. Den möjliggör för människor att uppleva andra människor,
vilket ger var och en stimulans eftersom ingen situation är den andre
lik (Wheeler, 2009).
Markbeläggning av en gata kan verka som sammanbindande men
kan även dela upp en plats, den kan förmedla privat och offentligt, och
den kan möjliggöra och omöjliggöra vissa aktiviteter(Cullen, 1971).
Tillsammans med bredden kan även markbeläggning signalera vilka
som prioriteras, fordon eller människa.
För Paths som är sträckor, ligger kvaliteter för dessa i regelbundenhet,
riktning, struktur, rörelse och så kallade ”check points”(Lynch,
1960). Med regelbundenhet syftas det då på fasader, färg, golv eller
planteringar som följer samma karaktär eller upprepar sig längs med
hela sträckan. För riktning är klarheten i hur sträckan skall följas
viktig, vilket kan innebära alltifrån en rak utformning till 90 graders
vinklar i kontinuitet och mjuka böjda former. Strukturen skall inneha
egenskapen av att vara övergripande och överblickbar samtidigt som
att den är enkel och logisk. Den bör följa ett mönster som även är
underordnad en hierarki av längd och bredd. En dynamisk rörelse
bör efterstävas som är spännande och som tillåter att bjuda in och
visa andra element utav en miljö. Sist men inte minst är de så kallade
”Check points” viktiga element som på sträckan kan vara orienterade
för att sedan beskrivas som före och efter dessa.
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”Att uppehålla sig”
En plats för möten bör inbjuda människor till att uppehålla sig där. För
att göra det, är en viktig aspekt att det ﬁnns goda möjligheter till att
sitta, stå, ligga, och luta sig i den fysiska miljön. I centrum möbleras
mötesplatser med bänkar, skulpturer, lyktstolpar och sopkorgar.
Möjligheten till att sitta är speciellt viktig, men användargraden
av sittplatser är beroende av placering och utformning. Sittplatser
inverkar indirekt på vilka sätt människor kan mötas och hur länge som
människor uppehåller sig på en plats(Gehl, 2010).
Vid lokalisering av sittplatser bör hänsyn tas till det klimat som
råder på platsen. Sol och vind måste beaktas eftersom dessa är
tydliga indikatorer på varför människan väljer en speciell plats. På
väl fungerade platser återﬁnns sittplatser både i sol och skugga, i
lä och där det ﬂäktar (Gehl, 2010). Om sittplatsernas utformning är
ﬂexibel och anpassad efter den fysiska miljön, ges människor frihet
att använda dem på det sätt som behagar dem. Detta resonemang kan
konkretiseras genom att plana ytor såsom kanter, räcken och trappor
kan gestaltas på ett sådant sätt att det även uppfyller en funktionen som
sittplatser. Det kan åstadkommas genom att bland annat bredda dessa.
Topograﬁn i den fysiska miljön kan nyttjas på samma sätt genom att det
istället integreras kanter, trappor eller räcken som går att använda som
sittplatser(Wheeler, 2009, s.433).
För att nödvändiga, valbara och sociala aktiviteter ska kunna rymmas
är det av relevans att ytor och rumslighet av olika karaktär återﬁnns i
centrum. Öppna ytor är viktiga ur demokratiska perspektiv, men kan
vara problematiska och fungera antingen bra eller dåligt beroende på
hur många som vistas där. Det krävs en blandning av öppna och slutna
platser för att aktiviteter såsom handel, rekreation och socialt liv skall

kunna uppstå. Utformning av dessa bör möjliggöra för att gruppera sig
och distansera sig(Cullen, 1971).
Upplevelsen av en plats är olika för olika människor. Genom att skapa
en omslutande plats, skapas en känsla av positionsring i den fysiska
miljön och identitet med omgivningen(Cullen, 1971). Människor, i
samtal med andra, lokaliserar sig mot tydliga objekt och väl deﬁnierade
platser såsom
stolpar, trappor och skulpturer. Det förklaras genom människans
naturliga instinkt om att skydd bakom ryggen och uppsyn över livet
på platsen (LeGates, 2003). Att en utformning av den fysiska miljön
möjliggör för att visuellt uppleva här och där, beﬁnna sig inom en plats
eller i avstånd ifrån en plats, är något som tillskrivs en kvalitet(Cullen,
1971).
För platser där man kan uppehålla sig, som i många fall är
koncentrationer av något slag i den fysiska miljön såsom torgplatser
och gatukorsningar, är Nodes viktiga att beskriva. För Nodes som är
knutpunkter, bör dessa enligt Lynch (1960) inneha egenskaper som
stöttar dess funktion. Dem bör även vara unika och bygga på en för
platsen så att den uppfattas instinktivt, så att den särskiljes och inte
blandas ihop med andra. Nodes som upprepas kan även stödja en större
struktur och vara viktiga för stadsbilden(Lynch, 1960).
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Sammanfattning
För att kunna skapa attraktiva mötesplatser bör man utgå från
människans användning av det offentliga rummet i utformning av
den fysiska miljön. Därmed bör således analysen byggas på en
människa-plats-byggnad princip, och för tillämpning av Lynchs analys
för mötesplatser lämpar sig paths och nodes. Gällande möjligheter för
möten bör det strävas efter att uppnå sociala aktiviteter genom att
utforma platser där det ﬁnns möjligheter till att passivt och aktivt delta
i folklivet.

För ”att röra sig”:

Utifrån ovanstående teorier kring utformning av platser för att
människor skall mötas kan följande riktlinjer utläsas för de olika
teoretiska bakgrunderna.

•

•
•
•
•

•
•

Skapa fixerade objekt för människan att röra sig mot
Skapa regelbundenhet kring stråket i form av färg, golv, fasader
eller planteringar som följer samma karaktär eller upprepar
sig kontinuerligt
Skapa en klar riktning för stråket, med utformning av vinklar i
kontinuitet
Skapa en struktur av stråk som är överblickbart, enkelt och
logiskt, där det finns en underordnad hierarki av längd och bredd.
Skapa en dynamisk rörelse för ett stråk som bjuder in andra
element i en miljö
Skapa element som är orienterande punkter för före och efter.
Skapa stråk på människans villkor som främjar den fart som
gående och cyklister har

För ”att uppehålla sig”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skapa platser inom platsen där människan kan delta aktivt
eller passivt med andra
Skapa en blandning av öppna och slutna platser
Skapa element som kan tillhandahålla skydd bakom ryggen
för betraktare av stadsliv
Skapa sittplatser som nyttjar topografi och redan kända
element i den fysiska miljön
Skapa sittplatser som förmår ha fler användningsområden och
kan vara multifunktionellt
Skapa sittplatser för den dimension av människor som
beräknas uppehålla sig på platsen
Skapa något unikt vilket bygger på karaktären och som
definierar varje plats
Skapa en form för platsen som stöttar dess funktion
Skapa upprepningar av en plats för att stödja en struktur

3.
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FALLSTUDIE HJO CENTRUM
Introduktion
I denna empiriska del av uppsatsen kommer en bakgrundsbeskrivning
först presenteras tillsammans med en nulägesanalys över Hjo centrum.
Fallstudien har genomförts utifrån metoder som inventering av den
beﬁntliga miljön med hjälp av fotograﬁer, kartor samt Lynch analys.
Informationen om Hjo centrum har till stor del hämtats utifrån
kommunens Översiktsplan från 2010.
Hjo centrum, som offentlig handels- och mötesplats, är relevant att
studera utifrån den problematik som påvisats och utefter syftet med
uppsatsen. Hjo är en mindre stad som inte förmår bistå invånarna
med det varierade och breda utbud av varor som närliggande större
städer tillhandahåller. Därmed pendlar människor för att handla, varav
centrum i Hjo utarmas på både handel och människor. Vilket enligt
forsknings och kunskapsöversikten kunde anses negativt för den
sociala hållbarheten i staden.

N
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Historik Hjo centrum
Hjo som stad omnämns i bevarade handlingar första gången 1413.
Det är en så kallad slättstad som vuxit upp kring ett grenvägsmöte
(där olika transporter möts), varpå platsen så småningom utvidgades
med ett torg, tingsplats och kyrkosäte. I Sverige fungerade de städer
med ett inlandsläge som centrum för en lokal handel(Boverket, 1995).
Stadens strategiska läge vid vattnet gjorde det till en viktig hamnplats,
därmed har alltid handel funnits i staden. Dock så stagnerade handeln
på platsen under 1600- och 1700-talet, för att sedan återigen ta fart på
1800-talet.
Hjo är en stad präglad av småskalighet, den medeltida stadskärnan
rymde fram till 1800-talet ca 400 människor. Staden var naturligt
avgränsad mellan Hjo ån och Vätterns strandkant. Det förändrades
under 1800-talet, eftersom en ökning av både handel och befolkning
skedde i och med att vattenleden Göta Kanal öppnades, vilket gjorde
att staden utökades på Hjoåns norra sida. Centrum och stadskärna ﬁck
mot slutet av 1800-talet en ändrad karaktär än den tidigare medeltida,
en agrar köpstad blev till handels- och kurort(Hjo ÖP, 2010).
Under 1900-talet har handeln och nya konsumtionsvanor förändrat
Hjo stad. Staden har följt en generell utveckling för handels- och
mötesplatser i landet, men det bör nämnas att centrum i Hjo innehar
en av de bäst bevarade medeltida stadskärnor i Sverige. Dimensionen
på gator har här, liksom på många andra platser, anpassats efter bilen.
Stora ytor står att ﬁnna för parkering. Nya stormarknader såsom
nuvarande ICA och Konsum uppkom i större komplex i centrala
lägen vilket har haft en inverkan på stadsbilden. Utanför ICA samlas
människor året om, annars används hamnen och torget främst på
sommaren, vilket gör att centrum kan upplevas tomt(Hjo ÖP, 2010).

Tullstuga,
Torg och
Hamnbacken

HISTORISKA BILDER ÖVER
HJO (Ur Hjo - trästaden
vid vättern, P.G Ylander)
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Planeringsförutsättningar Hjo centrum
Hjo är en mindre kommun, här bor ca 8 850 människor, varav ca 75
procent, ca 6000 i vad som är Hjo stad. Stadens centrum avgränsas
här genom den nuvarande lokaliseringen av kommers och offentliga
institutioner, för vilka är utmärkande drag för en stadskärna (Book och
Eskilsson, 1999).
Inom denna avgränsning ﬁnns det byggnader av kulturhistoriskt
intresse samt omfattas Hjoån av
ett riksintresse för Vättern/naturvård med avseende på bevarandet
av de svenska ﬁskbeståndens genetiska resurser. Hjoån klassas även
som riksintresse för yrkes och fritidsﬁsket i Vättern. Det föreligger ett
skydd för såväl bostäder som Hjoåns dalgång, vilket som naturreservat
med alkärr, alsumpskogar och lövskog med inslag av ädla trädslag.
Skyddet omfattar en ca 2,5 km lång sträcka från dess åmynning till det
som benämns Herrekvarn(Hjo ÖP, 2010).

I Hjo centrum återﬁnns ca 60 butiker, dessa är främst lokaliserade
runt torget, hamnen och längs med Hamngatan och Bangatan.
Majoriteten av butikerna är småskaliga medan större komplex går
att urskilja såsom ICA och Coop Konsum. Som handelsplats under
2000 talet har Hjo centrum stagnerat. För dagligvaruhandel och
sällanköpshandel uppmäts försäljningsidex för 2009 till 70 respektive
42, vilket kan jämföras med 2005 då det låg på 85 respektive 58 (Ett
försälningsindex under 100 innebär ett utﬂöde av handel till andra
kommuner – Hjo handelstrategi) (Hjo handelsstra tegi, 2011). En
förklaring till detta tordes vara den ökade konkurrensen från internet,
externa handelsområden och köpcentrum i Skövde och Jönköping i
kombination med en netto utpendling för 2009 om ca 1300 människor.
Främst arbetspendlar dessa till Skövde, som återﬁnns inom ett
tidsmässigt avstånd om ca 30 minuter. Det ﬁnns även en generell
tendens att vilja effektivisera vardagssysslor såsom handel, genom
att uträtta ärenden med bilen på vägen hem från jobb, vilket gör att
köptroheten i Hjo centrum är låg. Det bör även poängteras att ett
NETTO har öppnat på Skövdevägen som är en av infartslederna
till Hjo, ca 1,5 km utanför centrum, och konsekvenserna av det för
folklivet i centrum är oklart men troligtvis kommer det att utarmas
ännu mer.
Tidigare servicebutiker på landsbygden försvinner och likaså de
platser utanför dessa, som fungerat som plattform för vardagliga och
naturliga kontakter mellan ortens invånare. Det innebär minskade
möjligheter för många, men främst äldre, att aktivt delta i samhällslivet,
varpå tillgängligheten till mötesplatser i Hjo centrum blir viktig.
Planering för möten är därför något som behandlas i Överiktsplanen
för 2010, där dess roll för social hållbarhet tydliggörs genom;

N

”Närliggande offentliga samlings- och mötesplatser, samt platser för
avkoppling och sällskap, främjar fysisk aktivitet, sociala kontakter,
livskvalitet och hälsa oavsett om man är man eller kvinna, ung eller
gammal” (Hjo översiktsplan, 2010, s.31)
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Inventering Hjo centrum
Inom avgränsningen som deﬁnierar centrum återﬁnns handels- och
mötesplats.
Handeln är främst lokaliserade runt torget, hamnen och längs med
hamngatan och bangatan. Ingen utformning av dessa binder dem
samman, enda länken är hamngatan som knyter ihop ”gamla” staden
med den ”nya”. Centrum upplevs som fragmenterat och uppdelat i den
”gamla” och ”nya” staden, där möjligheten till ﬂest möten äger rum
framför ICA (i den ”nya”staden).
Handelssituationen avspeglas i den fysiska miljön varpå det inom Hjo
centrum återﬁnns skyltfönster som gapar tomma och en dominans av
bilar framför människor.

Hamngatan
Floragatan
Långgatan
Torget

Hjo-grillen
Långgatan
Bangatan/Ica

BILDER ÖVER HJO CENTRUM
(Samtliga fotografier tagna
av författaren)
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I Hjo centrum ﬁnns en god tillgång till offentliga mötesplatser, med
ﬁna parker, gator och torg. Vissa av dem är tydligt utformade för
människor att mötas på, medan andra inte är det, vilket bedöms utefter
hur den fysiska miljön är möblerad och organiserad.

Mötesplatser

För att uppfylla kravet om mötesplaster och kunna deﬁniera dessa
i inventeringen, görs en observation angående dem platser inom
avgränsning för centrum där människor rör på och uppehåller sig.
På dem platser som är tydligt utformade ﬁnns det främst möjligheter
att sitta och aktivera sig i form av offentlig utsmyckning, medan det
saknas för dem otydligt utformade platserna.
Till det tydligt utformade mötesplatserna hör Stora torget
och Hamnen, som är belagda med gatsten, möblerade och
sammankopplade med handel, samt Samskoleparken, Prärien och
Stadsparken som är välordnade grönytor avsedda för rekreation. Även
busstorget och den lilla parken vid kiosken kan räknas till dessa.
Till de otydligt utformade mötesplatserna återﬁnns främst platsen
utanför ICA på bangatan, som inte är utformad som en plats för
människor att mötas på, men som ändå används till det. Även platsen
utanför Hjo grillen och längs med hamngatan, återﬁnns stråk och
platser som fungerar som mötesplatser utan att vara tydligt utformade
för det.

Tydligt utformade mötesplatser;

Otydligt utformade mötesplatser;

Torget
Kiosken/parken
Bangatan
Samskoleparken
Prärien
Busshållplats
Stadspark

Hamngatan
Framför ICA
Korsning Hamn- Floraoch Bangatan
Framför Hjo-grillen

N
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Ur teorin för utformning av mötesplatser identiﬁerades användningen
av Paths för att ”röra sig” och Nodes för att ”uppehålla sig”. De fysiska
element som dessa representerar genom vägar, stråk och korsningar
inventeras inom avgränsningen för centrum genom en Lynch analys.

PATHS och NODES enligt tolkning av Lynch för Hjo centrum:

Högre koncentration människor och relevans för rörelse
Medel koncentration människor och relevans för rörelse
Lägre koncentration människor och relevans för rörelse

Högre koncentration människor och sammankoppling
Medel koncentration människor och sammankoppling
Lägre koncentration människor och sammankoppling

N

4.
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ANALYS MÖTESPLATSER
Introduktion
I detta avsnitt analyseras vad som framgick i fallstudien kring att ”röra
sig” och ”uppehålla sig” i Hjo centrum. Analysen beskriver genom
forsknings och kunskapsöversikten, vilka fysiska element och riktlinjer
som kan bidra till att människor uppehåller sig på en plats och möts.
Samt analyseras de redan existerande sådana mötesplatser i centrum.

29
Mötesplatser I fokus
Genom en sammanslagning av inventeringar för mötesplatser och
Lynch analysen med Paths och Nodes, går det att urskilja vilka platser
i centrum där mest aktivitet äger rum. I dessa så kallade fokuspunkter
ﬁnns således bäst underlag för möjlighet till möte enligt analyserna.
Det är dem platserna som därmed är lämpliga att fokusera på och
utveckla. Utav dem väljs för denna uppsats tre stycken att närmare
studera; Torget, Hamnbacken och Korsningen/Bangatan ICA. Dem
väljs på grund av deras spridda lokaliseringar i centrum såsom i
”Gamla”staden och i ”Nya”staden, samt mittemellan, vilket kan anses
vara representativt för centrums olika delar. Dem är även viktiga
platser som kan samverka i staden för ett gemensamt uttryck samt har
vardera av dem en stark platsidentitet

FOKUSPUNKTER

Torget
Hamngatan
Korsningen/bangatan

De utvalda mötesplatserna analyseras utefter samma hierarki i
teoridelen som var;
Människan och platsen – som beskriver de
mänskliga aktiviteterna som äger rum på platsen
Strukturen och platsen – som beskriver de element
som utgör platsen
Utformning av platsen – som beskriver hur den
fysiska miljön ser ut.

N

30

Torget
Människorna på platsen
På torget rör sig människor främst kring fasader och väggar. Eftersom
restauranger, caféer och annan daglig verksamhet som drar folk är
lokaliserat här, innebär det att ﬂest människor vistas här vid lunchtid
och då äger främst nödvändiga aktiviteter rum. Stora torget är omgjort
sedan sommaren 2010 till en plats där ”shared space” råder(människor
och andra fordon vistas på samma yta). De människor som
observeras korsa platsen, uppehåller sig ogärna i mitten av torget.
Ibland förändras karaktären av torget då det används som tillfällig
marknadsplats och för valbara aktiviteter, vilket sker främst under
sommaren med inslag som exempelvis utomhusbio.

Bilder över torget (tagna av författaren)

Strukturen på platsen
Stora torget har karaktären av en knutpunkt. Det är en plats som är
sammanbindande för fem vägar varav tre av dem är av betydande
värde för framkomligheten i staden såsom Långgatan, Torggatan
och Hamngatan. Formen för platsen är oregelbunden och fasader
och väggar är sammanbindande runt om men luckras upp i och med
kyrkan i norr.
Utformningen av platsen
I samband med förnyelsen av torget består större delen
markbeläggningen numer utav kullersten. En anpassning för
tillgänglighet har gjorts i form av att hinder, såsom kantsten för
trottoarer och trappor till ingångar, undanröjts. Trädplanteringar har
uppkommit som saknats tidigare, samt ﬂer möjligheter att sitta. Dock
längs med fasader och väggar.

Riktlinjer för att stärka kvaliteter för mötesplats;
”Att röra sig”
•

Skapa fixerade objekt för människan att röra sig mot

”Att uppehålla sig”
•
•

Skapa sittplatser som förmår ha fler användningsområden
och kan vara multifunktionellt
Skapa platser inom platsen där människan kan delta aktivt
eller passivt med andra
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Hamngatan
Människor på platsen
Då denna gata är smal tar bilar upp stor plats, dem är det dominerande
traﬁkslaget. Gående och cyklister hamnar här i skymundan.
Hamngatan är lika viktig för både fotgängare och bilister, det är här
som man förﬂyttar sig mellan den ”gamla” och ”nya” delen av staden
och mycket rörelse trängs längs med denna gata. Det ﬁnns inte
många ställen som människor pausar längs med gatan, det är främst
en transportsträcka där nödvändiga aktiviteter äger rum. Brist på
bänkar noteras längs med gatan men det återﬁnns några i parken
som är närliggande, samt en invid plantering och statyett i anslutning
till gatan. Ett promenadstråk längs med Hjoån korsar gatan vid bron,
varpå det uppstår konﬂikter mellan gående och bilister.
Bilder över hamngatan (tagna av författaren)

Strukturen på platsen
Hamngatan är den enda förbindelsen över Hjoån i centrum som
förbinder ”gamla” och ”nya” staden, det är den viktigaste gatan genom
centrum. Den är dock inte bred och vid bron över Hjoån är det som
smalast. Bebyggelsen är varierad runtomkring med alltifrån små
stugor till våningshus, park och grönska ligger väster om platsen, och
centrums glugg ut mot havet ﬁnns mot öst.
Utformningen av platsen
Hamngatan är en rak gata med smala trottoarer i den äldre delen och
bredare i den nya. Gatan skiftar även karaktär från den gamla delen
till den nya, dock är underlaget, asfalt, detsamma. Trottoaren varierar
längs gatan i bredd och det gör även kantstenens i höjd. Gatan upplevs
fragmenterad på samma sätt som staden, fast den skall fungera som
den sammanbindande länken. Varken planteringar eller liknande
lyktstolpar följer här samma utformning eller återﬁnns kontinuerligt.

Riktlinjer för att stärka kvaliteter för mötesplats;
”Att röra sig”

•
Skapa regelbundenhet kring stråket i form av färg,
golv, fasader eller planteringar som följer samma karaktär eller
upprepar sig kontinuerligt
•
Skapa en struktur av stråk som är överblickbart, enkelt
och logiskt, där det finns en underordnad hierarki av längd och
bredd.
•
Skapa stråk på människans villkor som främjar den fart
som gående och cyklister har

”Att uppehålla sig”

•
Skapa sittplatser för den dimension av människor som
beräknas uppehålla sig på platsen
•
•

Skapa en form för platsen som stöttar dess funktion
Skapa upprepningar av en plats för att stödja en struktur
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Korsning /Bangatan (ICA)
Människor på platsen

Utformning av miljön

Främst uppehåller sig människor på denna plats i syfte att inhandla
dagligvaror. Däremot lockar en kontinuerlig ström av människor
andra människor, som vistas på platsen för att se, höra och möta andra.
Utanför ICA ﬁnns det bänkar för människor att sitta på, cykelställ och
parkeringar, platsen sammanbinder olika transportslag. Främst rör
sig människor på den västra sidan längs med Bangatan för att sedan ta
sig via korsningen och över på östra sidan Hamngatan, här återﬁnns
sociala aktiviteter. I korsningen prioriteras dock bilar, och som gående
tar det lång tid att korsa gatan/korsningen.

I den fysiska miljön längs med Bangatan
ﬁnns en avsaknad på grönska i form av
bland annat kontinuerlig trädplantering.
Gatan innehar inga element förutom
markbeläggning och bredd som gör
att den fungerar sammanhållande, den
upplevs därmed som fragmenterad.
Övergångsställen ges ingen prioritet i
utformning. Sittplatserna för platsen är
av olika utseende och karaktär vilket
ger ett rörigt intryck.
Bild korsning/ICA (tagna av författaren)

Vid passande väder för utomhusvistelse urskiljs de valbara
aktiviteterna genom att människor nyttjar den lilla grönytan norr om
korsningen istället för parken söder om den. Människor sitter invid
korsningen istället för högre upp, vilket förmodas beror på den ökade
kontakten med det som händer i korsningen.
Strukturen på platsen
Bangatan är en bred gata, till dimensionen särskiljer den sig därmed
från den övriga småskaligheten vilket karaktäriserar vägnätet i Hjo
centrum. Dock följer den samma övergripande struktur för hur ”nya”
stadens gator är uppbyggda. Korsningen förbinder tre gator; Bangatan
och Hamngatan i syd-nordlig riktning, samt Floragatan i väst-östlig
riktning. Det är en fyrvägkorsning men en aningens förskjuten
sådan, vilket gör att formen av den är mer rektangulär och spatiös än
fyrkantig och kompakt. Korsningen omges av grönska från två håll i
nord och syd samt med byggnader längs med dessa.

Riktlinjer för att stärka kvaliteter för mötesplats;
”Att röra sig”
•
•

Skapa regelbundenhet kring stråket i form av färg,
golv, fasader eller planteringar som följer samma karaktär
eller upprepar sig kontinuerligt
Skapa stråk på människans villkor som främjar den fart som
gående och cyklister har

”Att uppehålla sig”
•
•
•
•

Skapa platser inom platsen där människan kan delta aktivt
eller passivt med andra
Skapa sittplatser som nyttjar topografi och redan kända
element i den fysiska miljön
Skapa sittplatser som förmår ha fler användningsområden
och kan vara multifunktionellt
Skapa en form för platsen som stöttar dess funktion
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Bilder från inventering av fokusplatser (samtliga tagna av författaren)

Torget

Hamngatan

Korsningen/bangatan

5.

34

RESULTAT OCH SLUTDISKUSSION

Introduktion
För denna avslutande del av uppsatsen presenteras här hur
utformningen av de utvalda mötesplatserna I Hjo centrum skulle kunna
se ut vid applicerande av riktlinjer.
Sedan förs en diskussion kring huruvida undersökningsmetoden
fungerat i förhållandet till syftet, samt framhålls de slutsatser och
reﬂektioner som kan göras av arbete.
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Torget
Nedan redovisas hur utformningen av Torget skulle kunna utvecklas
med riktlinjerna för mötesplatser. Bilderna skall fungera som
inspiration för hur riktlinjerna skulle kunna få ett fysiskt uttryck.

Riktlinjer för att stärka kvaliteter för mötesplats;
”Att röra sig”
•

Skapa fixerade objekt för människan att röra sig mot

”Att uppehålla sig”
Torget får mer rum och plantering samt
möblemang som det går att sitta på, skejta på, vila på.

•
•

Skapa sittplatser som förmår ha fler användningsområden
och kan vara multifunktionellt
Skapa platser inom platsen där människan kan delta aktivt
eller passivt med andra
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Hamngatan
Nedan redovisas hur utformningen av Hamngatan och dess
omgivning skulle kunna utvecklas med riktlinjerna för mötesplatser.
Bilderna skall fungera som inspiration för hur riktlinjerna skulle
kunna få ett fysiskt uttryck.

Riktlinjer för att stärka kvaliteter för mötesplats;
”Att röra sig”
•
•

Hamngatans utformning syftar till att visa på dess relevans, trädplanteringar och enhetliga material val är viktiga för att framhäva detta. Utifrån Hamngatan byggs en struktur för gående.

•

Skapa regelbundenhet kring stråket i form av färg,
golv, fasader eller planteringar som följer sammakaraktär
eller upprepar sig kontinuerligt
Skapa en struktur av stråk som är överblickbart, enkelt
och logiskt, där det finns en underordnad hierarki av
längd och bredd.
Skapa stråk på människans villkor som främjar den fart
som gående och cyklister har

”Att uppehålla sig”
•
•

Skapa sittplatser för den dimension av människor som
beräknas uppehålla sig på platsen
Skapa en form för platsen som stöttar dess funktion
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Korsningen/ Bangatan (ICA)
Nedan redovisas hur utformningen av korsningen/ bangatan ICA
skulle kunna utvecklas med riktlinjerna för mötesplatser. Bilderna
skall fungera som inspiration för hur riktlinjerna skulle kunna få ett
fysiskt uttryck.

Riktlinjer för att stärka kvaliteter för mötesplats;
”Att röra sig”
•
•

Korsningen får en karaktär av ett torg, där människan prioriteras
framför bilden, samt får den ett mer enhetligt uttryck med gott
om plats för att iakta folkliv

Skapa regelbundenhet kring stråket i form av färg,
golv, fasader eller planteringar som följer samma karaktär
eller upprepar sig kontinuerligt
Skapa stråk på människans villkor som främjar den fart som
gående och cyklister har

”Att uppehålla sig”
•
•
•
•

Skapa platser inom platsen där människan kan delta aktivt
eller passivt med andra
Skapa sittplatser som nyttjar topografi och redan kända
element i den fysiska miljön
Skapa sittplatser som förmår ha fler användningsområden
och kan vara multifunktionellt
Skapa en form för platsen som stöttar dess funktion
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Diskussion och utvärdering av metod
För att besvara de problem och frågeställningar kring hur
handelsplatsen i mindre städer kan stärkas som mötesplats genom
gestaltnings åtgärder gick tillvägagångssättet via studier av relevant
planeringslitteratur samt en fallstudie över Hjo centrum. Slutresultatet
har presenterats ovan, vilket är en tänkbar gestaltning utifrån en
analys, som vilar på en kombination av metoder såsom observation och
skriftliga källor.
Huruvida valet av olika metoder kan anses lämpligt för detta arbete,
bör det här tilläggas att det ﬁnns ﬂer observationsmetoder att tillgå
än dem som används här. Valet av inventering och Lynch analys
skulle kunna ersättas med andra, dock fanns det redan kunskap och
dokumenterad användning av dessa två och genom att behärska dem
minskade risken för eventuella brister, samt förhåller de sig väl till
avgränsningen för tid och omfattning av arbetet. En av ﬂera andra
lämpliga metoder som skulle kunna ge ytterligare stöd för analys av
rörelsemönster och mänskligaktivitet är Space Syntax, men som valdes
bort just på grund av avgränsningen i tid och resurser.
Genom att använda olika metoder kan dess inneboende svagheter
kompletteras i och med varandra. Även möjligheten att närma sig
en problematik ur ﬂera synvinklar kan vara till nytta för att kunna
presentera en större helhetsbild. Varpå det för detta arbete varit
viktigt att få en bild över hur centrum fungerat historiskt samt hur det
fungerar idag som mötesplats. Vilka fysiska attribut i miljön som ﬁnns
och som påverkar möjligheten till möten.
Objektiviteten i arbetet kan ifrågasättas genom att den egna närvaron
är stark i fallstudien samt även i metoden observation i form av Lynch
analys och inventering. Det kan innebära att det påverkar studien
och att den tilldelas en mindre trovärdighet(Denscombe, 2009).
Genom att inneha egenskaperna hos en student i årskurs tre inom
programmet Fysisk planering, inﬁnner sig automatiskt ett synsätt att
betrakta problematiken och den fysiska miljön, vid användandet av

metoderna för analys. Den personliga bakgrunden och den fysiska
och det emotionella tillståndet för dagen kan även komma att spela in,
för hur den fysiska miljön på platserna upplevdes och tolkades. Detta
påverkar till viss del arbetet, men eftersom arbetet är avsett att läsas
inom ämnesområdet Fysisk planering anser jag inte att det påverkat
trovärdigheten nämnvärt.
Det kan även framhållas kritik gentemot att observationen endast
genomfördes under en dag, och att detta var en helgdag, vilket
inte nödvändigtvis återspeglar resterande veckodagar. Även vädret
påverkar antalet människor i centrum och huruvida människor precis
eller för ett tag sedan fått lön. Dessa är faktorer som även dem genom
avgränsningen i tid och resurser bortses från i detta arbete.
Huruvida metoden Lynch analys av Paths och Nodes över Hjo centrum,
är en pålitlig metod för att identiﬁera mötesplatser kan diskuteras.
Då en mötesplats identiﬁerats som en plats för uppehälle där alla
människor kan mötas går det att styrka relevansen av att använda sig
utav Paths och Nodes, eftersom de behandlar rörelse och uppehåll för
rörelse. Deﬁnitionen av dem stämmer således in för resonemanget ”att
röra sig” och ”att uppehålla sig”då dessa beskrivs enligt Lynch som
sträckor där människor rör sig och observerar miljön samt strategiska
punkter som ansamlar och koncentrerar funktioner och människor till
en plats varvid i dessa det ständigt händer något.
Eftersom det ej funnits något mätbart material att tillgå över
koncentrationen av människor för Paths och Nodes över Hjo centrum
ligger tillförlitligheten i analysen på den teoretiska ram som beskriver
och identiﬁerar de två elementen. Detta då den hierarkiska strukturen
för dessa bygger på en subjektiv bedömning av det som anses mest
relevanta och frekvent besökta enligt egen observation.
Syftet med att identiﬁera grundelementen enligt Lynch (1960) är
att de tillsammans bygger upp och skapar en visuell bild av staden
där kvaliteter ligger i läsbarheten. Det är inte för detta syfte som
dessa element presenteras och analyseras utan för att de fungerar
som faktorer för möjligheter att mötas. Kritik mot användningen av
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metoden kan därmed vara att syftet med den används på ett annat sätt,
dock fortfarande för att identiﬁera fysiska element i miljön. En Lynch
analys kan även göras av allmänhet genom förklaring, men gjordes
i detta fall enbart av en person. Med ett större underlag av analyser
skulle möjligtvis tillförlitligheten av Lynch anlysen varit större, vilket
det återigen inte fanns tid och resurser för här.
Inventeringen skedde systematiskt och regelbundet utifrån angivna
teoretiska ramar i Forsknings- och kunskapsöversikten. Detta för att
möjligheten att applicera strukturen för analysen på en annan plats
skall vara möjlig. Däremot ﬁnns det alltid en mänsklig faktor rörande
hur vi uppfattar den fysiska miljön, vilket kan innebära att allt mot
förmodan inte registrerats eller registrerats på fel sätt.
Sammanfattningsvis har valet och genomförande av metoderna varit
lämpligt för detta arbete som avgränsas genom både tid, resurser och
lokalisering. Metoderna anses även kunna användas på andra platser
vilket är viktigt för möjligheten till att generalisera arbetet. Den främsta
negativa aspekten är den starka personliga närvaron som kan ha en
inverkan på analysen, dock presenteras den utförligt så att läsaren är
medveten om detta.
Den fallstudie som gjorts bedöms tillsammans med övrig forskningsoch kunskapsöversikt varit ett fungerande tillvägagångssätt för att
genom metoder såsom inventering och Lynch analys kunna analysera
mötesplatser. Även för att fastställa vilka principer för utformning
som kan förstärka dem. Men det bör poängteras att det ﬁnns en
problematik med att resultatet kan vara vinklat enligt författarens
tycke, genom att den egna närvaron är stark i fallstudien.

Slutdiskussion och reflektion
De frågeställningar som utgjort grunden för denna uppsats, besvaras
och diskuteras här med stöd i Forsknings och kunskapsöversikten
samt fallstudien för Hjo centrum. Detta även i kombination med
resultaten från analyserna över den fysiska miljön för mötesplatserna.
Genom att studera centrum i Hjo, som historiskt och geograﬁskt
förenat handels och mötesplats, har kandidatarbetet syftat till att
utforska hur centrum kan bevara och utveckla sin funktion som
mötesplats då handeln lämnar. Arbetet har närmat sig syftet genom
att utforma riktlinjer för gestaltning av attraktiva mötesplatser samt
att applicera dem på den fysiska miljön i Hjo, vilket redovisats i
graﬁska illustrationer. Det är däremot svårt att fastställa hur väl syftet
uppfyllts eftersom det genom illustrationerna inte går att se om dess
funktion som mötesplats upprätthålls, utan bara ger en indikation
på hur de skulle kunna utvecklas. Eftersom resultatet av inte kunnat
kontrolleras ute i den fysiska miljön, i brist på tid och resurser för vad
kandidatarbetet innefattar, går resultaten här endast att se som möjliga
gestaltningar med stöd i teori.
Kan centrum i en mindre stad, som fungerat som både handel- och
mötesplats, utformas mot en attraktiv mötesplats då handeln stagnerar?
Eftersom denna uppsats förhållit sig till den utvecklingen som skett
inom handeln, har det inneburit att möjligheterna att föra handeln
tillbaka mot centrum inte vidare analyserats. Fokus har istället varit
att föra tillbaka folklivet i centrum genom att utforma attraktiva
mötesplatser. Vad som är en attraktiv mötesplats kan diskuteras och
har olika innebörd för olika människor. Dock har denna uppsats
utgått från de urbana studier som gjorts utav Gehl, Lynch och Cullen
angående attraktiva miljöer att vistas i, och vad som karaktäriserar
dem. Utifrån litteraturen, sammanställdes ett antal riktlinjer för vad
som kan anses som kvaliteter för att människor skall uppehålla sig
och röra sig på platser. Genom dessa kunde dels platserna analyseras
utefter om dem innehöll beskrivna kvaliteter, samt om det fanns
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brister på platsen, alltså att den saknade kvaliteter i likhet med
riktlinjerna. Tillvägagångsättet med applicering och analys utifrån
sammanställda riktlinjer är likväl fungerande som det är förenligt
med problematik. Detta eftersom risken ﬁnns att platserna blir
homogena och innehåller samma goda egenskaper för mötesplatser
och därmed förlorar sin identitet efter applicering. Det är därför viktigt
att utformningen tar stor hänsyn till platsen och inte endast följer
riktlinjerna. Därmed kan det ses som positivt att kombinera dessa med
inventering och Lynch analys. Genom en uppgradering av den fysiska
miljön på platserna i centrum ﬁnns en förhoppning om att kunna locka
tillbaka människor till platsen och därmed förstärka dess roll som
mötesplats igen.

och övervakning vilket får ytterligare negativa sociala konsekvenser.
Bergman (2003) beskriver i Handelsplats, Shopping och stadsliv (som
utgjort en viktig källa i detta arbete), hur handelsplatsen som varit en
offentlig plats med informella regler numer tenderar att utvecklats mot
en privat plats. Den offentliga handelsplatsen i centrum är därmed
viktiga mötesplatser, då de tjänar syfte som stärkande av socialt kapital
genom att vara tillgängliga för alla(Bergman, 2003). Ett annat sätt
att se på den framtida utveckling av handels- och mötesplatser, är att
de som uppförts utanför centrum får större betydelse. Det kan ske
genom att de skulle kunna göras mer tillgängliga och förbindas bättre
med kollektivtraﬁk. Detta för att kunna nå ut till ännu mer kunder, inte
bara de bilburna.

Det var viktigt under arbetets gång att få ett grepp om vilken betydelse
handelsplatsen haft som mötesplats, och hur detta har avspeglat
sig genom tiden. Med avseende att få en djupare förståelse för hur
utvecklingen kan se ut i framtiden, samt hur den problematik som
dessa platser står inför idag har uppkommit.

För Hjo centrum har utvecklingen inneburit att det gamla torget
konkurrerar mot både hamnen och platsen utanför ICA där människor
uppehåller sig. Det innebär en fragmenterad centrumbild och minskad
rörelse av människor. Många invånare handlar även externt vilket
påverkat livet i staden och uttrycks i den fysiska miljön genom livlösa
fasader med tomma skyltfönster. Mindre folk rör sig på dessa platser
och den självklara funktionen som mötesplats är inte längre så stark
som den tidigare varit. Spår av tiden och för den rådande normer
avspeglar sig därmed i den fysiska miljön.

Vilken betydelse har handelsplatsen haft, både som handels- och
mötesplats, genom historien fram till idag?
Det har framkommit under arbetets gång att handelsplatsen, för
många äldre städer, varit den främsta orsaken till städers uppkomst
och att det strategiska läget har varit avgörande för dess lokalisering.
Det stadsliv som växt fram där, då människor ﬁck tillgång till offentliga
platser, har möjliggjort för möten och utbyte av tankar och haft
en stor social betydelse. Det har i sin tur utgjort en grund för den
demokratiseringsprocess som ägt rum i samhället i samband med
stadens uppkomst och utveckling.
Idag spelar läget mindre roll eftersom människor är mer mobila
och även har tillgång till handel via nätet. Dock ﬁnns det en social
problematik med externa handelsplatser, då svaga grupper inte har
samma mobila möjligheter som andra vilket exkluderar dem från dessa
mötesplatser. På dessa platser regleras även mötet utav restriktioner

I samband med tillbakablicken mot den historiska utvecklingen
spekuleras det även i framtiden vilken roll mötesplatser kommer
att ha, eftersom ett nytt forum för möte sker via internet. Den
virtuella mötesplatsen kan därmed ses som konkurrent till den
fysiska mötesplatsen. Denna tänkbara utveckling bestrids dock
enligt argument av Gehl som menar att de offentliga platserna, där
människor får möjlighet att mötas, har en alldeles för stor inverkan
på samhället för att försvinna. Friheten av individens rörelse och
möjligheten att se och höra andra människor gör att centrum idag
ses som en självklar demokratisk vistelsemiljö tillskillnad från extern
handeln. Men centrum har idag på många håll, underkastats den
rumsliga logik som handeln har utvecklat med tiden vilket försvagat
dess roll i många mindre städer.
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Hur kan en uppgradering av mötesplatsens utformning, enligt
gestaltnings principer, skapa förutsättningar för att förstärka redan
etablerade mötesplatser?
Under arbetets gång har det konstaterats att en plats består utav dess
fysiska struktur och att inom ramarna för den strukturen pågår det
sociala livet. Strukturen av den fysiska miljön som människan förhåller
sig till, reproducerar därmed sociala förhållanden(Wäreneryd, 2002).
Utifrån detta antagande går det att hävda att genom en upprustning av
den struktur som ﬁnns på en plats, går det att möjliggöra för socialt liv.
Däremot bör det även tas i beaktande att beroende på utformningen,
går det inte bara att stimulera mänsklig aktivitet utan även motverka
den. Det är därför viktigt att vid en uppgradering av mötesplatserna,
ha en förståelse för vilka element i den fysiska miljön som kan
exkludera människor. Det vore istället negativt eftersom att syftet med
uppgraderingen då skulle motverkas. Möjligheter för alla att mötas,
röra sig och uppehålla sig på en plats minskar då istället.
Däremot så ﬁnns det vissa element som redan beskrivits och
sammanfattats till riktlinjer som kan verka för att skapa attraktiva
miljöer. Dem miljöerna har enligt Forsknings och Kunskapsöversikt
deﬁnierats innehålla möjligheter för såväl informella som formella
möten, samt aktiviteter som är av nödvändiga, valbara och sociala
karaktärer. Viktigast är att människor inbjuds till att interagera med
varandra och att det även går att betrakta men inte nödvändigtvis
delta i det sociala livet. Därmed bör det noga avvägas vilka riktlinjer
som appliceras på en plats, eftersom de kan innehålla kontrasterande
gestaltnings principer. Att bjuda in och öppna upp, men samtidigt
ge plats för avsklidhet, är något som kan vara problematiskt att
åstadkomma. Det är därför av stor vikt att platsens karaktär och
naturliga förutsättningar utgör grunden för vad som sedan kan vara
möjligt att utveckla för varje enskild plats. Vilket kan innebära att
någon av riktlinjerna väljs bort för att sedan återﬁnnas på en annan
plats.
Dock bör det framhävas att dessa riktlinjer endast kan tjäna som
underlag för hur mötesplatser kan stärkas, de kan i praktiken inte

garantera att det resulterar i att stärka ett centrums funktion som
mötesplats. Frågan är även om en förändring eller förstärkning av
dessa mötesplatser kommer att innebära att ﬂer människor väljer att
vistas inne i centrum?
Genom att göra nedslag på olika platser ﬁnns det en risk att
helhetsbilden försvinner, eftersom fokus ligger på speciﬁka platser.
För att kunna argumentera för att centrum förstärks som mötesplats
går det förvisso att säga att en upprustning av en miljö i ett område
får så kallade ”spillover” effekter på resterande del, alltså positiva.
Samtidigt som det även går att hävda att det är minst lika viktigt för ett
fungerande centrum att alla delar samspelar med varandra, och att den
överordnade strukturen är viktigast.
Hur kan man tillämpa principer om mötesplatsers utformning för att
stärka centrum i Hjos funktion som mötesplats?
Som ovan diskuterats så förstärker man möjligheterna att mötas i Hjo
centrum genom en uppgradering av mötesplatserna, samtidigt som det
inte går att förutsäga vad effekterna utav att stärka dessa mötesplatser
innebär. Förhoppningen är dock att genom att skapa underlag för
människor att mötas, öka antalet människor i centrum samt den sociala
hållbarheten i Hjo.
Utefter det dubbla imperativet som togs upp i början av denna
kandidatuppsats där det påpekades att ”Inget stadsliv utan handel,
ingen handel utan möjligheter till ﬂanerande” kan det troligtvis innebära
att den lokala handeln kan utvecklas tillsammans med en livlig
stadskärna.
I forsknings och kunskapsöversikten beskriver Gehl (2010) även
hur stadsförnyelse bör ske med hänsyn till den mänskliga skalan. I
denna uppsats har målet inte varit att skapa en attraktiv mötesplats
som attraherar nya människor, utan snarare en som tar hänsyn
till invånare i Hjo. Genom att dem främst använder centrum så är
deras behov viktigast att tillgodose, om invånarna trivs i sin stad gör
förhoppningsvis även besökarna det med.
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Den teori som presenteras i denna uppsats syftar till att ge redskap för
att utforma attraktiva mötesplatser. Den bygger på studier i den fysiska
miljön, utav platser som anses attraktiva för människor att vistas på.
Kritiken som går att framföra är att det därigenom inte bör tolkas
som vedertagna sanningar. Detta för att, som påvisats i den historiska
utvecklingen, människan förändras över tid och även dess förhållande
till platsen. Även strukturen av platsen har i vissa fall främjat ett visst
beteende. Det går därmed inte utifrån de förändringar som görs i den
fysiska miljö att med säkerhet veta vilka konsekvenser det har för hur
människor kommer att använda platsen.
Sammantaget är det problematiskt att påstå att en upprustning av en
fysisk miljö kan innebära att dess funktion som mötesplats stärks.
Dock så bör det bestrykas att genom upprustning möjliggörs en sådan
utveckling, vilket kan komma att ha en positiv inverkan på den sociala
hållbarheten i staden. Det gäller även för Hjo centrum.
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