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1. Introduktion 

Sedan en lång tid tillbaka har många författare, konstnärer, teateruppsättningar, 

regissörer, performanceartister och kritiker intresserat sig för vår känslomässiga 

relation till stadens miljö. Ämnet inom kulturdebatten märks av genom att allt fler 

böcker och filmer produceras, man gör inslag i TV och radio, och utställningar 

anordnas med ämnet i fokus. Dessa kulturutövares intresse för disciplinen kan riktas 

mot ett flertal aspekter såsom segregation och förorter, våld och trygghet, gated 

communities eller framtidens edge cities, feministisk stadsplanering, tull och 

trängselavgifter, nya köpcentra, byggandet av bostäder kontra grönområden, eller 

huruvida det är avgörande att förändra en miljö överhuvudtaget. I avhandlingen 

Stadsplanekonstens irrvägar låter Johan Rådberg åskådliggöra ett mänskligt 

perspektiv på frågan och ger ett exempel på hur vi i vår samtid kan förhålla oss till 

det hela (2014, s. 36): 

 

Det är en ny situation att stadsbyggnadsapparaten inte i första hand måste inriktas på att 

åstadkomma så mycket bostäder och infrastruktur som möjligt [...]. Kvantitetens epok är 

över, kvalitetens epok skulle kunna börja. Vi skulle alltså nu kunna inrikta oss på att ta igen 

det vi försummat. [...] Vi skulle kunna skapa i verklig mening ”mänskliga städer”, städer och 

samhällen som är goda och attraktiva miljöer för alla.  

 

Som social konstruktion för också staden med sig en idealiserad bild av vad den ska 

tillgodose den urbana människan. En plats som är under fysisk eller social förändring 

kan synliggöra olika värderingar som förekommer hos dem som är verksamma på 

platsen, och som nu tillsammans måste förhålla sig till det nya. Avgörande faktorer 

såsom byggnader och dess funktioner, en attraktiv gatumiljö, en lokal identitet och 

människors fysiska förutsättningar, påverkar samtliga det mänskliga livet såväl som 

den offentliga miljön som omger det. Men en sådan miljö är också beroende av 

människornas känsla av delaktighet. Tillit, trygghet och en möjlighet att delta samt 

uttrycka sina behov kan verka för en social hållbarhet. Men är vi delaktiga i de 

miljöer som byggs omkring oss, till den nivån att vi blir tillfreds med det vi får efter en 

ombyggnadsprocess? 
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I centrala Norrköping finns det en offentlig plats vid namn Hörsalsparken. Den ligger 

intill innerstadens huvudgata och centralt i Norrköpings utbredda rutnät, mitt bland 

färgskiftande fasader från varierande tidsepoker. Men den Hörsalspark vi ser i hjärtat 

av staden, har likt många andra fysiska platser haft ett flertal skepnader under årens 

lopp som sedan successivt förändrats. När denna studie inleddes hade 

Hörsalsparken endast några månader innan invigts i en ny modern skrud, och 

därmed avrundades en ombyggnadsprocess som hade pågått under flera års tid. 

Ombyggnationen genererade en långtgående mediedebatt i den lokala pressen som 

främst berörde den kritik som stadens medborgare hade gentemot projektet. Denna 

mediedebatt lät göra gällande att Norrköpings medborgare på olika sätt kände sig 

förbisedda i de behov man önskade att parken skulle uppfylla. Under samma period 

både nomineras Hörsalsparken till, och vinner, Sveriges Arkitekters Sienapris för 

2015 års bästa utemiljö. Det står då klart att den bild som arkitektbranschen och 

kommunens makthavare delar om den goda stadsmiljön, skiljer sig från den bild som 

andra samhällsgrupper visualiserar. En polarisering som kan tyckas vara olycklig om 

de som formger och skapar vår framtida stadsbild, inte lyckas överbrygga denna 

klyfta. 

 

I diskussionen om Hörsalsparken, som mestadels sker i makt- och mediesfärerna, 

finns ytterligare en part som har en viktig roll i att definiera vad Hörsalsparken är – 

nämligen de som ser den som sin egen miljö. Ombyggnationen påverkar i allra 

högsta grad hur stadens invånare rör sig på och aktiverar platsen. Det är denna 

grupp som fyller den med liv och ger platsen dess mening, besökaren är syftet med 

dess existens. Därför sätts den dagliga besökaren och deras perspektiv i fokus i 

följande studie. 

 

Kandidatuppsatser förändrar inte världen. Men vi vill gärna tro att vårt arbete i någon 

mån kan bidra till en ökad förståelse för allmänhetens förväntningar på en omgivning 

som tilltalar dem. Och om dessa förväntningar skulle bli förbisedda, vilka 

konsekvenser det då får i frågan om våra offentliga miljöer. 
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1.1 Bakgrund 

Hörsalsparken har varit en betydelsefull plats för Norrköping ända sedan 1100-1200-

talen, århundraden innan Norrköping var en stad. Då var den endast en kvarn- och 

fiskeby med ett för den moderna tiden, okänt namn. Under denna period utgjorde 

Hörsalsparken byns kärnområde och högsta punkt, med en kyrka belägen på 

platsen, S:t Johannes kyrka1, som var omgiven av en gravplats (Nordström, 2011). 

Detta var “landsbygdens” kyrka, och S:t Olais kyrka som också fanns vid den här 

tiden tillhörde “stadens” invånare. Det faktum att S:t Johannes kyrka befinner sig på 

en högre belägen plats än S:t Olai kyrka är dock ett kvitto på att kyrkplatsen vid 

                                                
1 Det förekommer ett flertal olika benämningar på S:t Johannes kyrka i källmaterialet, som antyder att 
den har haft olika namn under olika epoker. De alternativa beteckningar som förekommer är den äldre 
S:t Johannis kyrka (Johansson H. , 2013), S:t Johannis kyrka, S:t Johannis gamla kyrka, och slutligen 
S.t Johannis församling (Berger, 2015)  – då en benämning om endast församlingen. Dessa 
beteckningar redovisas dock utan någon som helst förklaring om varifrån de kommer, eller under 
vilken period de var aktuella för platsen. Enda undantaget skulle kunna gälla S:t Johannis gamla 
kyrka, som återfinns i en av Åsa Bergers referenser. En bok vid namn Vårt gamla Norrköping. Bidrag 
till dess kulturhistoria, daterad 1913. Berger själv använder endast en gång benämningen S:t 
Johannis när hon omtalar kyrkan, och då utan någon förklaring om varför. Av denna anledning 
kommer endast beteckningen S:t Johannes kyrka användas i denna studie, för att benämna 
byggnaden när den fortfarande var en kyrka. Detta då S:t Johannes kyrka är det mest vanligt 
förekommande namnet och löper mindre risk att användas felaktigt vid redogörelsen för kyrkan under 
olika epoker. 
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Hörsalsparken är äldre. Det finns dock ingen text som omnämner kyrkan förrän år 

1417 (Berger, 2015, s. 12). 

 

S:t Johannes kyrka konkurrerade med S:t Olai om församlingsmedlemmar såväl som 

tiondet under århundradenas framåtskridande – dels då S:t Johannes var närmare 

belägen en del av stadens befolkning, och dels då den huserade deras 

familjegravar. 1472 framfördes en plan om sammanslagning av de konkurrerande 

kyrkorna, något som inte fick gehör hos församlingsmedlemmarna. 1555 förlorade 

S:t Johannes kyrka rollen som landsförsamlingskyrka och blev istället en annexkyrka 

till S:t Olai som skulle förbli dess roll i över tre sekel, ända till år 1899 (Berger, 2015, 

s. 12). 

 

Platsen som S:t Johannes kyrka var belägen på var omringad av en mur vars syfte 

var att hålla stadsbornas boskap borta, en mur som tros ha rivits någon gång under 

1640-talet (Nordström, 2013a). Det finns en avbildning av kyrkan, skissad av Johan 

Peringskiöld, som tros vara från perioden 1682-1689, och att döma av denna 

teckning bedöms kyrkan vara uppförd i romansk stil, som kännetecknar medeltiden 

mellan 900-talets mitt fram till slutet av 1100-talet. 

 

S:t Johannes kyrka var eldhärjat både år 1567 och 1655, och år 1719 förstördes den 

av rysshärjningar. Den återuppbyggdes gång efter annan, för att tillslut rivas år 1787 

(Berger, 2015, s. 13). En ny kyrka upprättades mellan åren 1787-1789 efter ritningar 

av arkitekt Jacob Wulff (Riksantikvarieämbetet, 1981) och resulterade i en kyrka som 

låg anpassad efter stadens rätlinjiga plan som uppkom efter stadsbranden år 1655. 

Kyrkogården var belägen på Hörsalsparkens nuvarande område samt det område 

som idag är Repslagaregatan och delar av kvarteret Gripen (Nordström, 2011). Även 

denna reinkarnation av S:t Johannes kyrka brann ned någon gång under 1820-talet, 

för att återbyggas i liknande utförande, men denna gång efter stadsarkitekten Johan 

Erik Hammarlings ritningar (Riksantikvarieämbetet, 1981). År 1902, endast ett par år 

efter att S:t Johannes upphörde att vara annexkyrka till S:t Olai (Berger, 2015, s. 13) 

såldes både kyrkan och dess tomt av församlingen till Norrköpings stad. Hörsalen, 

som vi känner igen den idag, byggdes år 1913 efter arkitekten Carl Bergstens 

ritningar (Riksantikvarieämbetet, 1981) och var tänkt att husera föreläsningar 
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(Johansson H. , 2013) men har främst använts som konsertlokal 

(Riksantikvarieämbetet, 1981). Under denna ombyggnation påträffades grundmurar 

till en mindre kyrka som överensstämde med måtten på andra 1100-talskyrkor i 

Norrköping, och var en kvittens på kyrkans anor. Man utlyste även ett upprop för att 

gravrättsinnehavare skulle göra anspråk på familjegravar, men då ingen 

återkopplade täckte man över marken med ett nytt jordlager (Berger, 2015, ss. 12-

13). År 1972 genomfördes en renovering och en provisorisk tillbyggnad tillfördes, allt 

efter arkitekten Hans Godes ritningar (Riksantikvarieämbetet, 1981). 

 

2010 formulerar Norrköpings kommun en planbeskrivning för att omvandla 

Hörsalsparken och göra den till en nyckelpunkt i ett projekt som ska länka samman 

Norrköpings olika stadsdelar med ett stråk som leder genom Hörsalsparken, Gamla 

Torget, Knäppingsborg, Västgötegatan, Skvallertorget och Kåkenhus (Linköpings 

Universitet). Denna satsning kommer att kallas 3K-stråket som står för kultur, 

kunskap och kommers där kulturen återspeglas i Industrilandskapet, kunskapen i 

och med Linköpings Universitet och kommersen på Drottninggatan – och är alltså en 

vision om att levandegöra staden såväl som att stärka just handeln. 

 

I planbeskrivningen förklaras att tillbyggnaden från 70-talet ska rivas tillsammans 

med den utomhusscen samt toalettbyggnad som nu finns på området. Enligt 

beskrivningen så är restaurangen och tillbyggnaden uppförd på ej byggbar mark. 

Scenen ska ersättas med flera mindre scener som ska vara utspridda i parken, och 

man utreder en möjlighet om att dessa ska ha fasta högtalare som det går att 

ansluta mikrofoner och instrument till för att uppmuntra till spontana framträdanden 

(Stadsbyggnadskontoret, 2012, ss. 8-9). Här formuleras det även att en trappa ska 

tillkomma och att ytan ska utökas med ett stråk för att förbättra kvaliteten på, och 

tillgängligheten till, platsen. Eftersom marken är på en avsats i förhållande till Gamla 

Rådstugugatan och Repslagaregatan studerade man under samrådsskedet om en 

hiss skulle läggas till, men man bedömde att detta var svårt på grund av 

driftsmässiga skäl. Vilken roll Hörsalsparken ska fylla efter ombyggnationen är ännu 

inte fastlagd, något som Eventfastigheter och Kultur- och Fritidskontoret ska utreda 

(2012, ss. 6-8). Man uttalar en vilja till att bidra till byggnadsminnets “fortlevnad” men 

samtidigt ska dess bevarandeskydd utredas (2012, s. 4). Den har bevarandeskydd Q 
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(användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden, dock ej bostad) och q 

(byggnaden får inte rivas) sedan tidigare (2012, s. 12). På parkområdet finns 

omkring fem parkeringsplatser som man planerar att ta bort för att skapa ytterligare 

plats i parken (2012, s. 8). Under perioden för planbeskrivningen finns det gamla träd 

i den som benämns som “värdefulla” men då somliga av dem är i “dåligt skick” så 

kommer vissa av dem ersättas med nya träd. Man beskriver också att 

markbeläggningen kommer att ändras för att öka tillgängligheten till parken. Man gör 

en bedömning att Hörsalsparkens ombyggnation främst kommer att innebära 

ekonomiska, såväl som sociala konsekvenser. Man beskriver att förändringen 

kommer innebära en ökad social hållbarhet och trygghetskänsla i och med upplysta 

fasader, en mer öppen och tillgänglig planlösning samt mer människor i området 

under kvällstid i och med evenemang i Hörsalen. Man menar även att upprustningen 

kommer göra stadskärnan mer attraktiv vilket kommer ge en positiv inverkan på 

handeln såväl som kulturlivet som angränsar till parken (2012, ss. 13-15). 

 

Under den tidsperiod som Hörsalsparken är under ombyggnad uppstår en debatt i 

media där många av rösterna som görs hörda har en kritisk hållning till projektet. Att 

en betydelsefull och centralt belägen offentlig plats som genomgår en omfattande 

förändring uppmärksammas i media är kanske inte så märkvärdigt, men journalisten 

Jan Nordström sammanfattar den uppmärksamhet som projektet får i en träffande 

mening (2013b): 

 

Sällan har man väl hört så mycket kritik mot något, som är vare sig färdigt eller invigt. 

 

Och visst får projektet utstå kritik. Bara tio dagar efter att ovan nämnda artikel 

publicerades, så kunde man finna en insändare i Norrköpings Tidningar där 

författaren riktar skarp kritik gentemot kommunens prioritering av skattepengar 

(Johnsson, 2013): 

 

Jag tycker det är skrämmande att ni politiker i kommunen ens har i tanke att inte fortsätta ge 

ekonomiskt stöd till Ria Center. Jag undrar var er medmänsklighet finns? De som får hjälp 

av Ria Center är människor på samhällets absoluta botten, som mer eller mindre är helt 

beroende av den hjälp de får av Ria. Samtidigt som ni planerar att dra in stödet till Ria har ni 
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byggt om Hörsalsparken, byggt Strömsparken och byggt broar över Strömmen för 100-tals 

miljoner kronor. Var finns logiken i detta? 

 

Även en av Rias besökare, Nisse Bonde Gustafsson, omnämner Hörsalsparken i en 

ytterligare artikel om Ria centers framtid. Han menar att Hörsalsparken står som ett 

exempel för stora utgifter som kommunen har satsat på istället för att bidra med de 

efterfrågade 300.000 kronor som behövs för att Ria center inte ska behöva stänga 

en dag i veckan, vilket man befarar innebär att verksamheten då riskerar att förlora 

sin personal (Bergquist, 2013). 

 

Det här är en livlina för oss, för mig och alla andra som ligger på samhällets botten. Tänk så 

lång en helg blir om det är tre dagar som du inte kan duscha av dig på eller äta något. 

Många kommer nog att gå under. 

 

Den 31:a oktober 2013 står det att finna en artikel i Folkbladet om att Hörsalsparken 

ska ha blivit utsmyckad med sina nya träd – sju lindar och ett körsbärsträd. Dessa 

placeras så att de ramar in parken, men även denna artikelförfattare menar att få 

parker har fått utstå så mycket kritik som Hörsalsparken, och att många anser att 

den “liknar en skatepark av sten [...] med lite blomlådor” (Boström, 2013b). Och det 

är inte den enda kritiken gentemot parkens gestaltning som florerar i 

dagstidningarna. 

 

Varför vänder gycklaren i Hörsalsparken, ryggen mot publiken på Drottninggatan? 

 

Det frågar sig Norrköpingsborna enligt samma reporter i en senare artikel, med 

anledning av den ditflyttade skulpturgruppen Gycklaren, giganten och jonglören i 

brons och stål, skapad av Owe Pellsjö från 1974. Gycklaren har ryggen vänd mot 

Drottninggatan och ansiktet vänt mot trappan som leder ned mot Gamla Torget, 

vilket intendenten på Norrköpings Konstmuseum, Carin Fahlén, har beslutat 

(Boström, 2013a).  

 

[…] jag tycker man ska vänta med kritik tills hela parken och trappan är färdigbyggd. Men 

samtidigt blir jag positivt inställd till sån här kritik, eftersom det visar hur viktig konsten i den 

offentliga miljön är för många männiksor och vilket engagemang den skapar. 
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En debattör skickar in en och samma debattartikel till både Norrköpings Tidningar 

och Folkbladet vilken publiceras två dagar i rad. Förutom att han ställer sig kritisk till 

statyernas placering menar han att de är ett kvitto på kommunens bristfälliga 

kommunikation internt (Molund, 2013). 

 

Än en gång ett bevis på att åtgärderna gjorts i fel ordning. Renoveringen av byggnaden 

skulle naturligtvis ha genomförts före parkombyggnaden. Kan inte bero på annat än att 

ansvaret ligger på olika kommunala nämnder och att det är en total brist på övergripande 

samordning.Renoveringen av byggnaden skulle naturligtvis ha genomförts före 

parkombyggnaden. 

 

I början av november publicerar Norrköpings-Magazinet en artikel om hur man i 

staden organiserar sig för att “få tillbaka” Hörsalen som kulturlokal (Nilsson, 2013). 

På vilket sätt dess fortsatta funktion som hörsal är hotad uppger inte artikeln, men 

två personer anordnar träffar för att diskutera lokalens framtid med allmänheten 

såväl som politiker för att skapa opinion. Lisa Tilling är en av de drivande i detta 

arbete.  

 

Det är svårt att hitta en bra lokal för konserter om man inte har så stor budget. Att hyra Louis 

De Geer eller Flygeln är inte tänkbart för mindre föreningar. 

 

Lite över ett halvår senare lyfter en insändare frågan om Hörsalen ur ett 

angränsande perspektiv, då skribenten menar att Hörsalsparken kräver underhåll 

och att pengarna som gick till renoveringen av den hade kunnat användas på ett 

bättre sätt ("Medborgare", 2014). 

 

De pengar som det kostat att förstöra Hörsalsparken kunde ha använts till att reparera 

Hörsalen. Ja, jag hör att det är en annan kista, men jag vet att alla kistor är skattepengar. 

Snacka om idiotiska beslut. 

 

Inte förrän i slutet av 2015 står det att finna en artikel om ett fortsatt arbete med 

Hörsalen, denna gång i NT. Enligt denna ska arbetet tas vid i början av 2016 och 

syftet är att restaurera byggnaden så att den bättre passar det ändamål som den 

tidigare hade, enligt Magnus Nilsson som är VD för kommunala Samhälls- och 
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Eventfastigheter – på vilka uppdraget ligger. Hörsalsparken ska inte konkurrera med 

vare sig Louis De Geer eller Flygeln, utan återuppta sin roll som en scen för smalare 

evenemang och uppsättningar, likt kammarmusik och körframträdanden. 220 platser 

ska tas bort för att frigöra mer utrymme runtomkring scenen och samtliga av de 

kvarvarande stolarna ska bytas ut. Sidobalkongerna kommer att tas bort, och 

sittplatser på det övre planet likaså, till förmån för en bättre foajé. Slutligen ska 

byggnaden återfå den ursprungliga färgen den en gång hade – i Norrköpingsgult, 

vilket Magnus Nilsson tror kommer ge upphov till diskussion, bara det (Hagberg, 

2015a). 

 

Den 1:a november 2013 avbryts arbetet med att färdigställa den trappa som ska 

fullborda parken som stråk ned mot Gamla Torget och resten av 3K (Eriksson & 

Ekstrand Amaya, 2014). I grävningarna har man stött på oväntade arkeologiska fynd 

i form av en mur och ett flertal gravar (Hagberg, 2014), och Länsstyrelsen ger 

beskedet i ett möte med kommunen att man är tvungna att komplettera det 

gestaltningsförslag som finns för trappan innan man kan fortsätta med projektet 

(Eriksson & Ekstrand Amaya, 2014). I väntan på beslut från Länsstyrelsen om 

utformningen av parken blir det vinter vilket försenar bygget i flera månader – och 

kostar kommunen 2,5 miljoner ytterligare (Hagberg, 2014). I en artikel från 1:a mars i 

Folkbladet skriver Jan Nordström att delar av den lagskyddade muren har “strukit 

med” under förarbetet med trappan och att Länsstyrelsen i och med det beslutade att 

murdelarna ska dokumenteras innan arbetet får återupptas (Nordström, 2014). 

Trappan, som förväntades kunna invigas till våren, påbörjas inte förrän i augusti 

2014, men under den tid som dokumenteringen av fyndigheterna sker så arbetar 

Länsstyrelsen och Norrköpings kommun fram en plan för hur projektet ska kunna 

fortlöpa. Man tar även fram ett förslag till hur man ska kunna synliggöra den gamla 

muren under trappan med hjälp av cortenstål och en glasmonter (Ahnoff, 2014), 

vilket beräknas stå helt färdigt tre månader efter att bygget påbörjas igen (Strindvall, 

2014). 
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I början av maj publicerar både Norrköpings Tidningar och Folkbladet insändare med 

liknande resonemang om kommunens prioriteringar. Författarna “Jite”, “Gunilla” och 

“Eva” kritiserar Norrköpings kommun för att ha beslutat att staden ska “rensas” från 

dess uteserveringar ("Jite", 2014): 

 

Nästa stenvandalisering skedde i Hörsalsparken som tidigare var en grön oas i city. Och nu 

kommer detta att alla uppbyggda uteserveringar skall bort för de “platsar” inte i Stenstaden 

Norrköping. 

 

Signaturen “Gunilla” (2014) beskriver parken som ett led i Norrköpings förfall: 

 

Stenstaden Norrköping är, eller kommer verkligen att bli ett passande namn. Våra 

stenstoder till politiker har väl nu gripits av fullständig maktfullkomlighet. Det började med 

Hörsalsparken, som numera i folkmun döpts om till Hörsalsplattan. Skrämmande lik Plattan i 

Stockholm.Nu ska man ta bort alla trivsamma uteserveringar. 
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“Eva” (2014) skriver en insändare fem dagar efter de föregående notiserna och 

pekar ut Hörsalsparken som en socialt ohållbar plats: 

 

I stället för att lägga ner tid och energi på våra uteserveringar, ett tips till våra politiker i 

Rådhuset. Gör ett studiebesök i Hörsalsparken och fundera på vad ni kan göra för dessa 

vinddrivna personer som fördriver dagarna med att embarkera de soffor och stolar som finns 

och planteringar där hyacinter och annan växtlighet används som ...sittplatser. En annan 

sorglig syn är hörnet Gamla Rådstugugatan/Repslagargatan där vi skattebetalare skulle haft 

en trappa. Som tur är passeras detta hörn fort med bil eller buss så man slipper se eländet. 

 

De “vinddrivna personerna” som enligt skribenten bryter sociala normer utgör 

uppenbart en grupp som är oönskad i sammanhanget. Och det finns de som menar 

att sådana oönskade grupper alltmer designas ut ur våra urbana miljöer med hjälp 

av arkitektur. Hörsalsparken omnämns som ett exempel på detta i en artikel i 

Dagens Nyheter om fenomenet “exkluderande design”, där skribenten Behrang 

Behdjou lyfter Norrköpings kommuns ambitioner att göra platsen “mycket mer trygg” 

vilket i slutändan resulterade i färre sittplatser, och en så pass öppen planlösning att 

“inte ens barn som lekte kurragömma kunde försvinna ur någons åsyn” (Behdjou, 

2014, ss. 16-17). Artikeln reciterar även en intervju från SVT Nyheter Öst där en 

medborgare kommenterar kommunens ambition att få bort den grupp som Behdjou 

kallar “stadens oönskade”. 

 

De hittar väl sina platser ändå och det kan lika gärna bli här som någon annanstans. 

 

Artikeln lyfter andra platser där inslag av exkluderande design är mycket mer 

påtagliga än i Hörsalsparken och trots att ett antal kommuner i Sverige talar om att 

man eftersträvar en socioekonomisk blandning i offentliga rum, så finns det de som 

menar att om det uppstår ett behov av val mellan olika samhällsgrupper så drar 

vissa ett kortare strå än andra, alternativt att det fortfarande är en för snäv målgrupp 

som man anpassar stadsbilden för. Katarina Nylund som är professor i 

stadsbyggnad vid Malmö högskola är en av dessa kritiska röster. 

 

Det offentliga rummet har blivit alltmer privatiserat och välbesökta offentliga rum hyllas, men 

det är till priset att det inte längre är rum för alla. Olika designlösningar och vakter stoppar 
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folk som inte kan konsumera. För oss som har pengar fungerar det utmärkt. Vi behöver inte 

sitta så länge på bänkarna, om bussen inte kommer så kan vi ta en taxi. [...] När 

kommunerna i globaliseringens tidevarv konkurrerar om att vara mest attraktiva bör man 

ställa sig frågan: för vem? Attraktivitetsbegreppet har blivit för snävt. 

 

Men det är inte bara de konsumtionssvaga som riskerar att bli utbyggda ur samhället 

– i en artikel i Extra Östergötland står att läsa om ett flertal beslut som kommunen 

har fattat som innebär att Norrköping blir en allt mindre tillgänglig stad för 

rullstolsburna, vilket Marie Bager, som är ordförande för Neuroförbundet i 

Norrköping, håller med om. 

 

Jag finner inte ord för hur ledsamt det är. Det finns ingen reell vilja att inkludera oss 

rullstolsburna i samhället. 

 

Karin Jonsson som är ordförande i tekniska nämnden framhåller att Hörsalsparkens 

nya trappa är för brant för att tillgänglighetsanpassa (Holmer, 2015), vilket Marie 

Bager menar att man kan arbeta runt. 

 

Hittar men inte en lösning som inkluderar alla får man väl tänka ett varv till. 

 

Trots att debatten om Hörsalsparken kan tyckas vara något sånär ensidigt kritisk i 

medierna, så blir den nominerad till Sveriges Arkitekters Sienapris år 2015, landets 

största landskapsarkitekturpris som tilldelas de bästa utemiljöerna. I ett 

pressmeddelande som tillkännager nomineringen av parken står även att läsa juryns 

motivering (Arkitekter, 2015a). 

 

Med en estetisk precision och bästa användning av platsens förutsättningar har man skapat 

en vacker park som på ett intressant sätt lyfter fram platsens spännande historia. Samtidigt 

har man ökat den sociala hållbarheten i staden. 

 

Man skriver även att Hörsalsparken tidigare var ett “slutet torg med stora sociala 

problem och gamla träd i dålig kondition”. 
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Den 19:e november tillkännages att Hörsalsparken vinner priset för Sveriges bästa 

utemiljö under Arkitekturgalan i Stockholm. Och enligt Sienaprisjuryns ordförande 

och talesperson Helena Bjarnegård så var beslutet enhälligt (Folkbladet, 2015, s. 6). 

 

Vi i juryn slogs alla med häpnad över hur genomtänkt Hörsalsparken är i både helhet och 

detalj. Juryn är helt enig och det är med stor glädje som vi tilldelar Hörsalsparken 2015 år 

Sienapris. 

 

Samma vecka som parken vinner priset skriver Norrköpings Tidningar (NT) en artikel 

med rubriken  “Hörsalen – hemsk eller briljant?” och sätter därmed Hörsalsparks-

debatten på sin spets (Hagberg, 2015b). Norrköpings kommuns landskapsarkitekt 

Cecilia Österholm gläds över priset och argumenterar för att offentliga miljöer inte 

nödvändigtvis behöver få stadens invånares omedelbara uppskattning. 

 

Det är ett erkännande. Särskilt kul med tanke på hur Hörsalsparken mötts av delade 

meningar. Men det är samtidigt en av arkitekturens viktigaste roller. Att kunna utmana 

människorna. Priset visar också att vi verkligen jobbar med våra offentliga miljöer. Och det 

är något som betyder mycket för väldigt många. 

 

I NT:s webbupplaga finns ett läsarkommentarsfält där åsikterna är övervägande 

kritiska gentemot parken. En av kommentarerna signerad “AJL” ifrågasätter att den 

belönas med Sienapriset (Hagberg, 2015b).  

 

En park prisas och uppskattas av sin stads innevånare, inte i “tävlingar” för introverta 

arkitekters behov! 

 

Denna kommentar sammanfattar de frågor som debatten om Hörsalsparken väcker, 

på ett mycket konkret sätt. Vad definierar en lyckad offentlig plats? Vem är den 

byggd för och vilka ska uppskatta den? Och ska en offentlig plats som är illa omtyckt 

av stadens invånare prisbelönas med Sveriges främsta pris för landskapsarkitektur?  

 

Daniel “Foppa” Forsberg berättar om sina pärlor i staden under artikelserien Mitt 

Norrköping där kända och okända Norrköpingsbor delger sina smultronställen till 

Norrköpings-Magazinet. Forsberg nämner då Hörsalsparken, dock som en plats som 
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har sjunkit i värde och bekräftar bilden av att stadens invånare inte uppskattar 

platsen som förr (Norrköping, 2016). 

 

A-laget har sparkats ut till förmån för korpserien. Den klassiska mötesplatsen i city har tyvärr 

blivit både ofunktionell, vildvuxen och ful. Att de få sittplatserna som finns är vända ifrån 

solen eller medvetet agerar insektsbon är högst kreativt - men långt ifrån välkomnande. 

Hörsalsparken är platsen man passerar eller går igenom, men aldrig stannar i. 

 

Detta avrundar den debatt som har fortgått om Hörsalsparkens varande eller icke 

varande i flera år, och som utgjorde ett underlag för studien såväl som det intresse vi 

skulle komma att få för det fenomen som är den nya Hörsalsparken. Vi ville även 

undersöka denna mediebild – om den stämde överens med det material vi hade för 

avsikt att samla in, eller om vi skulle få en annan bild av situationen med hjälp av 

empirin. 

1.2 Problemformulering och syfte 

Den diskussion som har skett över tid om Hörsalsparken har skildrat många 

uppfattningar, åsikter och övertygelser. Kommunen och arkitektfirman hade en tydlig 

vision med ombyggnationen, som sedan belönas, men som inte stämmer helt 

överens med de behov som dess besökare efterfrågar. Fysiska och sociala 

dimensioner är två fenomen som finns i stadens offentliga rum, där den fysiska 

utformningen utgör en karta för alla de sociala aktiviteter och möten som sker 

emellan platsens besökare. Det som sedan uppstår som problematiskt och 

uppkommer i mötet mellan människan och platsen kan förklaras genom platsens 

funktion, ägandeförhållande och tillgänglighet (Carmona, 2010). Detta skav är något 

som tydliggjorts i den pågående samhällsdebatten och ifrågasättandet av dagens 

offentliga platser, inte minst i debatten om Hörsalsparken. Mediebilden som uppstod 

kan tyckas vara polariserad där upprörda känslor om ett alltför kostsamt projekt eller 

beslut om parkens utförande som exkluderande gentemot vissa samhällsgrupper å 

ena sidan, och optimistiskt positiva beslutsfattare och sakkunniga å andra. Denna 

bild bekräftas ytterligare när parken belönades av arkitekternas yrkeskår för bästa 

utemiljö år 2015.  
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Vi vill genom studien försöka ta reda på vad den offentliga platsen Hörsalsparken 

har för innebörd för dess besökare och hur den används av dem. Detta vill vi göra 

genom att undersöka den upplevda bilden av Hörsalsparken samt vilka aktiviteter 

som uppstår där, och inte minst varför de uppstår. Genom att sammanställa vad 

olika besökare har att säga, kommer vi att kunna få fram en bild av vad 

Hörsalsparken har för roll som offentlig plats och vad man söker för kvalitéer hos 

den, samt hur denna diskussion lyder bland olika parter. Vår bild av vad 

offentligheten innebär och har för roll i staden är mångskiftande, men hur den ser ut i 

kontexten av Hörsalsparken är det vi vill koncentrera oss på. Det uppstod en konflikt 

när parken förändrades: vad handlar konflikten om, varför har den uppstått och vad 

är den ett tecken på? Det är diskussionsfrågor vi tar med oss in i studien där vi vill 

tillfråga Hörsalsparkens besökare, samt dess ansvariga arkitekt. I undersökningen 

kommer vi att utgå ifrån följande frågeställningar: 

  

I. Hur förhåller sig allmänheten till den nybyggda Hörsalsparken och hur påverkar 

förändringen av den offentliga platsen dess besökare? 

II. Vad har Hörsalsparken för funktion som offentlig plats enligt dess besökare? 

III. Vilka ideal och värderingar formulerar Hörsalsparkens besökare om vad som är en 

föredömlig offentlig miljö? 

 

Varje dag tar allsköns människor i Norrköping del av den centralt belägna 

Hörsalsparken. Den offentliga parken utgör ett exempel på en plats som tycks ligga 

människor varmt om hjärtat, som har väckt både debatt och genererat åsikter åt 

skilda håll. Samhällets medborgare har alltså åsikter om hur man vill ha sina miljöer, 

men frågan är om dessa åsikter tas tillvara i planeringsprocessen från ansvariga 

makthavare. Förhoppningen med studien är att kunna påvisa vilka faktorer som har 

lett fram till att Hörsalsparken varit föremål för allmänhetens upprörda känslor, samt 

hur arkitekten resonerade kring projektet. Slutligen avser vi identifiera de olika 

aktörernas roll i förhandlingen om Hörsalsparkens betydelse i staden. 
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1.3 Studiens positionering gentemot övrig forskning 

Catharina Nolin problematiserar i hennes avhandling Till stadsbornas nytta och 

förlustande den, enligt henne, knapphändiga forskning som har gjorts på ämnet 

offentliga parker och dess uppkomst. Hon skriver att stereotypiska bilder av den 

svenska offentliga parken reproduceras i flertalet historieskildringar, samt att dess 

författare skriver om historiska perspektiv utifrån moderna värderingar vilket ger en 

skev bild. Hon lyfter ett exempel där 1800-talets trädgårdsmästare utesluts när man 

talar om viktiga aktörer för parkernas gestaltning, detta då man (felaktigt, enligt 

Nolin) menar att dessa var underställda arkitekter och landskapsarkitekter (1999, ss. 

23-24). Hon nämner även att många författare låter personligt tyckande vara ämne 

för texterna, och att källhänvisningar är knapphändiga och därför svåra att använda i 

vetenskapliga syften. Det faktum att forskningen om Sveriges offentliga parker är 

både begränsad och, om man ska ta Nolin på orden, stereotypisk, gör att den är svår 

att handskas med. Detta lägger därför en stor vikt vid den samtida forskningen av 

svenska offentliga platser, både historiska såväl som nutida, så att problemet inte 

kvarstår för kommande generationer. På så vis positionerar sig denna studie i ett fält 

som är tämligen outforskat och har kanske därför en inte helt obetydlig roll som 

gestaltande likväl reflexivt tidsdokument. Särskilt i ett avgörande läge när ett nytt 

kapitel av Hörsalsparkens historia tar sin början. 

1.4 Avgränsning 

En geografisk avgränsning för studien har gjorts till Hörsalsparken i Norrköping. 

Detta innebär fastigheten som kallas “Landskyrkan 5”, med närområde som skapar 

kvarteret i korsningarna mellan Gamla Rådstugugatan, Drottninggatan, Prästgatan 

och Repslagaregatan. Samma avgränsning har också gjorts i den genomförda 

enkätundersökningen. 
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2. Tidigare forskning 

Offentlighet är en tvärdisciplinär term och används inom bland annat rättshistoria, 

arkitektur, fysisk planering, sociologi och statsvetenskap, vilket gör uppgiften att hitta 

en tveklös definition väldigt svår. Innehåll och förståelsen av begreppet har också 

diskuterats och hanterats på olika sätt över tid och behöver därför en liten återblick 

för att utveckling och specifika sammanhang ska kunna förstås. Här formas flera 

olika bilder av offentligheten som sfär som finns i samhället ur olika synvinklar. Här 

redovisar vi också studier som diskuterar och relaterar till liknande ämnen som vi är 

intresserade av, nämligen diskussionen om hur besökare ser på en stad som är i 

ständig förändring.  

 

Begreppet “offentlig plats” och hur allmänheten i Sverige använder, förhåller sig till 

och ser på dessa var alla intresseområden som denna studie är sprungen ur. 

Eftersom definitionen “plats” är mycket vid och kan innesluta bl.a. allmän väg, gata, 

torg, park, hamnområde och även parkeringsplats, s.k. innetorg eller väntsalar så får 

det specifika fallet i studien, som i detta fall är en park, utgöra avgränsningen i 

begrepp och den historiska beskrivningen till just “offentliga parker”. Innan 1994 

användes begreppet “allmän plats” och avsåg då samma typer av platser som 

benämningen “offentlig plats” gör idag (Andersson, u.d.). Man använder däremot 

fortfarande denna benämning i plan- och bygglagen. Trots detta kommer denna 

studie att använda begreppet “offentlig plats” eller “offentlig park” även om den 

beskriver en plats från en period tidigare än 1994. Detta för att hålla språket stringent 

och inte förvirra läsaren.  

 

Folkparker som fenomen kommer inte att analyseras ur ett historiskt perspektiv och 

inte heller som begrepp i denna studie. Detta eftersom Hörsalsparken inte är en 

folkpark och inte heller har den historien bakåt. Däremot kan nämnas att det vi idag 

omnämner som Folkparker är de parker som främst under 1900-talets början 

grundades av arbetarrörelsen och var avsedda som samlingsplatser för politiska 

möten (Nolin, 1999, s. 29). 
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2.1 Den offentliga parkens historia 

Staden utgörs av många olika typer av offentliga rum, där parken är en av dem som 

kanske mer än andra uppmuntrar till långvarig vistelse, och som är avsett att verka 

rekreativt på dem som besöker den. Parken, som vi är vana att se den, är en produkt 

av 1800-talet, och för att bättre förstå de förhoppningar och intentioner som finns 

sammanlänkade med vad den offentliga parken har för plats i våra liv, så bör vi 

skaffa oss en uppfattning om vad den har haft för roll och ideologisk betydelse 

tidigare. Vi tar avstamp i 1800-talets början då den offentliga parken, som vi känner 

den idag, föddes. 

 

De första offentliga parkerna i Europa hade sitt ursprung i de kungliga trädgårdarna 

och jaktparkerna som öppnades upp och blev tillgängliga för allmänheten – somliga 

så tidigt som under 1600-talet (Nolin, 1999, ss. 11, 25). I Sverige skapades dessa 

parker tidigt i jämförelse med den internationella utvecklingen, men det var först från 

århundradets mitt som fenomenet fick spridning av högre grad, och då särskilt under 

1860- och 1870-talen (1999, ss. 11, 14). I början av 1900-talet hade majoriteten av 

städerna i Sverige en park av större storlek, och totalt hade ett hundratal parker blivit 

till (1999, ss. 12-13).  

 

De offentliga parkernas utförande har förändrats över tid i takt med att idealen i 

samhället har ändrats. De uppstod ur idéer om behovet av rekreationella miljöer för 

medelklassen som med århundradets framskridande öppnades upp även för 

arbetarklassen (1999, s. 11). Vad som under 1800-talet omfattade det vi idag 

definierar som “offentliga parker”, var mer generöst än nutidens definition, då 

exempelvis begravningsplatser, planterade torg och skolträdgårdar kunde räknas in i 

denna kategori. Detta, även om man vid den här tiden främst talade om offentliga 

promenader eller promenadplatser, planterade offentliga platser, parkanläggningar 

eller parkplanteringar, samt stadsträdgårdar eller folkparker (1999, ss. 26-27). 

Benämningen “promenad” skvallrar om vilken typ av aktivitet man ägnade sig åt på 

dessa offentliga platser, även om det i praktiken också kunde innebära en tur till häst 

eller vagn. Begravningsplatser användes som promenadplatser under det tidiga 

1800-talet men benämningen park var den vanligaste för de platser avsedda för 

lustvandringar först i slutet av 1800-talet (1999, ss. 15, 28). 
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2.2 Staden som rumslighet 

Staden är ett värdeladdat begrepp. Vår bild av vad staden som en särskild sorts 

miljö, med ett specifikt mönster och tillvaro, är väl förankrad och staden har ofta setts 

som kärna för utveckling och framsteg. När industrierna i Sverige etablerades blev 

staden en entitet som skiljde sig ifrån det som kom att kallas för landsbygden. Efter 

att 2000-talet inträffar så har segmenterade lager i form av förorter, innerstad och 

city successivt skapats och de tidigare tydliga kontrasterna har suddats ut 

(Østerberg, 2000, s. 63). Denna stegvisa förändring påverkar även hur innerstäderna 

uppfattas och hur man som människa förhåller sig till den. Sambanden mellan tid 

och rum, identitet och plats förändras då om platsens mening och dess symboler 

förändras (Giddens, 1999, s. 24). Anthony Giddens är en av dem som också menar 

på att människans liv och relation till rummet har förändrats i tanke på nya transport- 

och kommunikationsmöjligheter som stegvis har utvecklat tanken om staden som 

plats (Giddens, 1999, s. 12).  

 

Forskningen om staden har tagit sig plats i flera olika fält men den allmänna frågan 

som alltid är i spel är hur förhållandet mellan rummet och det sociala ser ut. En av 

pionjärerna av forskare som tog upp den allmänna frågan i ett större perspektiv var 

Henri Lefebvre. I boken The Production of Space förklarar Henri Lefebvre utifrån ett 

marxistiskt synsätt hur det är “produktionen” av “rummet” som är det viktigaste att ta 

del av och synliggöra. Lefebvre menar med ett exempel att ett samhälle med 

kapitalistiskt produktionssätt skapar ett specifikt sätt för allmänheten att ta del av 

rummet och att det successivt också tar rummet ifrån lönearbetaren i samhället. 

Delar av vad Lefebvre analyserat har många också tagit i beaktning när rummets 

sociala relationer och förlopp har diskuterats.  
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2.3 Människan på den offentliga platsen 

Sören Olsson beskriver offentligheten på två olika sätt. Det kan dels handla om 

tillgänglighet och öppenhet men kan också handla om något allmänt, alltså att det är 

gemensamt och tillhör alla. Kontakten med ordet tillgänglighet sker ofta i relation till 

dess motsats, nämligen det privata. Då innebär det privata att en enskild person eller 

grupp som påverkar rörlighet eller tillgänglighet för andra. Begreppen privat och 

tillgänglighet, och deras avgränsningar, kan enligt Olsson både användas som 

kontrastering och komplettering utifrån vardera. I offentliga rummet finns känslan av 

frihet som kan begränsas av det privata, samtidigt som det privat rummet ger en 

möjlighet för avskärmning från offentlighetens mångfald och möjliga stress (1998, ss. 

5-7). Det svåra med kontrasten mellan de båda begreppen och dess värden är att i 

vissa fall har andra begrepp som halvprivat och halvoffentligt behövts användas. Det 

anser Olsson är något negativt då diskussionen segmenteras ytterligare och skapar 

mer otydlighet. 

2.4 Den offentliga platsens historia 

Jürgen Habermas menar att begreppet offentlighet , och dess motsats, kan ha sitt 

ursprung från antikens Grekland och Rom (2003, s. 12). Det offentliga och det 

privata var då mycket tydligt åtskilda, trots att det fanns ett “komplext” samspel 

mellan dem. I det offentliga rummet, eller sfären, utfördes bl.a. krigsföring, 

rättsskipning, lagstiftning och det som ansågs vara offentliga angelägenheter. Medan 

exempelvis ekonomiska frågor var något privat. Dock var denna tids offentlighet 

begränsad till att enbart innebära förvaltning av kvinnor, slavar, och annan egendom 

(2003, ss. 5-6). 

 

Under medeltiden var skillnaden mellan det offentliga och det privata inte lika tydlig. 

Ekonomi och politik hanterades av aristokratin dvs. högadeln, vilket kan ses som att 

antikens offentliga angelägenheter inte längre var just offentliga utan privatiserades 

av nya organisationer i form av myndigheter och lokala marknader. Istället skapades 

något som Habermas kallar för den “representativa offentligheten” i samhället. Den 

kan beskrivas som en scen eller en presentation för högadeln, där de visade upp sin 

förmögenhet genom överambitiösa praktfulla arrangemang som tog sin plats i 
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offentligheten. Detta var ett sätt för högadeln att bevara samhällets uppbyggda 

hierarkiska maktförhållande (2003, ss. 6-7). Den moderna statens framväxt under 

1600-talet skedde på bekostnad av den representativa offentligheten. Istället för 

högadelns privata skapade festliga sammanhang så skapades en centraliserad 

statsmakt som drevs av skatteintäkter och kan beskrivas som högst opersonlig och 

byråkratisk. Under samma tid började handelsmän och företagare kontextualisera en 

sfär, en privat sådan, där mentaliteten var att de ansåg sig förbisedda av staten. 

Denna sfär ställde sig frågande till att statens auktoritet gällande handel och ledning 

och uttryckte även ett aktivt missnöje. De ville hellre konkurrera. Denna rörelse 

skapade därför sin egen offentlighet. En borgerlig offentlighet. Den gestaltades av 

införandet av bl. a. värdshus och salonger, institutioner som gav människor plats att 

mötas och diskutera men framförallt kritisera den offentliga makten. Denna typ av 

offentlighet kan ses som främst politisk men den litterära och familjära offentligheten 

fanns också och hade mer fokus på känslor och samhällelig moral.  Den borgerliga 

människan intog många olika roller i samhällssfären: I förhållande mot statsmakten 

var den enskilda människan fortfarande medborgare, i det ekonomiska en borgare 

och i det familjära en människa (2003, ss. 8-16, 23). Denna offentlighet utvecklades 

alltså genom friktionen mellan samhälle och stat. 

  

I 1900-talets början så startade sakta men säkert en samhällsförändring då stat fick 

mer insyn i och kontrollerande hand över den privata sfären. I detta skedde också en 

strukturomvandling där den privata sfären blev en del utvecklingen av välfärdsstaten 

och den kollektiva tanken om omsorg. Staten tog mer plats genom regleringar och 

mer välformulerade lagar och fler ansvarsområden försvann ifrån den familjära 

sfären och blev ersatta av statliga institutioner som agerade för samhället i sin 

helhet. Habermas menar att denna samhällsutveckling leder till att upplösandet av 

stat och samhälle sker, och slutligen orsakar den borgerliga offentlighetens 

upplösning (2003, ss. 124-125). 
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2.5 Offentliga platsens användningsområde och förändring 

Historiskt har städer alltid utgjort en grundläggande mötesplats, där stadens storlek, 

mångfald och rika utbud har möjliggjort möten mellan olika människor och intressen. 

Centrala platser i staden har fått betydelse som offentliga rum för politiska, 

ekonomiska, kulturella och religiösa intressen och har på flera sätt fungerat som 

stadens hjärta (Olsson, 2001, s. 49). I dagens samhälle anser Olsson dock att 

offentliga platser i svenska större städer förlorat många av sina traditionella 

funktioner, framförallt till följd av städernas växande storlek som gör det väldigt svårt 

att föra samman staden i ett enda centrum. Staden byggs istället upp av 

mötesplatser som skapar mindre men fler stadscentrum i separerade stadsdelar. 

Dessa agerar ofta granne till stora trafikleder eller knytpunkter inom kollektivtrafiken 

som skapar större delen av aktiviteten på platsen. Olsson menar på att de många 

offentliga platserna idag inte är platser som folk uppsöker för dess “trivselvärden” 

eller för att “träffa andra människor” utan platsens värde istället kommer ifrån 

kringliggande möjligheter till aktivitet som gör att vilja finns att komma dit fysiskt. 

Trots minskad användning av offentliga platser menar Olsson att de fortfarande har 

en viktig funktion i dagens samhälle. De ger människor en möjlighet att möta och 

studera andra människor, att se och själv bli sedd, vilket enligt Olsson är ett 

grundläggande mänskligt behov (2001, s. 106). 

 

Eftersom vardagslivet inte längre är en del av det offentliga livet i samma 

utsträckning som tidigare, skapas en önskan hos människor efter ett offentligt liv, 

även om dess karaktär i dagsläget är mer förknippat med fritid och tillfälliga besök än 

politiska möten. De offentliga rummen är även viktiga för att skapa tolerans, 

förståelse och acceptans människor emellan samt bidra till gemenskap och känslan 

av att tillhöra ett samhälle (2001, ss. 106-108). Sennett menar att de offentliga 

platserna fyller en viktig funktion genom att få människor att mötas och motverka 

rädslan för det annorlunda, vilket är av särskild stor vikt i dagens samhälle där 

rädslan för det annorlunda riskerar att leda till segregation och främlingsfientlighet. 

Vad som krävs för att skapa städer där människor kan mötas är en rekonstruktion av 

offentligheten, inte ett förminskande av den, vilket poängterar betydelsen av de 

offentliga platserna (Sennet, 1970, ss. 137-138, 141).  
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2.6 Forskning om dagens offentlighet  

Den tyska sociologen Jürgen Habermas (2003, s. 142) menar på att den egna sfären 

i offentligheten idag inte längre går att urskilja, eftersom den redan finns i dagens 

samhälle som massmedier. Våra mötesplatser och diskussionsforum är inte längre 

kaffe- och värdshus eller salonger i lika hög grad längre, utan den har istället tagit sig 

plats i våra vardagsrum där vi ständigt tar del av avskilda professionella 

kulturproduktioner genom t.ex. TV och radio. Det som Habermas beskriver som en 

slags kritisk allmänhet, likt borgarna under 1600-talet, har mestadels tappat sin 

stabila plattform att utgå ifrån idag. Istället för den kritiska allmänheten som en 

komponent i samhällsdiskussionen så har nu massmedierna, som tagits upp mer av 

kommersiella intressen genom reklam och annonser, gjort människan i offentligheten 

till en konsument som agerar passivt. Habermas menar alltså att ett “offentlighetens 

förfall” sker och att det vi idag lever i handlar om ett samhälle där kommersialisering 

och toppstyre som inte ger grund för ett medborgerligt samhälle och ett offentligt 

samtal med det offentliga fysiska rummet som utgångspunkt.  

  

Sören Olsson (2001, s. 7) ansluter sig till Habermas teori om att dagens syn på 

offentlighet är sprunget ur det borgerliga samhällets framväxt, dels med en inriktning 

på offentlighetens roll för det politiska livet och demokratins utveckling, men även 

dels med en inriktning på offentligheten som plats att mötas på. Olsson för ett 

resonemang kring behovet av tillhörighet och gemenskap i dagens samhälle, och 

menar att stora evenemang fått en allt större betydelse av just detta skäl. Därmed 

går det att ifrågasätta om offentligheten verkligen förfallit, eller om den bara antagit 

en ny form (2001, s. 103).  

 

Olsson (2001, s. 10) framför ett flertal argument om varför det är viktigt att interagera 

med andra i det offentliga rummet. Vi människor uppskattar att beblanda oss med 

andra: att se hur människor beter sig, klär sig och vad de gör anser vi vara ett 

nödvändigt nöje, enligt Olsson. Då blir även vi sedda och kan pröva vår identitet i 

miljöer där denna inte är cementerad av de som redan känner oss. I den 

postmoderna diskussionen menar Olsson att det “teatrala” i vårt samhälle blir mer 

uttalat, vilket gör att de offentliga miljöerna erbjuder oss en möjlighet att ta del av 

“gatans teater”. En miljö som med folkliv, variationer och spännande inslag blir en 
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viktig del av det offentliga livet. Trots att vår vardagsrelation till den offentliga miljön 

har förändrats så skapas ändå en önskan efter det offentliga livet, utanför den 

privata sfären, men då kanske i form av fritidsliv och “tillfälliga besök” på offentliga 

platser. 

 

Att den offentliga platsen skapar möjlighet för multikulturella möten är något som 

Olsson också håller med om samtidigt som det handlar om ett samhälles tolerans. I 

det offentliga livet kommer många grupper i kontakt med varandra, allt ifrån olika 

etniska och kulturella samhällsgrupper till gamla och unga. Det offentliga livet har 

heller inga direkta regler utan det utgörs utav tolerans av en och annan. Så länge 

människor inte skadar andra eller stjäl är vi ofta beredda att acceptera, och kanske 

till och med ha nöje av, att se olikheter hos andra i form av utseende såväl som 

beteende. I vårt samhälle, menar Olsson, att med våra stora olikheter så är det 

offentliga och användandet av den offentliga miljön underskattad, just för att den ger 

upphov till uppskattande och acceptans (2001, s. 107). Här får människor mötas, se 

varandra och ta del av en allmänning. Att arbeta för en god offentlig miljö där detta 

möjliggörs är därför mycket rimligt enligt Olsson (2001, s. 109).   

 

Johan Rådberg skriver i sin avhandling Stadsplanekonstens irrvägar bland annat om 

det nya millenniet inom arkitektur och fysisk planering, nämligen 2000-talet. En ny 

era av urbanisering, stadsutveckling och ett nytt historiskt läge som vi måste förhålla 

oss till. Han menar att vi är i en situation där vi har en möjlighet att stanna upp och 

titta bakåt, lära oss av historien för att skapa bästa möjliga förutsättningar inför 

framtidens stadsliv. Det för att i längden kunna skapa “mänskliga städer”, samhällen 

och städer där miljöer är tilltalande för alla (Rådberg, 2014, s. 4).  
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3. Teoretiskt perspektiv 

För att arbeta med en upplevd bild av det offentliga så krävs ett arbete med empiri. 

Vi använder oss av en grundad teori där vi genererar en tes utifrån vår kvalitativa 

data. Läsningen av empirin leder oss sedan fram till ett formande av perspektiv som 

kunde relateras till redan etablerade teoretikers. De teoretiker som kommit fram som 

relevanta är de som har varit av betydelse i relation till hur studiens perspektiv har 

fortlöpt och hur de kan förklara det urbana och mänskliga livet, som visade sig vara 

en stor del av studiens arbete. Detta gör vi för att vår studie handlar om att sätta in 

det empiriska materialet i ett sammanhang, för att vi i analysen lättare ska förstå den 

process som Hörsalsparken gått igenom på grund av dess ombyggnation. Även för 

att kunna se ett samband mellan det fysiska och det sociala samt få en överblick 

över ett allmänt perspektiv som sedan kan sättas i uppsatsens intresseområde. De 

teoretikerna som diskuterar det mänskliga livet i staden och bilden av vad offentliga 

platser är, blir i vår studie Ali Madanipour, stadsarkitekten Jan Gehl, samt 

sociologerna Rachel Kaplan, Stephen Kaplan och Robert L. Ryan.  

3.1 Jan Gehl 

Den mänskliga dimensionen av staden är ett perspektiv från Jan Gehl, alltså hur 

staden blir upplevd och används av två grupper som Gehl kallar cyklister och 

fotgängare. Den mänskliga aspekten av staden har enligt Gehl försummats under de 

senaste decennierna som har byggts upp av modernistisk stadsplanering som 

fokuserar på skapande av städer för motoriserade fordon snarare än för människor. 

Resultatet har blivit bullriga, osäkra och förorenade stadsmiljöer, vilket betyder ett 

begränsande för de Gehl kallar för fotgängare, och hotar stadens “traditionella 

funktion” som en mötesplats. Den nedåtgående trenden menar Gehl ska motarbetas 

genom att det mänskliga fokuset på staden återupptas, och de offentliga miljöerna 

behöver utformas med människan i fokus. Därför förespråkar Gehl en omvänd 

planeringsprocess som grundar sig från människan och stadslivet för att sedan 

skapa platsen och till sist tillföra byggnaderna och förändringarna i det fysiska. 

Förhållningssättet är inte något revolutionerande, vad som är nytt är modernismens 

fågelperspektiv som utgått från stadens övergripande struktur snarare än kvalitén på 

stadens gator och torg ur ögonhöjd, där staden faktiskt upplevs genom aktivitet 
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(Gehl, 2010, s. 17). Genom att vissa viktiga delar i staden lever upp till besökares 

förväntningar så påverkar också aktiviteten i staden. Om en kvalité finns i 

stadsmiljön så redovisas det också genom hur människor tar del av stadsrummet.  

3.1.1 Stadens aktiviteter  

Gehl (2010, ss. 148-149) har valt att kategorisera de olika aktiviteter som sker i 

staden i tre huvudgrupper: nödvändiga aktiviteter, självvalda aktiviteter och sociala 

aktiviteter. I vilken utsträckning som de olika aktiviteterna sker är beroende av 

stadsmiljöns kvalité, vilket indikerar att det finns ett samband mellan den fysiska 

utformningen och ett levande stadsliv. Gator och offentliga platser är scener för 

stadens mänskliga aktivitet (2011, s. 9). De aktiviteterna som sker kan ta många 

skepnader och interagera med stadsmiljön på flera olika sätt. De frivilliga 

aktiviteterna är istället det som sker på eget bevåg och genom spontanitet. I 

mellanlandet mellan dessa finns också den sociala aktiviteten som ger upphov till 

möten mellan människor. När utemiljön är av upplevd dålig kvalité för dess besökare 

så sker också vissa typer aktiviteter som inte kräver att besökaren behöver vara kvar 

på platsen. Men om den istället är av god kvalité förorsakas en aktivitet där 

besökaren vill stanna och uppleva. Hur en besökare tar del av platsen bli alltså en 

förklaring på hur bra förutsättningar det finns.  

3.1.2 Säkerhet och trygghet i staden 

För att vi som lever i staden ska kunna känna oss trygga när vi rör oss och vistas i 

stadsmiljön är både den upplevda och den reella säkerheten viktig enligt Gehls 

perspektiv (2011, s. 75). Vanligtvis kan inte heller enskilda lösningar genom fysisk 

utformning fixa problem som rädsla för kriminalitet, eftersom dessa känslor ofta är 

djupt rotade i sociala och samhälleliga, strukturer (2010, ss. 97-98). Däremot kan 

närvaron av människor stärka trygghetskänslan eftersom det finns ögon både på och 

i stadsrummet. Områden med blandade funktioner, så som bostäder, arbetsplatser 

och centrumverksamheter, bidrar till att det finns fler aktiviteter under hela dygnet, 

och så också mer människor i rörelse vilket kan skapa en känsla av trygghet. Något 

som också påverkar känslan av trygghet är hur staden är uppbyggd i sig och hur väl 

det går att orientera sig i den. Viktiga stråk ska kunna urskiljas och vara visuella i 



   

  

 

29 

staden, och både skyltning samt belysning har stor betydelse för upplevt trygghet 

(2010, ss. 97-101). 

3.1.3 Det visuella 

För att skapa en vacker och levande stadsmiljö räcker det inte med att tillgodose alla 

de praktiska behoven som uppstår från besökare, det behövs även en medveten 

design där specifika element kopplas till en större helhet där material, färger och 

detaljer samspelar med varandra. Träd, vegetation och blommor har stor betydelse 

eftersom de har många funktioner för stadsmiljön och stadslivet. Dels erbjuder de 

skugga och renar luften, men de hjälper även till att definiera platser och inbjuda till 

rekreation och njutning. Belysning på platsen är också viktigt för att få ett stadsrum 

att leva upp och upplevas som levande även under kvälls- och nattetid (Gehl, 2010, 

ss. 175-180). Visuella kvalitéer kan ses som ett paraplybegrepp som inkluderar alla 

de olika element som ingår i stadslandskapet. För att en stad ska fungera och 

inbjuda till rörelse och vistelse behöver de fysiska, praktiska och psykologiska 

aspekterna bli tillgodosedda och bli förstärkta med visuella kvalitéer (Gehl, 2010, s. 

181). Det finns många aspekter som staden ska uppfylla för att leva upp till de 

förväntningar som finns hos de som varje dag tar sig tid att ta del av offentliga 

platser. Att förändra planläggning och visioner utifrån de förväntningarna blir en del 

av den formning av vad en god plats kan vara. Den lever då upp till en 

grundläggande nivå där besökare blir förenlig med platsen genom sin aktivitet. 
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3.2 Rachel Kaplan, Stephen Kaplan och Robert L. Ryan 

I boken With People in Mind diskuteras hur parker, friluftsplatser och naturområden 

kan tjäna människor väl; och hur andra kan vara en besvikelse. Människan, som 

vilken annan varelse som helst har sina behov, och sin hälsa beroende på hur de 

behoven sedan uppfylls i den vardagliga miljön. Människan har genom utvecklingen 

av staden skapat en ny miljö att arbeta utifrån i förhållande till naturen och det har 

också förändrat hur det “naturliga” ser ut och upplevs. Det byggda och utvecklade 

har skapats i relation till naturen vilket påverkar det animaliska livet som finns i det. 

Att vi människor har lärt oss anpassa naturen efter våra behov påverkar även oss 

människor, och vår relation till det naturliga (Kaplan, Kaplan, & Ryan, 1998, s. 2). 

Det naturliga som tidigare setts som en bidragande faktor till hälsa har därför också 

förändrats. Just på grund av det menar författarna att det borde vara en prioritet för 

samhället i stort att diskutera detta. De beskriver debattklimatet som att utvecklingen 

bör handla om att antingen utbilda den breda massan i hur vi har anpassat naturen 

eller att får människans behov uppfyllda men menar att det går att se ett hållbart 

mellanläge.   

 

Författarna menar att en plats är mer än bara dess fysiska objekt, det är även 

människorna som vistas på platsen, den övergripande strukturen och platsens 

möblemang (1998, s. 102). Alla dessa aspekter spelar in på hur vi reagerar och 

agerar i offentliga miljöer och hur människor relaterar till sin omgivning och sin natur. 

Det är även dessa aspekter som avgör om och hur vi minns de offentliga platserna 

(1998, ss. 8-9). Det finns många faktorer som får oss människor att  agera på ett 

visst sätt på den fysiska platsen utifrån utformningen. En sådan faktor kan vara att 

en öppen plats eller en yta som upplevs som öppen. När vi människor rör oss kring 

sådana platser så väljer vi hellre att går kring platsens kanter snarare än rakt 

igenom. Det öppna landskapet upplevs ofta som något skrämmande och 

odefinierbart samt svårare att förstå. De menar också att människan vill kunna dra 

sig undan, människan vill se men inte synas (1998, s. 115). Lyckad design och 

förvaltning menar författarna kräver kunskap om både människor och miljöer, både 

från dem som är aktörer på platsen och de som lägger grunden för det fysiska 

utförandet. 
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3.3 Ali Madanipour 

Ali Madanipour fokuserar i sin artikel Who’s Public Space på flera anledningar till hur 

europeiska offentliga platser har förändrats och hur samhällets utveckling har gett en 

balans åt användandet av offentliga platser. Madanipour påtalar att många märker 

av att de offentliga rummen används mindre, men även att ett fokus åter har riktats 

mot offentligheten. Det finns en ambition att återuppliva de många offentliga rum 

som har tillåtits förfalla, som en manifestation för nya möjligheter, och tanken om 

utveckling och framtidsmentalitet. En signal till stadens invånare att något är under 

förändring. Den utvecklingen ger också städer en möjlighet för att investera i turism 

och upplevelseindustri, en möjlighet som ofta utnyttjas (Madanipour, 2010, s. 112). 

 

På dessa offentliga platser sker det också ett folkliv som formas av vilka det är som 

befinner sig där. Den grupp som dominerar området, i den mån att det är en specifik 

grupp som tar mer plats än andra grupper, får ta skulden om svårigheter eller 

bekymmer uppstår. Madanipour nämner ungdomar och tonåringar som exempel 

(2010, s. 117). Deras representation i offentliga miljöer är hög vilket innebär att om 

en liten del av den gruppen skuldbeläggs för problem på en plats så lastas även hela 

den större sociala gruppen. Ungdomar använder kanske de offentliga rummen på ett 

fredligt och naturligt sätt, men genom vandalism, “anti-socialt” beteende och 

kriminalitet kan de skrämma den övriga populationen som befolkar det offentliga. Det 

gör sedan att många istället väljer att inte vara på de platser där den sortens 

aktiviteter sker och börjar därför associera platsen i fråga med en helt ny social 

grupp (Madanipour, 2010, s. 117). Det finns alltså en större diskussion om vems rum 

det offentliga faktiskt är, och vad det är som formar rummets aktiviteter och 

människors förväntningar på dessa. 
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3.4 Grundad teori  

I boken Discovery of Grounded Theory beskriver Barney G. Glaser och Anselm L. 

Strauss en modell för hur forskare kan komma att förstå hur människor i en situation 

resonerar kring, känner och diskuterar sin verklighet. Materialet ska utgå från 

konkreta situationer och personer samt återge respondenternas erfarenheter precis 

som de uppfattar dem, och sedan görs sammanställningar med hjälp av 

sammanfattande kategorier för att gruppera dessa upplevelser. 

Sammanställningarna består av tolkningar och begrepp som hela tiden testas mot 

den redan insamlade empirin. Begrepp, tolkningar och hypoteser som uppkommer 

testas, och eventuellt revideras i takt med att nya observationer och ny information 

tillkommer. Informationsinhämtningen pågår till dess att empirin inte tillför någon ny 

information. När det sker, uppstår s.k. “teoretisk mättnad” i studien. Ett sista steg i 

analysen består i att urskilja det i materialet som uppfyller studiens centrala fokus 

och intresseområde. Det påvisar sedan vad som är absolut centralt i den situation 

eller verksamhet som har studerats. Denna arbetsprocess, som i grunden är 

induktiv, kommer att leda fram till en tendens i det empiriska materialet, och sedan 

utgöra grunden för en teori, som kan sättas i relation till annan forskning och 

teoretiska perspektiv som tar upp liknande företeelser.  

 

Det kommer att vara ett stort omfång av material som behöver diskuteras och 

värderas för att kunna tolkas. Vårt empiriska material kommer att gås igenom rad för 

rad för att sedan kategoriseras och kodas. Ur kategoriseringen uppkommer sedan 

en bild av vilken problematik som uppstår i den situation som vårt intresseområde 

kretsar kring. De termer som används i det empiriska materialet är ofta vida och 

kommer också därför att tolkas olika utifrån det material som redan är insamlat. När 

en kärnvariabel, en central del i studien, har börjat visa sig i empirin under 

behandlingen och i genomgången av materialet så kommer en selektiv kodning att 

starta. Den selektiva kodningen innebär att det sker en kodning som fokuserar på 

den då fastsatta problemformuleringen för hela studien, som grundar sig i det som är 

mest centralt i empirin. Det kommer sedan att skapa ett ytterligare fokus i den 

fortsatta studien. När koderna i materialet formas så formas också grupperingar och 

kategorier som det är möjligt för koderna att falla in i, vilka också revideras under 

studiens gång. I Glasers och Strauss’ modell levereras också ett hjälpmedel för att 
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ytterligare teoretisera data, genom att utgå från kategorisystem så att koderna 

enklare kan grupperas i ett sammanhang. Dessa kallas för teoretisk kodning och 

redovisas som kodfamiljer. Av de kodfamiljer som författarna rekommenderar att 

arbeta utifrån, har ett visst urval skett i vår studie. Dessa återkommer vi till i avsnittet 

”Material” i uppsatsen.  

 

I det empiriska material som kommer att samlas in genom den här studien kommer 

en empirisk grundad teori vara av intresse. I Hörsalsparken sker en diskussion och 

det finns ett slags sorl från olika källor om den förändring som skett som ger oss det 

materialet vi behöver. Genom grundad teori tar vi successivt fram en metod att 

försöka tolka det som sägs och varför det sägs. Ett perspektiv av vad det allmänna 

innebär kommer sedan att diskuteras utifrån vårt valda fokusområde. Efter avslutad 

empirisk undersökning kommer aspekter att visas av vad det är som skapar den 

upplevda bilden av Hörsalsparken och kommer att kunna likställas och jämföras det 

med andra perspektiv om staden som urbanitet. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Vad som händer när en besökare behöver förhålla sig till en ombyggnation och hur 

bilden av vad offentligheten då kan förändras var av intresse för studien och 

metoden. Vi har i vår undersökning gått in med ett större perspektiv av vad en 

offentlig plats kan vara och kan betyda för den stadsbild som besökare dagligen tar 

del av. Då blir frågor som kretsar runt vad som händer, vad människor säger om det 

som händer och varför det sägs viktiga att analysera. Metoden för att berätta om den 

uppfattade bilden av Hörsalsparken har därför grundats i en induktiv undersökning 

genom en grundad teori. Genom redovisningen av materialet så har perspektiv 

hittats som formulerar ett fokus. Ett fokus som beskriver vad det mest angelägna är 

utifrån empirin och hur förhållningssättet ser ut till ombyggnationen för den dagliga 

besökaren. Eftersom en social synvinkel har visat sig vara central för studien så har 

också de teorier som varit relevanta ställts mot det materialet som diskuterar den 

sociala aspekten. Frågan om vad för diskussioner om offentligheten som vi möter i 

materialet har varit metodens fokus.  

 

Denna studie grundas alltså i ett intresse för människan i relation till hennes närmiljö 

och vilka ideologier som ligger till grund för, samt vilka funktioner som offentliga 

miljöer har i vårt moderna samhälle. Med anledning av ämnets natur, tycks det vara 

särskilt lämpligt att använda kvalitativa metoder framför kvantitativa eftersom 

människors upplevelser och värderingar av det offentliga bäst mäts med deras egna 

redogörelser snarare än med till exempel graderingssystem i siffror. I sökandet efter 

att på bästa sätt närma sig detta stora fält diskuterades diskursanalys av 

exemplifierande fall såväl som en litteraturstudie eller fallstudier. En kartläggning av 

ett flertal platser som på något sätt belyste människan och hennes plats i det 

offentliga rummet utgjorde den ursprungliga idén av den tänkta studien, men med 

den tidsram som studien stod inför var en rimlig avgränsning att fokusera på ett fall 

och att genomföra en djuplodande studie snarare än en bred. I enlighet med Alan 

Brymans direktiv gjorde vi valet att genomföra en fallstudie av en plats som är 

exemplifierande för hur allmänheten kan uppfatta en offentlig plats i deras närhet. 
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Vad gällde valet av fallstudie så diskuterades Slussen i Stockholm då debatten om 

dess ombyggnad har varit intensiv i media, såväl som långt pågående. Även en plats 

kallad Strömsholmen i Norrköping belägen i Motala Ström var föremål för diskussion 

då den har varit föremål för planer om ombyggnation i många år där Norrköpings 

kommun har haft förhoppningar om att göra om den till ett viktigt område för 

rekreation såväl som konsumtion (Radio, 2006) (Johansson P. , 2015). 

Hörsalsparken blev det slutgiltiga föremålet för studien eftersom den inte har blivit 

studerad i en samtida kontext såsom debatten om ombyggnationen av Slussen 

redan har blivit och dels då parken redan har genomgått sin transformation i form av 

ombyggnad. Den har även varit föremål för en långdragen debatt i lokala medier 

såväl som omnämnts i en nationell dagstidning (Behdjou, 2014). Denna debatt har, 

som tidigare nämnts, främst handlat om kritik gentemot projektet på olika plan, men 

det faktum att den blev utsedd till 2015 års bästa utemiljö väcker frågor om hur en 

plats kan bli så kritiserad och samtidigt statuera exempel som en föredömlig utemiljö. 

Dessa motsättningar har därför gjort att platsen väckte ett intresse och blev föremål 

för denna fallstudie. Spänningen i de polariserade åsikterna kan sammanfattas med 

journalisten Gunnar Hagbergs beskrivning av Hörsalsparken som “utskälld” och 

“belönad” (Hagberg, 2015b). 

4.2 Utformning av enkätundersökning  

I utformandet av frågorna till enkäten var det vår främsta ambition att utforma öppna 

frågor som uppmuntrade till utvecklande svar om varför personen tyckte som den 

gjorde. Det var av stor vikt att inte ge förslag på särskilda designlösningar eller 

detaljer i parken som personen skulle ha en åsikt om utan snarare uppmuntra till 

reflektion om personens spontana åsikter som denne kom att tänka på när tillfrågad 

om parken. Initialt arbetades ett 30-tal frågor fram som sedan reducerades till 21 

frågor. 8 av dessa handlade om respondenten själv för att vi skulle kunna analysera 

svaren efter personens demografiska tillhörighet. De 21 frågorna användes sedan i 

båda enkäterna. Förutom att ställa öppna frågor om vad respondenten hade för 

åsikter om just Hörsalsparken handlade två frågor även om vad respondenten helst 

såg för egenskaper och funktion hos offentliga platser överlag. Detta för att få en bild 

av om och hur respondenternas förväntningar på deras offentliga miljöer ser ut, och 

kanske något om hur det påverkar de åsikter de har om just Hörsalsparken.  
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Det finns många faktorer att ta hänsyn till vad gäller forskningsetiken som bland 

annat Bryman nämner i Samhällsvetenskapliga Metoder (Bryman, 2011). En av 

dessa som är särskilt relevant i denna studie handlar om respondenternas 

anonymitet och att bevara informationen konfidentiell utan möjlighet att 

sammanlänka svaren med en person. Vid insamlingen av data genom enkäterna så 

efterfrågades inte namn och på så vis är materialet anonymt för både oss som 

genomför studien samt för de som tar del av den. Däremot finns det en risk att man 

med efterforskning skulle kunna ta reda på vem en specifik respondent var med 

hjälp av de demografiskt inriktade frågorna såsom postnummer, ålder och 

sysselsättning. Respondenterna till enkäterna blev även tillfrågade om de kunde 

tänka sig att bli intervjuade i ämnet och blev ombedda att lämna sin e-postadress 

och/eller telefonnummer om de ville ställa upp. I de fall där respondenterna svarade 

finns det därför känsliga uppgifter som är direkt länkade till hur en person svarade. 

Och eftersom de olika målgrupperna blev tillskickade separata enkäter (även om 

enkäterna är exakt likadana vad gäller informationen om studien samt i 

frågeformuleringarna), så skulle exempelvis någon som tar del av undersökningen 

kunna känna igen en persons sätt att formulera sig eller skriva. De kommunanställda 

skulle därför kunna vara en “särskilt” utsatt grupp eftersom de recenserar ett internt 

projekt vilket därför kan vara intressant internt att veta hur de egna anställda har 

svarat, såväl som personer utifrån. Av denna anledning beslutades därför att 

enkätsvaren inte redovisas som en bilaga i uppsatsen utan enbart som citat löpande 

i resultat- och analystexten. 

 

En annan faktor som är viktig gentemot respondenten är att säkerställa en 

samtyckesprincip (Bryman, 2011, s. 135) – detta för att personen ska veta sina 

rättigheter och hur materialet kommer att användas. Enkäterna inleddes med en 

förklarande text samt en för undersökningen särskilt skapad e-mailadress dit 

respondenterna kunde maila med frågor om undersökningen. Texten löd som följer: 

 

Detta är en enkät utformad av två kandidatstudenter vid Linköpings Universitet på 

programmet Kultur, Samhälle, Mediegestaltning. Den handlar om vad du som besökare 

tycker om Hörsalsparken. Studien är inriktad på människan i relation till offentliga miljöer och 
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kommer att utgöra underlag för en C-uppsats. Vi är oerhört tacksamma för ditt deltagande i 

undersökningen. Om du har några frågor kan du kontakta oss på publicspaceliu@gmail.com 

 

Dessa åtgärder gjordes för att alla som kom i kontakt med undersökningen skulle 

veta i vilket syfte undersökningen gjordes, för vilket lärosäte samt hur informationen 

skulle användas. För att undvika en alltför beskrivande redogörelse för vad studien 

handlade om som skulle riskera att styra respondenternas svar var den beskrivande 

texten kort, men inbjöd till och gjorde det möjligt att kontakta oss för att få veta mer. 

Enkäten var även utformad så att svarsfälten var anpassade för långa svar, och 

frågorna var inte obligatoriska, förutom de som var inriktade på demografi. Dock 

kunde ett svarsfält kallat “övrigt” väljas där ett kortare svar kunde anges, och 

möjliggjorde därför att man inte behövde svara ens på de obligatoriska frågorna om 

man var obekväm med detta. 
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4.3 Genomförandet av enkätundersökningen 

I och med valet av Hörsalsparken som fallstudie blev formen för studien avgörande 

på flera sätt. För att kunna få en tydligare bild av och eventuellt se någon form av 

samband i åsikterna om parken var det viktigt att samla in data från ett antal individer 

snarare än ett fåtal. Då studien är kvalitativ omnämndes intervjuer som ett sätt att 

utföra studien på, enkäter ett annat. Slutligen genomfördes båda dessa metoder; 

enkäterna för att vi skulle öka möjligheterna att få in demografisk spridning och ett 

större antal svar, och en telefonintervju med landskapsarkitekten och 

Hörsalsparkens grundare Joakim Malmquist. 

 

Vi ville även nå så många som möjligt men samtidigt helst de som var intresserade 

av ämnet och som vi med större säkerhet kunde veta att de hade kommit i kontakt 

med parken, och beslutade därför att göra en digital enkät, för att sedan skapa en 

QR-kod som vi skrev ut på A4-papper som sattes upp runtom och i Hörsalsparken. 

“QR” är en svartvit kod i kvadratform med varierande rutmönster som när den 

skannas kan leda till en hemsida, eller ge en större mängd information – denna kod 

kan läsas av applikationer på smarta mobiltelefoner bland annat, vilket gör att alla 

som har en sådan applikation kan nå informationen utan att behöva söka efter en 

webbadress, exempelvis. På så vis hoppades vi att det skulle öka chanserna till 

deltagande eftersom det då inte hängde på att vi stod och delade ut enkäter vid 

särskilda tidpunkter och platser, utan alla som passerade dessa uppsatta koder 

kunde av nyfikenhet komma i kontakt med enkäten vilken tid på dygnet och vilken 

dag som helst, och hade sedan möjligheten att besvara enkäten närhelst det 

passade personen. Dessutom var personen tvungen att befinna sig i närheten av 

parken för att komma i kontakt med undersökningen, även om länken skulle kunna 

spridas med hjälp av exempelvis sociala medier. Det var också av vikt att vi kunde 

nå personer som kom från olika samhällsskikt, även om vi var medvetna om att 

personer som inte har smarta mobiltelefoner kan delta i undersökningen. Dessa 

skulle vi då kunna fånga upp med att genomföra undersökningar direkt på plats. 

 

Tyvärr gav just denna enkät endast ett svar, och om detta berodde på att få tog sig 

till enkäten med hjälp av QR-koden eller om man helt enkelt valde att inte besvara 

den trots att man hittade till den, är omöjligt att veta. Eftersom svaren lät dröja på sig 
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beslutade vi då kort efter att vi satte upp QR-koderna som ledde till enkäten att 

också maila ut likadana enkäter. Enkäterna mailades ut till Norrköpings kommun för 

att rikta in sig på kommunanställda som besökare utav Hörsalsparken och inte som 

en del av ett beslutsfattande organ. Det mail som skickades till Norrköpings kommun 

skickades till varje förvaltning där vissa valde att vidarebefordra vår enkät till de 

kommunanställda och andra inte. Länken till enkäten skickades också ut till alla 

program vid Linköpings Universitet som vid tidpunkten för studien befann sig på 

campus Norrköping och nådde studenterna dels via deras sektioner och dels via 

programmens studievägledare. Enkäten nådde då förmodligen respondenterna dels 

via mail och dels via sociala medier. Det innebar att vi även fick svar från personer 

som inte var studenter utan som angav att de arbetade eller sökte arbete. Därför är 

inte denna grupp av respondenter “renodlat” bestående av studenter, men då 

samtliga som angav att de arbetade eller sökte arbete hade tagit en kandidatexamen 

eller studerat på högre nivå, kan denna grupp åtminstone kallas för “akademiker”.    

Som tidigare nämnt skickades det ut två separata länkar som ledde till separata 

enkätundersökningar, men med identiska frågeformulär och samma information om 

undersökningen i de båda. De kommunanställda samt universitetsstudenterna 

valdes ut för att effektivt nå ut till många personer som är verksamma i Norrköping 

och som då förmodligen har kommit i kontakt med Hörsalsparken i egenskap av 

besökare, och kanske även har sett den innan ombyggnationen. I vår studie har 

Norrköpings kommun och dess anställda därför en särskild roll då de figurerar som 

både makthavare såväl som besökare i Hörsalsparken. De är en intressant grupp att 

tillfråga i sammanhanget, då de är mer eller mindre insatta i projektet – eftersom de 

förmodligen har kommit i kontakt med det internt. Däremot har vi inte behandlat 

denna grupp som beslutsfattare och anstiftare av Hörsalparkens ombyggnad i vår 

diskussion utan studien har fokuserat på deras individuella upplevelser och 

tankeverksamhet i egenskap av besökare i Hörsalsparken. Detta då vi inte kan veta 

om, och på vilket sätt, respondenterna inom denna grupp har varit involverade i 

projektet eftersom vi inte vet inom vilken del av organisationen de var anställda. En 

annan aspekt av kommunens roll i studien är hur den som administrativ enhet har 

gett upphov till en ny form av offentlig plats samt hur kommunen som aktör har 

hanterat ärendet. Detta behandlas i studien genom den detaljplan som återges i 

bakgrunden samt i landskapsarkitekten Joakim Malmquists redogörelser för hur 
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arbetsprocessen gick till mellan AQ Arkitekter och Norrköpings kommun (intervju, 15 

februari, 2015). Hörsalsparken har skapats av flera olika aktörer och genom ovan 

distinktion tror vi att vi kan se en mer tydlig skillnad i vilken roll respektive grupp har 

haft – medborgarna inkluderade i egenskap av besökare, sociala aktörer såväl som 

debattörer. 

 

Förhoppningen att nå personer inom olika samhällsskikt var tidigt formulerad, men 

på grund av undersökningsmetoden löpte vi en stor risk att inte nå ut till de mest 

ekonomiskt utsatta grupperna i samhället eftersom de troligtvis inte jobbar inom 

kommunen eller studerar vid Linköpings Universitet. Vi har därför ingen anledning att 

tro att vi har nått alla samhällsgrupper som vi initialt avsåg att tillfråga i studien. På 

grund av detta vill vi belysa behovet av en sådan studie, som fångar upp hur 

ekonomiskt och socialt utsatta grupper förhåller sig till offentliga platser, och hur 

deras behov bättre kan bemötas i framtida arbete för inkluderande offentliga miljöer. 

5. Material 

Materialet av studien utgörs av de svar som vår enkätundersökning har gett inom 

ramen för Hörsalsparken i Norrköping. Datan består av de cirka trettio svar som vi 

fått av vår enkätundersökning som utförts under den valda analysperioden då vi 

också eftersökte en stor demografisk spridning. Utformningen av undersökningen 

gjordes av oss och utgick ifrån öppna frågeställningar där viljan var att skapa en bra 

grund för en beskriven situation och upplevelse som sedan kunde analyseras av en 

grundad teori. 

 

Det har under studiens gång även skett en intervju med Hörsalsparkens arkitekt 

Joakim Malmquist (intervju, 15 februari, 2015). Han är landskapsarkitekt på firman 

AQ Arkitekter, som blev ansvariga för Hörsalsparkens utformning med uppdrag från 

Norrköpings kommun. Intervjun genomfördes för att få en inblick i visioner och de 

intentioner som funnits med parkens design i ombyggnadsprojektet och hur de möter 

upp den kritik som lyfts fram genom media. Joakim kunde dessutom ge studien och 

oss som författare en större förståelse av den interna processen inom kommunen. 

Detta mynnade ut i att ge oss ny kunskap och mer insikt om vissa frågor i vårt 
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intresseområde. I intervjun som genomfördes framkom även arkitektens egna 

betraktelsesätt och åsikter om vad en offentlig park kan vara i förhållning till sin 

omgivning och sina besökare. När vi insåg att Joakims perspektiv kunde ge oss mer 

insikt än tidigare förutspått så valde vi att under intervjun ge möjlighet för Joakims 

synvinkel att tas upp i mer övergripande drag i uppsatsen.  
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5.1 Kodningsschema och empirihantering inom grundad teori 

Hanteringen av enkätens svar är grundade på Alan Brymans allmänna direktiv om 

kodning av kvalitativ data samt Glasers och Strauss’ hjälpmedel för att kategorisera 

dessa koder. De föreslår att en kodningsmall kan assistera i genomförandet av en 

vetenskaplig studie för att identifiera de tendenser och indikationer som materialet 

återspeglar, vilket sedan utgör underlag för koder när de grupperas efter deras 

inbördes betydelse. I det här fallet rekommenderar Bryman att siffror ska används i 

metoden, något som vi dock valde att hantera på ett annat sätt – vilket vi redogör för 

nedan. Det kan också behövas ett kodningsschema för att få överblick över de regler 

och kriterier som kommer till användning då man kopplar ett svar till ett visst tema 

(Glaser & Strauss, 1999, s. 46). Detta schema är inte redan existerande utan skapas 

av oss som genomför studien vartefter materialet hanteras och sorteras. Det är 

därför en mödosam process som kräver att man ser över materialets betydelse och 

utefter detta skapar nya kodkategorier samt koder löpande under arbetets gång, då 

man ständigt förfinar dem tills man når en mättnad i materialets innehåll.  

 

Vi har valt att utföra detta genom ett kodningsschema i form av olika symboler och 

färger som kommer att kategorisera våra data d.v.s. svaren från vår 

enkätundersökning. Där kommer varje färg visa en viss övergripande kategori i form 

av teman, medan symboler kommer att visa på koder i form av respondenternas 

specifika åsikter i en viss fråga inom den tillhörande kategorin. Genom den här 

metoden så har vi möjlighet att få ett perspektiv på vad svaren pratar om och vad 

som tas upp utifrån våra valda teman. Metoden ger också möjlighet att lättare ta del 

av det stora materialomfång som finns inom studien. De teman vi har valt att 

gruppera eller kategorisera vår data utifrån kommer att förändras utifrån vad 

respondenterna svarar. Nya tankar som kommer ur svaren på enkäten kommer 

stegvis att föra fram nya teman som det går att analysera utifrån. Dessa teman ska 

heller inte försöka ligga omlott då det blir svårare att urskilja åtskilda teman och 

kategorier. Dessa koder är med andra ord en fingervisning om vad materialet kan 

förtälja, men långt ifrån ett facit som man bara kan applicera för att få ett resultat. 

Processen kräver därför en hel del sunt förnuft och metodiskt analyserande då 

kodfamiljerna kan bidra till de skapade teoretiska koderna och ge större förståelse 

för ett visst händelseförlopp. 
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För att sedan ytterligare teoretisera det insamlade materialet har Glasers och 

Strauss’ kodfamiljer varit till stor hjälp. Dessa är en kategoriseringsmetod som ger 

möjlighet att sätta redan gjorda teoretiska koder och kategorier i ett ytterligare 

förtydligande perspektiv (1999, s. 47). Med hjälp av dessa synliggörs mänskliga 

såväl som samhälleliga tendenser i det empiriska materialet och relationen mellan 

kategorierna och koderna blir än tydligare. Inom varje kodfamilj återfinns ett antal 

begrepp som redogör för vad för slags situation som den gäller. Kodfamiljen 

“process” länkar exempelvis samman de koder som handlar om en förändring över 

tid och var av betydelse i sammanhanget av Hörsalsparkens ombyggnation. De 

kodfamiljer som inte användes i undersökningen ansågs vara för svårhanterliga i 

sammanhanget alternativt att de inte var tillräckligt relevanta utifrån studien eller vår 

selektiva kodning. De kodfamiljer som har använts i studien finns bifogade i bilaga 

10.2 nedan i uppsatsen.  

 

Genom grundad teori och genom Alan Brymans inlägg om det kvalitativa 

arbetssättet kommer studien bearbetas utifrån det empiriska materialet för att genom 

den analyserande processen generera teorier. I denna process används både en 

deduktiv metod genom att testa om mediebilden av Hörsalsparken stämmer överens 

med det insamlade materialet, samt ett induktivt förhållningssätt genom att generera 

en tes ur det som materialet redovisar. Vi kommer sedan kunna dra en slutsats om 

det exemplifierade fallet. 

5.2 Gruppering av respondenter  

Vi har tidigare tagit upp våra respondenter genom grupperingarna studenter och 

kommunanställda. Dessa grupper har varit ett hjälpmedel för hur vi har hanterat 

respondenternas svar och har tenderat till olikheter mellan olika respondenters 

åsikter. Genom den möjligheten så har vi under arbetes gång sett varifrån vissa 

åsikter kommer och vilka det är som formar dem. Men grupperingen som gjorts har 

gett oss möjlighet att se att det finns en distinktion mellan de här två grupperna i 

deras åsikter. Det som har visat sig är hur studentgruppen har vid ett flertal tillfällen 

fokuserat på en säkerhetsaspekt som de ständigt behöver lyfta och med en 

övervägande negativitet. De tillfrågade kommunanställda ger en positivare bild av 
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vad ombyggnationen har inneburit både för närmiljö och för staden. De båda lägren 

är inte på något sätt fasta utan har representanter inom de båda grupperingarna. Det 

hela kan sedan förgrenas i många olika frågor och attityder som representeras i 

undersökningens material. I följande diskussion i studien kommer vi inte längre 

förhålla oss till dessa grupperingar utan kommer istället visa på större tendenser 

bland respondenterna i stort. 

5.3 Bortfall 

I vår enkät har det skett ett visst bortfall. Med bortfall menar vi då respondenter som 

valt att inte svara på vissa frågor i formuläret eller att de har svarat på ett sätt som 

inte kan användas i vårt analysarbete. Det har emellanåt även funnits vissa likheter 

frågorna emellan i enkäten vilket har gjort att respondenterna därför har refererat till 

sina tidigare eller senare svar i formuläret. Vårt mål med enkäten har från första 

början varit att försöka minimera risken för bortfall då vi vill att varje besvarad enkät 

ska vara så användbar för studien som möjligt och då vi inte ville gå in i efterhand 

och ändra på enkäten efter att den hade skickats ut, så att alla våra svar skulle vara 

enhetliga för tillförlitlighetens skull samt möjligheten att sammanställa svaren på 

bästa sätt.  

   

Bortfall har förmodligen skett då enkätundersökningen var frivillig att ta del av, vilket 

gör att alla som kom i kontakt med den inte behövde bidra. Det kan mycket väl vara 

så att en respondent läst igenom enkäten, funnit frågorna ointressanta, och valde att 

inte svara. Då får vi inga tillskott till undersökningen men vi har skapat tillfälle för att 

väcka tankar och idéer om deras närmiljö. I vårt fall så handlar enkäten om att 

uppmuntra till reflektion, så om respondenten känner sig tvingad till att svara på 

frågorna så kan svaren bli forcerade eller av sämre kvalitet då respondentens åsikter 

inte är organiskt sprungna ur dennes upplevelser. Den elektroniska enkäten gör 

också att det blir svårare att reglera att människor som inte har besökt 

Hörsalsparken förut svarar på vår enkät. Dock utifrån våra frågeställningar blir det 

tidigt tydligt att det är en förutsättning för att svara på de frågor som vår enkät vill ha 

svar på. Om respondenten inte skulle ha tagit del av platsen så, utifrån hur våra 

frågor är strukturerade och formulerade, finns det möjlighet att urskilja detta.  
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6. Resultat 

I denna del kommer vi att redovisa det material vi har samlat in från vårt utformade 

enkätformulär, för att sedan tolka det med utgångspunkt från våra frågeställningar, 

urbanteorier samt utifrån analysmetoden grundad teori efter idéer formulerade av 

Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss. 

 

Vi kunde i ett tidigt skede av studien konstatera att respondenternas svar om 

parkens förändring var förvånansvärt polariserade, då det är få som är neutrala i 

frågan och då man oftast uttrycker en negativ eller positiv inställning inför den 

ombygga Hörsalsparken. Under den inledande fasen av studien trodde vi att 

majoriteten av respondenterna skulle ha ett kritiskt förhållningssätt till parken på 

grund av den pågående mediedebatten. Det blev därför en positiv överraskning att 

studien visade att åsikterna var mer nyanserade än så eftersom studien då ger en 

mer mångfasetterad bild av frågan. 
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6.1 Hörsalsparken då och nu  

Stadslandskap är i ständig förändring och Norrköping och Hörsalsparken är inget 

undantag. Medan människor fortfarande har en form av relation till platsen som en 

gång fanns så har respondenterna i många fall nu format en ny relation till det som 

platsen har förändrats till. Och förändringen som har skett har sannerligen framkallat 

reaktioner. 

 

Det är långt ifrån samma park som den en gång var. Jag är genuint ledsen att man har lagt 

miljoner på något som verkligen inte behövde göras. 

 

Parken har förändrats från att ha varit ett grönare område med fontäner och häckar 

till att ha blivit en mer öppen plats med en ny färgpalett och nya materialval. 

Förändringen står därför i stark kontrast till den tidigare parken som fanns innan 

ombyggnationen – något som en respondent har reagerat på.  

 

En väldigt onödig investering enligt mig och jag tyckte den “gamla” var mycket finare och 

bättre. 

 

Inte lika nice som förr måste jag säga återigen :/ 

 

Flera av respondenterna jämför den tidigare Hörsalsparken med den efter 

ombyggnationen och hur stor skillnaden är dem emellan. Det var tidigare exempelvis 

en plats att sitta och “hänga” på men omställningen har gjort att den aktiviteten inte 

längre känns lika aktuell. En person uttrycker även en specifik förfrågan, nämligen 

att parken ska ändras tillbaka till “den gamla” för att Hörsalsparken återigen ska falla 

i gunst. Men ett flertal påpekar att den förändring och ombyggnation som har skett är 

positiv. 

 

Den är bättre än vad den har varit. Förut låg där en gammal lokal med billig och halvdan 

mat. Sist jag var i hörsalen var den mycket sliten, kan vara så att de renoverat sedan jag var 

där. 
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Som personen ovan har svarat, så uppfattades den tidigare versionen av parken 

som sliten och att vissa aktiviteter inte levde upp till dennes förväntan. Det visar även 

på en förlorad aktivitet som utgjorde en del av parkens utformning, som personen 

inte kommer att sakna. Parken har i och med ombyggnationen blivit mer öppen, mer 

modern, “snyggare” och allmänt mer estetiskt tilltalande enligt respondenterna, och 

ett flertal påpekar också att utformningen har haft en inverkan på aspekter utöver det 

estetiska. Det trivsamma i parkens design uttrycks ha lyfts fram och har enligt en av 

respondenterna även gjort att den upplevs som mindre otrygg. Den nya parken har 

även blivit mer tillgänglig och den knyter ihop de närliggande cityområdena bättre än 

den tidigare parken gjorde, vilket också förändrar hur respondenterna vill ta del av 

parkens design.  

 

Mycket bättre efter iordningställandet. Ett mjukare intryck med de skira blommorna. 

 

Vad författaren till ovanstående citat menar med “iordningställandet” är inte helt 

uppenbart då det skulle kunna handla om att ombyggnationen beskrivs som ett 

iordningställande i relation till vad parken var tidigare – ett uttryck som indikerar på 

att parken innan ombyggnationen inte levde upp till det som personen menar som “i 

ordning”. I sådana fall ger detta “iordningställande” parken också ett mjukare intryck, 

tillsammans med den växtlighet som finns, i motsats till det kantiga och hårda som 

även upplevs av flera andra respondenter. Men betydelsen skulle även kunna 

referera till en upplevd omvandling efter den tid som parken var ombyggd men inte 

stod helt färdig, vad gäller exempelvis blomlådorna, och att denna sista detalj var av 

stor betydelse för hur parken slutligen upplevdes. Fyra av våra respondenter har 

dock inte varit på platsen under en längre period eller har helt enkelt inte kunnat 

svara fullt ut på frågorna i enkäten för att de inte har varit i, eller tänkt till om, parkens 

utformning pre- och post ombyggnation.   

   

Jag kan inte tillräckligt om parken för att argumentera varken för eller emot. 

 

De svar som lyfter ställningstagandet att de inte vet något om eller till fullo känner till 

omfattningen av ombyggnationen av parken är oftast neutrala i att ta ställning till 

huruvida parken förändrats till det bättre eller sämre. Dessa fokuserar hellre på hur 

det var senast de befann sig på platsen alternativt återger ett helhetsintryck av 



   

  

 

48 

platsen från de få gånger som respondenterna i sådana fall har upplevt den. Att äta 

och fika var enligt dessa respondenter exempel på aktiviteter som fanns att tillgå i 

parken innan ombyggnationen men de vet inte om de möjligheterna finns tillgängliga 

idag. 

6.2 Estetik och design 

En naturlig del i att svara på en enkät om en viss plats är att ta upp hur platsens 

estetik, design och utseende förändrar eller påverkar hur platsen upplevs, och 

åsikterna är väldigt skiftande. Det kan handla om att det som finns på platsen skapar 

en viss känsla inför, eller relation till parken men också att den omkringliggande 

miljön utgör en förutsättning för hur man förhåller sig till den. 

 

Det är bra med lite grönska bland alla hårda ytor i de omkringliggande kvarteren. Den är 

dock [...] inte så inbjudande att vara i, men det beror mer på miljön runt omkring. 

 

En annan respondent är av liknande åsikt och menar att det inte är möjligt att nyttja 

parken fullt ut på grund av det nya utförandet. 

 

Jag skulle vilja kunna njuta av parken men pga dess utformning så kan jag inte göra det. 

 

Ett stort fokus hos ett flertal respondenter ligger på den upplevda problematiken med 

parkens utformning samt dess material. Utformningen skapar möjligheter men kan 

också ta ifrån en viss funktion från platsen som respondenterna vill att den ska ha. 

Som vi ser i respondentens svar ovan så har utformningen av parken en betydelse 

för hur den uppfattas till den grad att den inte längre går att njuta av. Det finns även 

svar som tar upp denna typ av känslomässiga aspekter på ett liknande sätt, som vi 

ska återkomma till i nedanstående avsnitt. Fokuset kan alltså ligga på små 

beståndsdelar som gör mycket för hur miljön upplevs. Beskrivningarna av materialen 

och de former som vissa detaljer har återges delvis som sterila, hårda och stela 

såsom exempelvis Hörsalsparkens många blomlådor. Det gäller även den 

utformning som den nya trappan har fått. Det hårda och stela i parkens öppna ytor 

påverkas också av hur mycket växtlighet som finns på platsen då det ger ett 

skiftande intryck. Respondenterna omnämner stundtals en uppfattning av att 

platsens problematik grundar sig i materialvalet, och då i vad man anser är en 
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överflödig användning av “cement”. Värt att nämnas är dock att parken inte är byggd 

i cement utan betong. 

 

När Hörsalsparken vann Sveriges Arkitekters pris för bästa utomhusmiljö år 2015 så 

löd omdömet från Sienaprisjuryn som följer (Arkitekter, 2015b):  

 

Hörsalsparken övertygar med en landskapsarkitektur som är både gedigen och nyskapande. 

Med estetisk precision och stor förståelse för platsens sammanhang i staden har en vacker 

och lekfullt kittlande park skapats. 

  

Detta omdöme (som skiljer sig från den motivering som redovisas i ”Bakgrund”) 

utgjorde en av frågorna i enkäten då vi eftersökte en reaktion på den från våra 

respondenter då den specifikt definierar vad Hörsalsparken är från Sienaprisjuryns 

synpunkt. Svaren från respondenterna ger då en möjlighet att jämföra juryns 

definition av det som är lyckat med platsen utifrån ett internt perspektiv inom 

arkitekturkåren med det perspektiv som besökarna har av platsen, som är den grupp 

som ska använda den i praktiken. Med varierande resultat så har vi fått ta del av hur 

de som använder platsen reagerar på Sienaprisjuryns motivering av priset samt 

deras formulering av vad som gör den eftersträvansvärd. På detta sätt kan man få 

syn på om arkitekturkårens förståelse och intellektualiserande av platsen även 

förstås och delas av samhället i övrigt – om besökarna kan känna av det koncept 

som råder intuitivt, även om man kanske inte begriper de teorier som ligger till grund 

för dess design. 

 

Jo det kan jag mestadels hålla med om. Förutom lekfullt, det känslan får jag inte när jag går 

där 

 

Motiveringen bemöttes delvis av entusiasm. De som kommenterar att de håller med 

om den uttrycker att ordet “lekfull” är ett begrepp som kan representera parken, och 

även ordet “kittlande” håller en av respondenterna med om. Det lekfulla läggs också 

fram i samband med att innovativa designlösningar har skett. det finns dock en 

grupp respondenter som ställer sig tvivlande till motiveringen och väljer att delvis 

hålla med om den, med redogörelser för att parken är “annorlunda”. En person håller 

inte med om motiveringen men menar ändå att den är “vacker”. En annan väljer 
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också att enkelt svara att parken är “ok” och kommenterar genom svar på andra 

frågor att den är fin efter renoveringen men inte tillräckligt inbjudande för att stanna 

kvar i. Ännu en påtalar att parken kanske är “arkitektonisk” men håller inte med om 

att den är “trivsam”. Ytterligare en person menar på att den “mestadels” håller med 

om motiveringen, men håller inte alls med om att det finns en känsla av “lekfullhet” 

när denne befinner sig i parken. Det finns också en grupp som inte alls ställer sig 

bakom Sienaprisjuryns motivering och parken uttrycks exempelvis som “raka 

motsatsen” till utlåtandet samt att “den är tvärt emot vacker och lekfullt kittlande”. De 

respondenter som inte ställer sig bakom motiveringen låter det göra gällande i sina 

andra svar att parken har en sterilitet och stelhet över sig som ställs i motsats till den 

uttryckta lekfullhet som kommer fram genom nya designlösningar. Både blomlådorna 

och den nya trappan är av vissa mycket uppskattade detaljer i parken. 

 

De nya planteringarna är fantastiska. Hoppas en ny generation bara har positiva upplevelser 

av parken. 

 

Ett flertal respondenter påtalar även en modernitet i parkens nya utförande och  

diskuterar ämnet i olika frågor samt tar upp det på olika sätt i undersökningen.  

 

Det är en park som inte håller alla årstider och som mest är kantig och stel när de högre 

växterna vissnar, även om den i grunden har en trevlig modern stil. 

 

Ja det är fint men samtidigt lite sterilt. Men det kanske är modernt? 

 

Det moderna uttrycket i Hörsalsparken är något som är påtagligt för respondenterna 

och citaten ovan är väldigt talande för hur resonemangen kring modernitet kunde se 

ut. Det kan vara något som bidrar till en steril känsla av platsen men det kan även 

anses vara något som är överkomligt eller rent utav eftersträvansvärt enligt 

respondenterna. Men trots att vissa anser att parken är steril eller en frånstötande 

plats att vistas på så identifierar ett par av respondenterna det moderna uttrycket i 

parkens formgivning som ett estetiskt värde som man accepterar trots att det ur 

deras perspektiv inte är något begripligt eller, för den delen, vackert. Moderniteten 

kan med andra ord vara överordnad andra estetiska värden i vissa avseenden. 

 



   

  

 

51 

Tillföra vatten, kanske ett konstobjekt. En skylt med platsens historia. 

 

Förfrågningar efter en mer utsmyckad park i form av konst eller varierande 

vegetation återfinns också bland svaren som förslag på hur Hörsalsparken kan 

förbättras och bidra till en mer angenäm upplevelse av dess design. I och med dessa 

förfrågningar omnämns också parkens färgschema i diskussionen.  

  

Jag tror färgpaletten, materialen (betong och stål), samt de kantiga formena bidrar till detta 

 

“Detta” i sammanhanget syftar till parkens atmosfär och miljö. Om det i 

respondenternas svar har handlat om att en del av parken upplevs som “färglös” så 

har det varit en negativ aspekt i sammanhanget som påverkas av just både dess 

material såväl som dess växtlighet. Men parkens positiva egenskaper kommer fram 

genom möjligheten njuta av konst, vatten och grönska. Att ta del av det som 

uppfattas som naturligt är en stor del av hur man förhåller sig till Hörsalsparken, och 

blir både ett ideal och ett jämförande moment där man mäter hur pass parken lever 

upp till denna mönsterbild. Detta diskuterar ett flertal av respondenterna vilket vi 

kommer att lyfta i följande avsnitt. 

6.3 Ideal och behov 

Det framgår tidigt i respondenternas tankar om offentliga platser att Hörsalsparken 

granskas och bedöms utefter deras egna ideal om vad en offentlig plats eller park 

borde vara och erbjuda. Ett av många ideal som parkens besökare diskuterade 

handlade om att offentliga parker bör ha ett “traditionellt utseende”, vilket innebar att 

de ska vara lummiga, blomsterdekorerade platser som erbjuder en naturupplevelse i 

någon form. Ett av enkätsvaren betonade detta extra mycket: 

 

Jag tycker att den nya hörsalsparken är helt brutalt ful. En väldigt onödig investering enligt 

mig och jag tyckte den “gamla” var mycket finare och bättre. Jag tyckte att det kändes mer 

som en naturlig park än den cementpark som finns där nu. 

 

Denna person uttrycker en stor frustration i sina svar över att parken byggdes om 

trots att det, enligt denne, inte behövdes från första början. Det står klart att den 

ideala parken är likställt med något som är just “naturligt” på ett sätt som 
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Hörsalsparken inte är. En annan respondent sätter ord på hur Hörsalsparken inte 

uppnår de åtråvärda “naturliga” egenskaper som efterlyses i en park: 

 

att det inte är lika naturliga känsla, inga träd, inget gräs, inga öppna ytor. Just nu är det bara 

cement och bidrar inte alls till samma atmosfär. 

 

Som citatet antyder är en naturlig utformning även tätt sammankopplat med en 

känsla och atmosfär som den ideala platsen ska ha. Ett flertal av respondenterna 

påtalar vikten av att offentliga parker ska ha en rekreationell inverkan på deras 

besökare, vilket refererar till platsens atmosfär: 

 

Jag tycker att det ska ge ett lugn. Det vore roligt om parken kunde åstadkomma det trots att 

den ligger så centralt mitt i stadspulsen. Kanske inreda den med lite fina statyer, fontäner 

och blommor. 

 

Relationen mellan arkitektur, atmosfär och mänskligt liv är ett återkommande tema i 

undersökningen och många efterlyser offentliga parker som är väl lämpade för 

sammankomster och möten. Flera respondenter vill att platsen ska uppmuntra 

människor till att vistas i den, andra vill att platsen ska locka till aktivitet i olika former. 

Denna tanke om att själva platsen ska vara en katalysator för mänskligt liv och 

aktivitet lägger därför ansvaret på platsen ifråga, och tar i viss mån dito från platsens 

besökare att fylla den med det innehåll som man vill ska försiggå där. 

Respondenternas förslag på hur den offentliga parken ska vara inbjudande nog att 

uppmuntra till mänskligt liv varierar: vissa ger förslag på ett flertal sätt att dekorera 

parken på, somliga efterlyser väl utformade och placerade sittplatser samt 

renhållning och parkskötsel – andra ger förslag på helt nya aktiviteter som ännu inte 

finns i parken: 

 

Öppna torghandel, basar eller dylikt i Hörsalen gärna med cafeteria. På sommaren skulle 

man kunna gå ut i parken med sin kopp. 

 

Grönska. Möjlighet att se något vackert och möjlighet att se konst, sitta ner eller promenera. 

Man vill gärna ha något att göra - se något, interagera, vatten är alltid underbart i någon 

form. 
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Frågan om att parker ska uppmuntra till aktivitet framhålls av flera respondenter, 

men det är inte alltid man kan erinra sig om vad denna aktivitet skulle kunna vara. 

Det kan vara liv och rörelse i största allmänhet eller en odefinierad efterfrågan om 

lek. I de fall som respondenterna ger förslag på olika aktiviteter så handlar det om 

konsumtion i någon utsträckning, antingen i form av shopping alternativt att köpa mat 

eller fika. 

 

En respondent hade erfarenheter av att Hörsalsparken tidigare var en plats för 

politiska manifestationer och menade att detta inte är möjligt idag då den är utformad 

för att endast utgöra en passage till butikerna i centrum, och önskade därför att se 

en sådan möjlighet igen. Samma person, tillsammans med ett par andra, påtalar att 

offentliga parker är platser som ska vara tillgängliga till och välkomnande för alla, 

något som Hörsalsparken inte tycks vara idag. 

 

Parker bör vara mötesplatser och viloplatser, samt vara öppna för alla. Offentliga platser 

generellt sett borde se efter allas generella välmående 

 

Däremot finns det en antydan i två separata enkätsvar att “alla” i detta fall kanske 

inte är så inkluderande i betydelsen som man först kan tro. I diskussionen om 

Hörsalsparken och föredömliga offentliga parker så uppger många att förekomsten 

av en viss typ av människor i parken gör att man inte känner sig lika välkommen eller 

avslappnad i miljön som man hade gjort om dessa människor inte skulle vistas där. 

En av nämnda respondenter påtalar att man känner sig otrygg på grund av närvaron 

av “påverkade” personer, och att den ideala platsen för denne är en plats som får 

just respondenten själv att känna sig välkommen. Det sociala livet i Hörsalsparken 

och vilka som ska få vistas på platsen diskuteras frekvent i ett flertal enkätsvar och 

kommer därför att analyseras närmare i nästa avsnitt. 

 

Förutom ideal om hur offentliga parker ska vara, så formulerade besökarna också 

behov samt viktiga faktorer som krävdes för att man ska kunna trivas på en offentlig 

plats generellt. Dessa faktorer korrelerade till de formulerade idealen: man talade om 

vikten av en god atmosfär, en estetiskt tilltalande miljö med grönska och vatten, att 

den ska ingjuta en trygghetskänsla och ett lugn, att den ska vara inbjudande och 

välkomnande i utformningen, att den är ren och snyggt hållen, samt att det finns bra 
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sittplatser. I denna kategori lyfte man även vikten av den omkringliggande miljön 

som en faktor för möjligheten att trivas på en plats, samt vackert väder som 

avgörande för om man vill dröja kvar där längre än vanligt. Ett flertal personer 

poängterade även en öppen planlösning som en viktig del av upplevelsen, dels som 

en trygghetsaspekt men också en mer allmän önskan om att kunna passera utan 

hinder. Alla dessa faktorer kan man härröra till respondenternas känsloliv utöver just 

trivselfaktorn, i någon form. Att en plats ska sörja för besökarnas välmående, komfort 

och nöje visar den betydelse som den offentliga platsen har i den urbana 

människans liv. 

6.4 Social aspekt och atmosfär  

En fråga i enkäten handlade om Hörsalsparkens atmosfär och vilka faktorer som gör 

att denna uppstår, enligt besökarna. Det blev snabbt tydligt att det som 

respondenterna associerade till just ordet “atmosfär” kunde skilja sig åt, såväl som 

vad det är som ger upphov till den på en plats. Många gör en direkt koppling mellan 

Hörsalsparkens arkitektur, dekorer och atmosfär. Ord som “kall”, “steril”, “hård”, 

“olustig” och “ovälkomnande” beskriver parkens fysiska utformning såväl som det 

mer svårdefinierade atmosfärkonceptet. Några identifierade miljön runtomkring 

parken som avgörande för miljön i parken, och att den runtomkringliggande miljön 

var vållande för det som uppfattades som “hårt”. Någon använder sig av ordet “kall” 

för att beskriva atmosfären, men menar på att detta passar ihop med kvarteren som 

omger parken – vilket visar på att en “kall atmosfär” inte nödvändigtvis behöver vara 

något negativt så länge det kompletterar eller samspelar med miljön runtomkring. En 

respondent menade att platsen inte hade någon atmosfär överhuvudtaget, då det 

inte fanns något i parken som kunde ge upphov till en sådan. 

Växtligheten och de “steniga” gångarna som omger planteringarna nämndes av en 

respondent som anledningen till det “kalla” och “olustiga” på platsen. En annan av 

respondenterna ser växtligheten på platsen som en anledning till att parkatmosfären 

blir “anonym”. Den sagda anonymiteten tros uppstå på grund av att parkens flora blir 

överväxt sommartid, vilket gör att det är trångt där. Exakt vad som menas med 

“anonym” i sammanhanget blir då något svårtolkat men det står åtminstone klart att 

det inte är en positiv upplevelse enligt respondenten. I motsats till åsikten att parken 

är igenvuxen finns det de som menar att parken är mer öppen efter 
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ombyggnationen, något som är en vattendelare bland respondenterna i huruvida 

detta är en positiv förändring eller inte. En person menar att parkens öppenhet 

krockar med Hörsalens estetik medan en annan anser att parken både är mer trygg 

och inbjudande på grund av dess öppenhet. En ytterligare respondent påtalar att det 

är just den “låga vegetationen” som gör att parken känns säkrare än vad man 

upplevde den som tidigare. Och flera andra menar att blommorna ger parken en 

mjukare atmosfär och ett mer “skirt” intryck, man beskriver miljön som “fin”, “lugn”, 

“trevlig” – någon till och med som en “oas” då parken är indelad i små rum med 

sittplatser som ramas in av växter däremellan. 

 

Och även själva parken uppmärksammas som ett rum i staden: två personer 

påtalade Hörsalsparkens upphöjda läge som betydelsefull för atmosfären. Den ena 

respondenten menar att människor mest passerar den och att detta beror på att man 

som besökare “sitter som i ett skyltfönster på upphöjd platå”, vilket resulterar i att 

atmosfären inte blir tillräckligt inbjudande för att hålla dem kvar. Den andra 

respondenten menar å andra sidan att parkens upphöjda läge från gatunivå är just 

det som gör att atmosfären blir rogivande. 

 

Men parkens atmosfär identifierades också av flera personer som något tätt 

sammankopplat med förekomsten av andra människor och mänsklig aktivitet på 

platsen. En av respondenterna förklarar att det flyktigt passerande folklivet i 

Hörsalsparken har en direkt inverkan på dess atmosfär: 

 

De flesta är förbipasserande som jag ser, vilket medför att atmosfären blir svårt att sätta 

fingret på… 

 

Respondenten tycks mena att parkens atmosfär blir svårdefinierad när besökarna 

endast passerar parken, men detta resonemang kan även antyda på att en atmosfär 

uppstår först när människor stannar upp och vistas på en plats. En annan 

respondent betonar vikten av förekomsten av andra människor på en plats som en 

förutsättning för att man ska trivas där, och poängterar att man ska få en “mysig och 

välkomnande känsla” av sina medbesökare. Ytterligare en menar att atmosfären blir 

“rogivande” om det sitter människor på bänkarna i Hörsalsparken. 
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Ett par respondenter omnämner Hörsalsparkens atmosfär som “otrygg” och “olustig” 

eftersom det vistas “fyllon och narkomaner” alternativt “påverkade personer” på 

platsen. Och en stor andel av respondenterna bekräftar i frågeställningar utanför just 

atmosfärfrågan att det vistas problematiska besökare i parken som påverkar om, och 

hur, man vill vara där. Man kan hävda att detta är ett fenomen då denna grupp har 

ett stort inflytande över andra besökares välmående och trygghetskänsla, och då 

definitionerna av vilken typ av människor som utgör denna grupp inte är helt entydig 

bland respondenterna. Dessa spänner nämligen mellan “alkoholister”, “missbrukare”, 

“fyllon”, “narkomaner”, “alkoholpåverkade personer”, “hemlösa”, “hotfulla individer”, 

“fulla människor”, “skumma människor”, “otrevliga människor”, “utslagna personer”, 

“påverkade personer” och “suspekta personer med en alternativ 

verklighetsuppfattning”. Det blir väldigt tydligt när man ställer alla dessa definitioner 

gentemot varandra att respondenterna har någon form av gemensam bild av de 

människor som utgör denna problematiska grupp, men samtidigt antyder mängden 

av definitioner att gruppen inte är helt lätt att ringa in, inte minst problematisk att 

definiera utan att felaktigt generalisera eller att associera sociala minoritetsgrupper 

med varandra som nödvändigtvis inte har med varandra att göra – exempelvis 

narkomaner, hemlösa och otrevliga människor. Dock kan man identifiera tre 

huvudgrupper som de olika definitionerna kan sorteras inom. Dessa är påverkade 

personer, socialt utsatta personer och hotfulla personer. Somliga definitioner kan 

tillhöra mer än en av dessa huvudgrupper, andra hör endast hemma i en av dem. 

Det de har gemensamt med varandra är att de inbringar obehagskänslor och en 

aversion hos en stor andel av respondenterna mot att vistas i Hörsalsparken, och att 

denna grupp beskrivs som att den står utanför det resterande samhället. Ett flertal av 

respondenterna tycks dock anta en position att minoritetsgruppen ifråga är den som 

har kontrollen över platsen, och att denna grupp inte borde få vistas där då den 

förstör för dem som inte är en del av gruppen. Något som relaterar till det vi tidigare 

såg hos de respondenter som efterlyste en offentlig plats som var till för “alla”, men 

som då främst åsyftade deras egna plats i inkluderingsfrågan. 

 

Bland uppsjön av definitioner för den problematiska gruppen som enligt många 

kontrollerar Hörsalsparken, är det särskilt en av respondenterna som använder sig 

av ett synnerligen iögonfallande begrepp: 
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Hörsalsparken var tidigare ett känt tillhåll för “suspekta personer med en alternativ 

verklighetsuppfattning”. Efter uppfräschningen har detta problem minskat markant. 

 

Personen ifråga tycks ha en väldigt tydlig bild av vad det är man åsyftar på hos de 

människor som utgör denna grupp, men det framgår inte helt tydligt vad kriterierna 

innebär i det här fallet, såsom “alternativ verklighetsuppfattning”. Om respondenten 

åsyftar att personerna är drogpåverkade eller om de bara har ett helt annorlunda sätt 

att se världen går bara att spekulera i. En annan anmärkningsvärd detalj med 

definitionen ifråga är att respondenten skriver den två gånger i enkäten, och då inom 

citationstecken – som för att betona att det är just en definition och att den behöver 

understrykas. Det fick oss att fundera på om respondenten själv hade fått 

definitionen någonstans ifrån, eller om citationstecknen var personens sätt att 

problematisera den. Ett ytterligare alternativ kan vara att respondenten försöker 

uppmärksamma att en definition av gruppen behövs men att den inte är helt lätt att 

formulera – något som har märkts under arbetet med studien då vi inte på ett 

tillfredsställande sätt har kunnat fastställa en term för den. Vi har även brottats med 

om vi ska definiera gruppen som en sammanhängande entitet eller om det vore att 

återskapa en för snäv bild av situationen när respondenterna så tydligt redogör för 

en mångskiftande grupp som utgörs av människor vars minsta gemensamma 

nämnare är att de uppfattas som ett hot gentemot Hörsalsparkens sociala liv – men 

som inte nödvändigtvis är homogen utöver detta faktum. Vi väljer att omnämna 

gruppen som en sammanhängande entitet just på grund av det faktum att de 

uppfattas som ett gemensamt hot bland respondenterna, och då det underlättar att 

diskutera sakfrågan i studien. 
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Att ombyggnationen ska ha medfört att Hörsalsparken upplevs som en tryggare plats 

än innan är en åsikt som delas utav flera av respondenterna, och några menar till 

och med att arkitekturen driver bort den oönskade gruppen. En av dessa 

respondenter ställer sig kritisk till detta upplevda resultat och anser att syftet med 

parkens nya utförande är just att driva bort denna grupp och att främja kommersiella 

syften: 

 

Just nu verkar den huvudsakligen existera för att skyffla folk till shoppingområdet intill, samt 

hålla uteliggare och folk i allmänhet borta 

 

Dock finns det en del respondenter som menar det motsatta, att platsens utförande 

attraherar människor som ingår i ett socialt utanförskap: 

 

Platsen är ju bra placerad men utformningen är kall och stel samt att utformningen gör att 

utslagna personer har fristad i parken. Jag vill helst inte gå igenom den ensam. 

 

Denna respondent menar att han inte kan njuta av parken p.g.a. dess utformning 

och att den är olustig att vistas i. Personen i fråga är också utmärkande på så sätt att 

han väldigt genomgående i enkäten diskuterar otrygghet och hur det påverar hans 

vilja att vara i parken, samtidigt som han är en man i övre medelåldern. En 

övervägande majoritet av de andra respondenterna som diskuterar dessa frågor är 

kvinnor i 20-årsåldern, men i den nämnda respondentens fall är detta en mycket 

medveten faktor och utgångspunkt för diskussion om offentliga platser – vilket sätter 

nytt ljus på diskussionen och ger en intressant dimension till den problematik som 

diskuteras.  

 

Men det finns även de som trivs i parkmiljön och som gärna skulle vistas där om det 

inte vore för den nämnda minoritetgruppens närvaro i parken. En person beskriver 

vad man skulle vilja kunna göra där som man upplever att man inte kan göra idag: 

 

Hänga i den fina miljön utan att bli påhälsad av fulla människor mitt på dan eller tvingas sitta 

på en bänk som luktar öl och urin. 
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En annan person anser att parken är “skräpig” och “smutsig” vilket i samspel med 

den sociala faktorn påverkar hur mycket tid personen vanligtvis spenderar där: 

 

Mestadels bara tiden det tar att gå igenom. En solig varm dag kan det bli någon minut längre 

för att sola lite, men brukar snabbt känna att jag vill röra mig vidare på grund av 

nedskräpningen eller otrevliga människor. 

 

Denna person använder ett flertal olika definitioner för att rubricera de personer som 

gör parken obehaglig att vistas i, men differentierar också de olika begreppen från 

varandra genom att skriva alkoholister eller hotfulla individer och alkoholister och 

andra skumma människor. Det är svårt att avgöra om otrevliga människor, hotfulla 

individer och skumma människor utgör samma grupp enligt respondenten, men det 

står i vilket fall klart att dessa grupper inte nödvändigtvis behöver ingå i samma 

gruppering som alkoholister. 

 

“Alkoholister” är däremot den term som respondenterna använder mest frekvent i 

sina enkätsvar när man diskuterar vilken social grupp som bär ansvar för 

Hörsalsparkens problematik. Enligt redogörelsen från en specifik respondent så har 

Norrköpingsbornas kollektiva syn på Hörsalsparken och dess sociala miljö gett 

upphov till ett nytt begrepp i staden: 

 

Att hänga i hörsal är ett vedertaget begrepp bland ungdomar i Norrköping som innebär att bli 

alkoholist. 

 

Att Hörsalsparkens sociala situation är så etablerad i stadens kollektiva medvetande 

att den har genererat ett uttryck för alkoholism, visar på det inflytande och den 

betydelse en grupp kan ha på det övriga samhället. En ytterligare intressant aspekt 

av respondenternas gemensamma redogörelse för det sociala klimatet i parken är 

att det var ett av de vanligaste temana gällande Hörsalsparken, trots att ingen av 

frågorna i enkäten vidrörde ämnet. Det var också flera som berörde ämnet redan i 

enkätens första fråga, som handlade om vad respondenten tycker om Hörsalsparken 

som plats. Alltså är den sociala faktorn bland det första som några av besökarna 

kommer att tänka på vad gäller parken. Även detta visar på den betydelse som den 

sociala aspekten har i Hörsalsparken, såväl som i staden.  
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6.5 Hörsalsparkens funktion i Norrköpings stadsrum 

Det är i de offentliga rummen som det sociala livet utspelar sig i städerna, där möten 

sker och socialt umgänge kan etableras. Hörsalsparken som offentlig plats ger 

således en möjlighet till ett socialt liv i Norrköping, och det har visat sig att den har 

ett flertal olika användningsområden och funktioner som respondenterna beskriver. I 

enkätundersökningen blir dessa synliga i besökarnas redogörelser för vad de gör i 

parken, hur de tar del av den och vad de önskar att platsen ska kunna göra för dem.  

 

Sprida lugn och ge en känsla av att man kommer bort från stan. Mycket natur. 

 

Enligt en respondent i vår undersökning så gör en offentlig park en inverkan på 

staden genom att erbjuda “lite natur bland betongen” samt genom att “få in lite luft 

mellan husen” menar en ytterligare. En annan förklarar det som att Hörsalsparken 

som plats ska bidra med att vara “något grönt i stenstan”. Hörsalsparkens 

huvudsakliga funktion beskrevs även genom formuleringen “att vara en blommig yta 

mitt i shoppingkvarteren”. Offentliga platser uttrycks av ett flertal att också vara en 

tillflyktsort där en stressig eller “stimmig” känsla kan läggas åt sidan och ge 

människor i staden möjligheten att “fly undan trängseln på stan”. 

 

Men två av respondenterna ger oss samma svar på frågan vad en offentlig park är, 

nämligen en “oas”. En oas som är belagd centralt i staden. Den offentliga parken ska 

alltså inge en känsla av lugn och skapa en kontrast och en känslomässig skillnad 

mot det som sker i kvarteren runtomkring. En rekreationell tillflyktsort som ger oss 

möjlighet att lämna det hetsiga i shoppingkvarteren och ta del av den blomstrande 

lugnande offentliga platsen och “ge en känsla av att man kommer bort från stan”. 

 

Den är tvärt emot vacker och lekfullt kittlande, däremot kan jag hålla med om att den är 

uformad med en förståelse om vad som är bäst för företagsamheten i området. Mirium 

Gallerias2 misslyckande visade hur områden för konsumtion inte frodas om de finns sida i 

sida med allmännyttiga rum såsom vilorum och bibliotek. 

 

                                                
2 Gallerian som respondenten avser heter Mirum Galleria, och ligger i Norrköpings stads ytterkant. Då 
respondenten stavat namnet felaktigt ville vi förtydliga detta. 
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Respondenten lägger fram en aspekt som tolkar Hörsalsparken som en del av den 

verksamhet som sker i de centrala kvarteren, nämligen företagsamhet och annan 

verksamhet. Det som parken då står för är att medverka till hur människor tar del av 

och formar företagsamheten i stadens centrala delar, då genom dess utformning 

som genom en förståelse inte konkurrerar med kommersiella syften enligt 

respondenten. Att sedan parken är “tvärt emot vacker” blir då något som kan tolkas 

som ytterligare en aspekt som visar på samma förståelse. Här finns också en 

kommentar om hur en galleria i en annan del av Norrköping har misslyckats, enligt 

respondenten, på grund av att “allmännyttiga rum” har funnits i dess omgivning och 

har konkurrerat ut verksamheten. Enligt respondenten är allmännyttiga platser så 

som vilorum och bibliotek så konkurrenskraftiga att de påverkar det omkringliggande 

områdets företagsamhet till den grad att det kan anses som ett misslyckande för 

gallerian. Vi har under undersökningens frågat oss om informationen om den andra 

gallerian är en slutsats som respondenten själv gjort eller om det är något den hört, 

sett eller lärt sig någon annanstans ifrån. 

 

I och med den nya trappan och även utformningen av parken med de diagonala 

gångstråken så har parken blivit mer tillgänglig och den knyter ihop området kring Gamla 

torget och ”shopping-kvarteren” på ett bra sätt. 

 

Det människor gör i Hörsalsparken är av större variation. Det är en plats där 

människor möts, träffas, äter medhavd lunch och kanske solar en stund. Men en 

majoritet av respondenterna har använt den som en färdled eller alternativt passerat 

runt den, vilket uttrycks dels genom att respondenterna själva redogör för hur de 

använder platsen, men också genom att de redogör för vad de upplever att andra 

sysselsätter sig med i Hörsalsparken. Respondenterna går igenom den, “passerar 

rakt igenom snabbt”, eller menar att den mest är “en alternativ väg att korsa”. det har 

blivit en passage som beskrivs som en möjlighet att ta sig ifrån en punkt till en annan 

och som har gjort att parkens besökare sällan väljer att dröja kvar. Efter att 

ombyggnationen skett i Hörsalsparken så påtalar en respondent även att den 

“endast gått igenom parken” sedan dess. 
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Men en mer övergripande beskrivning av Hörsalsparken och platsens värde 

framkommer också. Det beskrivs som en park, ett torg, en prydnad och en plats som 

ska vara vacker samt trivsam i staden. Platsens funktion som park bekräftas av de 

respondenter som beskriver Hörsalsparken som just en park i sina redogörelser i 

undersökningen. Medan det är vissa respondenter som definierar den som en park, 

är det andra som istället väljer att understryka att Hörsalsparken inte är en park. 

Hörsalsparken beskrivs då som “inte så parkig” och det är även två respondenter 

som skriver ordet “park” med citationstecken för att betona att Hörsalsparkens värde 

som just park inte är självklar. 

 

En liten oas mitt i stan. Som ett litet torg också eftersom Norrköping saknar ett “stadstorg”. 

 

En person redogör för att Hörsalsparken fungerar som ett torg som även skulle 

kunna vara ett stadstorg. Vad ett stadstorg innebär går respondenten inte djupare in 

på, men ett sådant saknas i nuläget och därför skulle Hörsalsparken kunna 

kvalificera som ett sådant. Att det finns tre mindre torg som ligger centralt i 

Norrköping (exempelvis Gamla-, Nya- och Tyska torget) är inget som beskrivs i 

enkätsvaret och respondenten tar då heller inte upp dessa andra torg som 

kvalificerade för det som kallas för stadstorg. En till person beskriver parken som ett 

“rofyllt torg/park” vilket indikerar på att Hörsalsparken både kvalificerar sig som torg 

och park. Att Hörsalsparkens värde kan definieras som två skilda typer av platser ger 

en bild av att Hörsalsparkens funktion kan vara både mångsidig såväl som av 

subjektivt värde. Parken eller torget diskuteras även av respondenterna som en del 

av det större stadsrummet. Hörsalsparken skapar därför ett rum i Norrköpings 

innerstad som har sin egen inramning. Det blir liknande det som tidigare diskuterats, 

att rummet som respondenten uppfattar blir en del av det större övergripande 

rummet. 

Går förbi. Går nästan aldrig igenom. 

 

Ett par respondenter väljer också att uttrycka att de inte vill gå igenom parken, på 

grund av att de ogillar platsen visuellt eller att platsens sociala aspekt inte är 

tilltalande. Ett annat specifikt värde som ges utav en av respondenterna är att 

platsen är en väntplats för att ta del av den närliggande kollektivtrafiken, vilket är den 

enda anledningen till att personen spenderar tid där. 
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Respondenternas svar om parkens funktion har även de varit varierande, det är få 

som inte uttrycker en beskrivande funktion för platsen genom åsikter eller genom en 

viss typ av aktivitet. Samtidigt så uttrycks en osäkerhet kring vad det är för slags 

plats, som att det inte är något givet i det här fallet. Respondenterna har flera olika 

svar på vad Hörsalsparken är för typ av plats, det är ett stråk, en vänt- och 

mötesplats, en genomfart, passage, ett stadstorg, en blandning mellan ett torg och 

en park, en oas och en plats för socialt umgänge, men också en plats gjord för att 

vara dekorativ. Men det som står klart är att möjligheten till aktivitet är avgörande för 

hur man vill vistas på platsen och för hur man definierar den. Hörsalsparken som en 

passage och genomfart har beskrivits genom att användningen av platsen uppstår 

för att människor vill kunna förflytta sig från en punkt till en annan. Det kan sedan 

sättas i kontrast till den oas, den estetiskt tilltalande dekorativa platsen och väntplats 

som också beskrivs, där Hörsalsparken istället blir ett mål för en viss aktivitet. Den 

större gruppen av passerande ger aktivitet till platsen genom att ha ett bra stråk att 

ta del av men väljer att inte stanna kvar i parken. Det, trots att det enligt andra 

respondenter finns möjlighet att vistas där en längre tid i och med parkens sittplatser, 

som ger parken ett värde utöver det uttalade stråket. Miljön runtomkring samspelar 

även bra med parken och ger en anledning att stanna upp och ta del av både 

omgivning och parkens utformning i sig. Parkens funktioner är alltså åtskilliga men 

det många respondenter kan komma överens om är att vare sig de gillar 

Hörsalsparken eller inte så råder det ändå en konsensus om att platsen är mest 

avsedd för att funktionera som ett stråk gjort för att passera. Det som också har visat 

sig är att de respondenter som har uttryckt en acceptans för parkens utformning är 

också de som har identifierat Hörsalsparken som ett stråk eller passage snarare än 

en park. 
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6.6 Tid, väder och årstider  

Tid, väder och årstider är krafter som påverkar respondenternas upplevelse av 

Hörsalsparken. I detta finns en dynamisk tanke från respondenterna, att platserna 

förändras och har olika premisser beroende på årstid och hur Hörsalsparken upplevs 

som rum just då. Dessa tre faktorer har påverkat respondenternas svar i den mån att 

de har ett inflytande över besökarnas sätt att se på Hörsalsparken och sättet de 

agerar i den. 

 

Trappan är fin och skapar en bra passage till Knäppingsborg. Parken är en bra yta men 

skapar en labyrint på sommaren då växterna blir så höga. 

 

Under sommartid påverkas parken på olika sätt. Under den perioden upplevs den 

som en plats med mer växtlighet som enligt vissa bidrar till en positiv upplevelse, 

men under samma period så kan andra uppleva att växterna innebär en viss 

begränsning. En av respondenterna menar exempelvis på att det sker en formation 

av en “labyrint” i rummet när växterna blir för höga som påverkar respondentens 

synfält och orientering av platsen negativt. Men växtligheten kan också ta alldeles för 

lite plats och under sommaren inte erbjuda någon skugga, vilket också påtalas av en 

respondent. En annan menar att parken påverkas negativt av växtligheterna under 

vintern: 

 

Det är en park som inte håller alla årstider och som mest är kantig och stel när de högre 

växterna vissnar, även om den i grunden har en trevlig modern stil. 

 

Parkens växtlighet har alltså blivit betydelsefull för hur platsen upplevs och det 

påtalas av ett flertal respondenter. Den växtlighet som finns uppskattas och blir en 

kontrast till det som respondenterna vanligtvis uppfattar som platt och kantigt. Det 

ger också en ram för parken, Vilket gör att när vegetationer förändras så förändras 

också upplevelse av parkens utformning. Författaren till citatet ovan uttrycker också 

en åsikt som återkommer i flera enkätsvar där respondenterna påtalar att parken är 

bättre en viss årstid vilket innebär att parken inte håller estetiskt eller funktionellt alla 

säsonger. En respondent uttrycker även att platsen till och med kan vara outnyttjad 

vintertid medan det under sommaren kan vara en fridfull plats. En majoritet av 
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respondenterna menar alltså att parken är mer estetiskt tilltalande under sommaren. 

Det är också under sommartid som respondenterna uttrycker att de vill spendera 

mer tid i parken. 

 

[...] sommaren jag jobbade där var jag väl där i 20-30 minuter om det var fint väder 

 

Hörsalsparkens funktion i staden identifieras av ett par respondenter som ett 

gångstråk som många främst passerar, och att de endast är på platsen under den tid 

som det tar att ta sig igenom den. Respondenterna kan också stanna till under 

kortare stunder för någon annan typ av aktivitet på platsen under sommaren. En 

respondent menar att parken exempelvis kan fungera som en “lunch- och solplats”. 

Det är därför påtagligt att parkens främsta funktion som färdväg påverkar hur mycket 

tid som respondenterna spenderar i den och att detta korrelerar till den funktion som 

man upplever att platsen har. 

 

Hur ofta respondenterna var i parken varierade likaså, oberoende av vad de tyckte 

om platsen. Flera av de respondenter som inte uttryckte något särskilt tycke för 

parken uppgav att de ändå befann sig på platsen någon gång i veckan, medan en 

respondent som påstod sig tycka den var estetiskt tilltalande kunde spendera tid där 

någon gång per månad eller mer sällan. Så frekvensen i hur ofta parken besöktes 

behövde inte återspeglas i vad som ansågs om parkens utformning, men en 

intressant detalj som vi noterade var att det var vanligt förekommande att man angav 

att man sällan var i Hörsalsparken trots att flera respondenter angav i 

undersökningen att man tyckte om platsen på något sätt. Det är även intressant att 

de respondenter som uttryckligen skriver att parken är en “fin”, “estetisk” och en 

“arkitektuell” plats som är lämplig för att passera, ändå väljer att inte vara där mer än 

den tid det tar att just passera. Att parken lovprisas för att vara nytänkande och 

snygg förändrar alltså inte heller respondenternas vilja att spendera mer tid på 

platsen. 
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7. Analys och diskussion 

I följande del av uppsatsen så kommer det empiriska materialet och de teoretiska 

perspektiv som vi utgår ifrån att sammanföras för att mynna ut i en diskussion utifrån 

våra frågeställningar. För att förtydliga denna diskussion så kommer de tendenser 

som materialet påvisar att kategoriseras i teman efter hur respondenternas 

upplevelser av Hörsalsparken korrelerar med den offentliga platsens roll i staden 

samt i relation till Hörsalsparkens arkitekt Joakim Malmquists redogörelser för 

arbetsprocessen samt hans reflektioner kring den betydelse som offentliga platser 

har i staden (intervju, 15 februari, 2015).   

7.1 Det fysiska offentliga rummet 

Denna del avhandlar ombyggnationen av Hörsalsparken som en process över tid 

som inverkar både på stadens fysiska utformning såväl som människornas liv och 

vardag. I Theoretical Sensitivity skriven av Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss 

beskriver författarna teoretiska koder, kodfamiljer, som konceptualiserar och 

teoretiserar de empiriska koder som formades av undersökningens material. Deras 

metod används med fördel i sociologisk forskning och beskriver händelseförloppen 

utifrån förklaringsmodeller som är nära kopplat till det mänskliga livet. Ett exempel på 

en av dessa kodfamiljer är process som innesluter allt som har med faser, utveckling 

och passager att göra. Efter kodningen av de kategorier som studien landade i blev 

det tydligt att ombyggnationen av Hörsalsparken är just en sådan process som 

består av faser och formandet av något över tid. Stadsplanering och etablering av 

nya platser är inte något som görs i en handvändning och planeringsfasen är både 

en lång och utdragen process där många instanser ska enas om beslut av den 

framtida stadsbilden. I With People in Mind skriven av Rachel och Stephen Kaplan 

samt Robert L. Ryan, betonar författarna vikten av att samhället tidigt blir involverade 

i en byggnadsprocess då stadens invånare i allra högsta grad vill vara delaktiga i 

den process som förändrar deras levnadsmiljö. Enligt författarna kan en 

försummelse av detta leda till att medborgarna blir fientligt inställda (1998, ss. 126-

127). I fallet Hörsalsparken har detta varit ett faktum både i media såväl som i vår 

studie. Respondenternas reaktioner på att parken byggdes om överhuvudtaget samt 

deras respons på platsens nya funktion skulle kunna vara tecken på att 
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ombyggnationen skedde något förhastat och att processen inte förankrades 

tillräckligt hos Norrköpings invånare Hörsalsparkens arkitekt Joakim Malmquist 

menar dock att Norrköpings kommun har följt denna process på ett, enligt honom, 

tillfredsställande sätt och beskriver att planeringsprocessen generellt i stadsplanering 

är väldigt inkluderande (intervju, 15 februari, 2015): 

 

I det här så har såklart politikerna och det kommunala ämbetet varit ute på allmänna samråd 

och man har börjat med att göra behovsstudier och så vidare. [...] jag skulle säga att 

arkitektyrket eller skrået som till det stora hela har ju väldigt [...] stort inflytande på hur den 

här offentliga miljön ser ut, men den enskilda individen, [...] har ju alltid liksom ramar, inom 

den här rutan agerar du, [...] bilden av att det är den, den stora arkitekten som kommer med 

den stora pennan och pekar med hela handen och säger att här ska vi göra såhär och sen 

bestämmer hur husen ska se ut och hur gatorna och parkerna ska se ut. Det förekommer ju 

inte längre egentligen, utan det är ju, det är ju ett väldigt kollektiv som jobbar med lite mera 

ramar och tar ett steg i taget. 

 

Och det faktum att stadsborna har åsikter är något som Malmquist ser som en 

naturlig del i att påverka människors levnadsmiljöer: 

 

folk kommer ju ha olika åsikter om det du gör, det är ju ganska naturligt eftersom vi [...] 

påverkar folks vardag på nåt sätt, [...] sen så får man ju inte vara rädd för, samtidigt som 

man absolut inte får missbruka, det utan folk har ju en självklar rätt till att tycka om sin miljö, 

men i ett sådant projekt som Hörsalsparken, där är det ju väldigt mycket enklare eftersom 

kommunen har […] en organisation som ska ta tillvara på folks åsikter, och i det här, i 

Hörsalsparken-projektet så var det en stor grupp och man gjorde en detaljplan parallellt som 

var utställd och man hade möjlighet att tycka […] 

 

Malmquist betonar också att han anser att Norrköpings kommun är särskilt lovvärd 

vad gäller planeringen av offentliga miljöer, att man visar på kunnighet och en högre 

ambitionsnivå än vad andra mellanstora städer gör – och att kvittot på detta är att 

Norrköping har vunnit (White, u.d.) Sienapriset mer än en gång samt att man har 

varit nominerad någon gång utöver de år som man har vunnit (Arkitekter, u.d.). Han 

berättar att det finns olika offentliga platser i Norrköping som tillgodoser stadsbornas 

olika behov eftersom de består av både traditionella parkmiljöer såväl som platser 

som är anpassade för lek och längre vistelser. Hörsalsparken, däremot, är en 
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produkt av en vision från kommunens sida att binda samman olika delar av staden 

där Hörsalsparken identifierades som en betydelsefull länk i projektet. Eftersom den 

“gamla” utformningen av parken var som en återvändsgränd ville man öppna upp 

den och utforma den mer som ett stråk. När AQ Arkitekter, där Joakim Malmquist är 

landskapsarkitekt, fick uppdraget att utforma parken etablerades det tidigt vilka 

estetiska värden platsen skulle ha och vilka funktioner den skulle klara av. Förutom 

den efterfrågade stråkfunktionen stod spontana möten i fokus, och den trappa som 

skulle leda till platsen önskades vara iögonfallande och, som Malmquist minns, 

“vykortsmässig” i sitt utförande. Han berättar att den respons som arkitektfirman då 

gav kommunen var att funktionerna som efterfrågades gjorde att den nya platsen 

snarare skulle resultera i ett torg. Detta besvarade kommunen med att man inte ville 

utan att det fortfarande skulle handla om en park. AQ Arkitekter utformade därför 

något mittemellan: man skapade förutsättningar för en “snabb park” med en 

genomströmning av människor men som även skulle klara vardagliga och spontana 

möten och erbjuda besökarna en möjlighet att stanna upp i den. Hörsalsparken är 

med andra ord ett “parktorg”, ett svar på ett behov i staden men också en ambition 

från kommunens sida att göra stadens andra delar ännu mer lättillgängliga och 

besökta (intervju, 15 februari, 2015). 

 

Med denna bakgrundsinformation kan man bättre förstå vad kommunens intention 

var med parkens nya utformning, men det ger fortfarande inte någon klarhet i den 

negativa respons som parken uppbringade från allmänheten. I vår studie framgick 

det tydligt att en stor andel av respondenterna inte var tillfreds med den “hårda” 

utformning som platsen nu har och att det gör att den inte längre uppfattas som en 

regelrätt park. Förutom att detta är en stark indikation på de normer som råder vad 

gäller de värden som gör en offentlig plats till en särskild typ av plats, som 

exempelvis en park – så är det likväl ett tecken på hur människor vill aktivera olika 

platser på olika sätt. En regelrätt park ska vara grön och inbjudande, och uppmuntra 

till att man ska kunna och vilja stanna kvar på platsen länge – kanske för att sitta och 

umgås med vänner eller att ha en picknick. Efter ombyggnationen så har besökarna 

aktiverat platsen annorlunda. Detta kan bero på att platsen inte längre ser ut som en 

park i en traditionell mening men det skulle även kunna tolkas som att besökarna 

uppfattar det skifte i funktion som platsen faktiskt har genomgått. Men då alla inte är 
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fullt insatta i bakgrunden till detta skifte så lämnar det utrymme för missförstånd, 

frustration och aggressioner hos medborgarna. Man kan därför tolka situationen som 

att arkitekten “förstörde” något som man en gång upplevde fungerade väl, kanske till 

och med ansåg var bättre än den plats som sedan blev till. De respondenter som 

uppger att de upplever parken som ett torg eller ett stråk är också mer nöjda med 

resultatet och uttrycker inte samma besvikelse och indignation som de andra, mer 

upprörda respondenterna gör. De tycker även att platsen är “ändamålsenlig”. Detta 

talar för att kommunen säkerligen skulle ha vunnit på att i ett tidigt skede satsa på en 

omprofilering, även kallat rebranding, av Hörsalsparken som Norrköpings “nya stråk” 

och mötesplats, och även introducera “3K”-konceptet som en del i denna satsning. 

 

Det kan även diskuteras om den förvirring som har uppstått gällande Hörsalsparkens 

nya funktion kan spåras till platsens namn.  Det finns anledning att tro att besökare 

förväntar sig ett traditionellt parkutförande när namnet på platsen är densamma som 

tidigare – samtidigt som namnet anger vad för typ av plats det är fråga om. En total 

rebranding av platsen skulle då innebära att parken bytte namn, vilket dock skulle 

kunna uppröra en del av stadens invånare ännu mer eftersom man då förlorar något 

som är lika förankrat i staden som Hörsalsparkens tidigare utformning en gång var. 

Det skulle även medföra att platsen klippte navelsträngen till dess historia ytterligare, 

vilket i ett kulturhistoriskt perspektiv skulle kunna vara ett steg i fel riktning då platsen 

länge har varit av stor betydelse för staden. 

 

Enligt Kaplan, Kaplan och Ryan så är en stor del av den mänskliga relationen till 

platser rotad i en balans mellan utforskande av det okända och att förstå sig på 

miljön som omger en. De menar att om platsen inte klarar av att tillmötesgå dessa 

behov så kan människor reagera starkt på detta – med antingen rädsla, tristess eller 

aggressivitet De menar också att motpolen till rädsla är preferens, faktorer som gör 

att man inte bara vill vistas på en plats utan att man föredrar en plats över andra, 

vilket gör att man tar sig dit för att spendera tid där. Förutsättningarna för att en 

person ska välja en viss plats över en annan grundar sig i individens möjlighet att 

förstå sig på den. Samtidigt får den inte bli förutsägbar eller för avslöjande då den 

helst ska vara höljd i mystik och locka till vidare utforskning (1998, s. 31). Den rädsla 

som en plats kan generera hos människor är ofta grundad i en brist på familjaritet 
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inför dess utseende och är alltså något som både kan designas in i, och ut ur, 

byggda miljöer – vilket gör denna aspekt essentiell vid planerandet av förändringar i 

det urbana. För att öka känslan av familjaritet kan man lägga till element som lockar 

besökarna att trotsa en eventuell oerfarenhet av, och känsla av osäkerhet inför, 

platsens utformning. Stigar eller vägar som leder in till platsen, informationsskyltar 

utanför och en mer “ansad” natur är exempel på detta. Naturen är även betydande 

för om vi upplever en plats som otrygg eller inte: författarna noterade i en studie att 

otämjd natur kunde ingjuta osäkerhet och negativa känslor hos många – om man 

inte redan hade erfarenhet av den typen av natur sedan innan. En välhållen 

omgivning kunde däremot göra att respondenterna upplevde miljön som familjär och 

att föredra över platser som inte uppfyllde dessa kriterier, trots att platsen var 

obekant för respondenterna sedan tidigare (1998, ss. 35-36). Vegetation kan också 

vara ett rent hinder för en persons syn- och rörelsefält, vilket då blir en naturlig orsak 

till känslor av rädsla och osäkerhet, men avsaknad av växtlighet är inte heller 

önskvärt. Detta blev tydligt även i denna studie då respondenterna vittnade om att 

grönska och vatten var av stor vikt för att man skulle uppleva parken som estetiskt 

tilltalande och ge upphov till aktivitet, men detta kunde också slå över och bli en 

anledning till att parken såg rörig ut, och skapade otrygghet när växterna blev för 

höga och labyrintliknande. Balansen i parken tippar då över på båda ändarna av 

skalan – den är inte tillräckligt grön och lummig som helhetsintryck men där 

växtligheten finns kan det bli övermäktigt och göra att man inte vill utforska utan 

snarare dra sig undan och ta en annan väg då man inte kan se igenom den 

tillräckligt för att göra en bedömning av de andra människorna som är i parken 

(1998, s. 33).  

 

En viktig faktor som påverkar parkens utseende, både idag och kommer att göra i 

framtiden, är de nya planteringarna av träd som kommer rama in parken och bli en 

större del av helhetsintrycket. Dessa är placerade, enligt Hörsalsparkens arkitekt 

Joakim Malmquist, i en väldigt klassisk stil och som arkitektfirman såg på gamla 

arkivbilder från parken från förr (intervju, 15 februari, 2015). Denna plantering kan ge 

en större känsla av visuell riktning, att ögat blir hjälpt av inramningen och att platsens 

areal blir mer betonad. Kaplan, Kaplan och Ryan beskriver den bästa utformningen 

för träd som den som ger ett tak över huvudet men som inte skymmer sikten i 
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ögonnivå, något som stämmer bra överens med utseendet på de träd som finns på 

planritningarna av Hörsalsparken (1998, s. 33). Slutligen är mänsklig närvaro något 

som  inbringar ett oroselement hos oss människor – även om också detta är en 

komplex fråga då vi behöver liv och rörelse omkring oss för att vi  ska finna en plats 

som är lockande att vistas på.  

7.2 Det offentliga, en maktkamp 

Under en pågående globalisering där Europa ska göra sig konkurrenskraftigt i en 

global ekonomi så har de enade europeiska ekonomierna fått kapital och arbetskraft 

att röra sig mer fritt. Men den flexibilitet som uppstår menar Madanipour har skapat 

konsekvenser för det sociala livet som gör att risken för ojämställdhet i europeiska 

regioner och även mer lokalt är större än tidigare (Madanipour, 2010, s. 113). 

Effekterna av nyskapad rörlighet, nya teknologier, industrialisering och liberalisering 

har skapat nya ekonomiska förutsättningar för samhället i stort. Men de har också 

skapat större sociala problem där människor måste fungera utifrån det föränderliga 

som sker. Emigrerande, arbetssökande, och asylsökande som har tagit sig från 

ekonomisk och politisk tumult blir en del av den nya utvecklingen, och tar då plats 

som en minoritet vid den nya destinationen. Genom utvecklingen av 

industrialiseringen och liberaliseringen, samt den fortsatta migrationen, skapas 

därför en allt större klyfta mellan välstånd och fattigdom. De stadgade i området 

måste anpassa sig efter nya sociala grupper och kan därför uppleva de emigrerade 

grupperna som en “destabiliseringsgrupp”, vilket innebär att man uppfattar dem som 

en skrämselfaktor i stadsmiljöerna (2010, ss. 113-114) (Gehl, 2010, s. 98). Den 

internationella, tekniska och ekonomiska utvecklingen påverkar även nationellt såväl 

som regionalt, och således också Sverige och Norrköping. Samma typ av 

problematik gäller andra minoritetsgrupper som tenderar att bli en skrämselfaktor i 

det vardagliga livet i staden. Det sociala i stadslivet sker i våra offentliga miljöer och 

när olika samhällsgrupper möts kan en viss spänning uppstå. 

 

A very serious challenge in the use of public spaces is by those who use it most, and thus 

tend to exclude others from it, as they are seen by others as bidding to dominate the place. 
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En möjlig friktion som kan uppstå på den offentliga platsen är att det är en viss grupp 

som tar mer plats än en annan. När väl problematik infinner sig så läggs också ofta 

skulden på den grupp som befinner sig mycket på platsen. Madanipour tar upp 

exemplet om gruppen ungdomar som kan ha en överrepresenterad närvaro på vissa 

platser. I vår studie sker detta gentemot de som vi har kategoriserat som påverkade, 

socialt utsatta och hotfulla personer. Dessa sociala grupper påverkar parkens 

atmosfär negativt med sina aktiviteter på platsen och gör att respondenterna 

uttrycker en otrygghet och olustighet inför både parken och grupperna. Gruppernas 

aktiviteter bryter mot det som respondenterna ser som ett legitimt sätt gällande att 

använda den specifika offentliga miljön samt hur man uppträder gentemot de övriga 

besökarna. Om det som anses som en onaturlig aktivitet sker så skapar det lätt ett 

uttryck för sårbarhet och en begränsning av tryggheten för de påverkade. I 

Hörsalsparken påtalas denna aktivitet med att en viss gruppering av människor 

befinner sig på platsen och man upplever att denna grupp har tagit över. Madanipour 

menar att det främst är äldre personer och barn som upplever en sårbarhet i denna 

typ av situation (2010, s. 117), men efter vår undersökning kunde vi dra slutsatsen 

att det främst handlade om kvinnor i 20-årsåldern, samt en man i övre medelåldern. 

Dessa respondenter uttryckte en stark ovilja över att överhuvudtaget vara i parken 

på grund av det upplevda hot som man ansåg att gruppen utgjorde gentemot dem. 

Det som även kommer fram i undersökningen är att denna problematik upplevs ha 

byggts upp över tid då Hörsalsparken, innan ombyggnationen, hade samma 

problematik med samma sociala grupp. Det kan också finnas ett flertal komponenter 

som gör att gruppens närvaro blir mer påtaglig utöver ett normbrytande beteende. 

Den inverkan som odörer har på en atmosfär är något som Sharon Zukin lyfter i 

boken Naken stad (2011, s. 37). I Hörsalsparken sker detta genom att det är en lukt 

av urin eller något annat illaluktande som man reagerar på och direkt anknyter till 

den oönskade sociala gruppen. 

 

Besökare av Hörsalsparken vill känna sig trygga och tillfreds med sin omgivning och 

samtidigt ta del av de risker som sker i stadslivet. Att människor rör sig i 

Hörsalsparken och att det faktiskt finns en aktivitet gör att den upplevs som tryggare 

samtidigt som en viss grupp kan eliminera trygghetskänslan på grund av gruppens 

aktivitet på platsen. Anspänningen som uppstår, och som blir synlig i 
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undersökningen, kan identifieras som en slags social uppdelning av de grupper som 

finns och verkar i det offentliga rummet (Gehl, 2010, s. 100). Hörsalsparken har 

formats till en plattform där ett slags inkompatibelt skeende eller skav mellan de olika 

grupper som befinner sig på platsen spelas upp. Den offentliga platsen belyser då 

den oförenlighet som existerar mellan dessa grupper som gör att det blir svårt för 

dem att vistas där utan några stödjande mekanismer, under de omständigheter som 

då råder (Madanipour, 2010, s. 115). Aktiviteten bland de olika grupperna skiljer sig 

från varandra men som situationen ser ut just nu så är inte de rådande 

förutsättningarna, eller medel som används av respondenterna, de mest optimala. 

 

Den socialt fragmenterade och stratifierade situationen blir ett dilemma att bearbeta 

då det offentliga ska byggas om eller förändras. Det offentliga utgör platser där en 

stad, kommun eller annan administrativ kraft visar sin vision genom en etablering av 

en ny park eller annan fysisk handling och behöver då bemöta de behov som finns 

för att kunna utföra sin verksamhet (Madanipour, 2010, ss. 112-113). I 

Hörsalsparkens fall finns det i viss mån en klyfta mellan den aktivitet som 

Norrköpings kommun hade för avsikt skulle uppstå där och de som uppstod i 

slutändan. Här blir parkens besökare aktörer i att bemöta den funktion som 

Norrköpings kommun ville frambringa, antingen genom att motstå den och välja att 

inte gå igenom parken eller att fullfölja den. Det offentliga skulle kunna ses som en 

resurs, en resurs som ständigt måste hanteras för att inte skapa friktion, rädslor, 

otrygghet och slutligen möjligtvis också “social fragmentering”. 

 

Det handlar om två olika grupper som konkurrerar om det offentliga; de som står för 

platsens aktivitet och de som vill förändra platsen. De som står för platsens aktivitet 

tar sig i vår undersökning form av den dagliga besökaren, och de aktörer som vill 

förändra platsen är en institution, eller en kommun. Den förstnämnda aktören består 

av enskilda individer, samt en grupp som utför ett normbrytande publikt beteende 

och den andra, institutioner som kan se platsen som en manifestation och har 

möjlighet att försöka kontrollera vad som händer på platsen, och utforma den 

antingen utefter de önskemål som kommer från besökarna eller utifrån själva 

institutionens visioner (Madanipour, 2010, s. 17). I Hörsalsparken pågår därför ett 

maktspel mellan tre aktörer, kommunen som en förändrande kraft, besökarna som 
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gör anspråk på platsen, samt den grupp som anses vara destabiliserande av det 

resterande samhället. 

 

Social exkludering åt båda hållen är komplext att hantera och kräver därför 

mångdimensionella lösningar. Men det hela handlar om att kunna hantera och 

tillhandahålla vad den offentliga platsen är för slags utrymme. Att platsen lever upp 

till förväntningarna som finns hos alla besökare och dagliga användare kan 

underlätta den sociala integrationen men är också en stor process där lösningarna 

kan ligga djupt i samhällets strukturer och ta lång tid att förändra då man måste 

verka för att minska samhällsklyftor som social differentiering, fragmentering och 

stratifiering vållar (Madanipour, 2010, s. 115). Men detta är dock viktigt för att den 

också är grundläggande då det offentliga är en så pass väsentlig del i vårt dagliga 

stadsliv. 

 

En ytterligare problematik som uppstår med att tidigare nämnda grupper befinner sig 

på offentliga platser är att människor kan ta ställningstagandet att de inte vill befinna 

sig i en viss offentlighet på grund av den problematiska gruppens närvaro, vilket har 

skett i fallet för Hörsalsparken. Denna erfarenhet har påverkat respondenterna till 

den grad att de skapar strategier för hur de rör sig i sin omgivning och stadens miljö, 

och väljer antingen att anpassa sig eller att undvika problemet. Strategierna kan se 

ut på olika sätt men det visuella blir avgörande för hur en atmosfär upplevs och en 

positiv upplevd atmosfär på en plats ger också större motivation för besökarna att 

vilja ta del av den. Den oas som Hörsalsparken kan beskrivas som blir också 

ifrågasatt på grund av den nämnda gruppens närvaro och besökare formar därför en 

ny bild av vad platsen är och kan bli. Den problematik som uppstår på grund av den 

sociala differentieringen måste hanteras av kommunen som administrativ kraft. 

Norrköpings kommun vill forma sin offentlighet som en del i det ansvar för att arbeta 

för stadens bästa och få staden att funktionera på bästa sätt möjligt, och i samma 

process kunna skapa verklighet av de visioner de har för de offentliga miljöerna. Det 

skapar således en utförbarhet för kommunen att få staden mer attraktiv och 

lockande när en ombyggnation sker. Men genom att en ny plats grundas och byggs 

på dessa visioner så skapas också en ny form för hur stadens miljö utvecklas 
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samtidigt som det kan ge nya förutsättningar för de miljöer som tidigare ansetts 

problematiska för platsens besökare. 

 

7.3 Det byggda, en ram för aktivitet 

Som vi tidigare har diskuterat så har parken under en tid genomgått en förändring. 

En förändring som sedan lade grunden för en hel del reaktioner och känslor. Från att 

ha varit en mer traditionellt trevlig och tillmötesgående park så har den blivit en plats 

som många inte vet hur de ska förhålla sig till. På grund av detta så har besökare 

valt att handskas med platsen på olika sätt. Att de som använder platsen fortfarande 

inte vet vad det är för slags plats gör att det blir ett problem att aktivera sig i den då 

olika platser ger upphov till olika typer av aktivitet. 

 

Det sociala tar sin form på olika sätt på olika offentliga platser och i Hörsalsparken 

förekommer detsamma (Gehl, 2011, ss. 3-4). Jan Gehl lägger fram en metod för att 

kategorisera de aktiviteter som sker i staden och formulerar tre grupper där de flesta 

av de standardiserade aktiviteterna kan klassificeras. Dessa är nödvändiga, frivilliga 

och sociala aktiviteter. I Hörsalsparken kan de nödvändiga aktiviteterna identifieras 

till de respondenter som aktiverar parken som ett stråk, då målet för vistelsen är att 

ta sig från en punkt till en annan och Hörsalsparken utgör ett medel för den kortare 

resan. Att parken har blivit en plats att vänta på kommunikationer som finns 

tillgängliga i området blir även det en sådan nödvändig aktivitet. De frivilliga 

aktiviteterna manifesteras i de rekreationella aktiviteter som ger upphov till vila och 

att stanna upp på platsen, genom att man åtnjuter det som finns där i form av 

sittplatser, “vattenkonst”, skulpturer samt vegetation. De sociala aktiviteterna 

återfinns också på platsen genom de interaktioner som sker genom möten där och 

att Hörsalsparken har blivit en plats att mötas upp på. De som också ser det som en 

plats där man kan uppleva spontana möten på grund av parkens tillgänglighet formar 

en del av de sociala aktiviteterna. Inom formulerandet sociala aktiviteter myntar Gehl 

termen ”resultant” som beskriver hur en social aktivitet spontant eller under längre tid 

kan förändras när en aktivitet sker på en plats (2011, s. 5). I Hörsalsparken 

återspeglas detta genom att man tar avstånd från en interaktion och möten med en 

viss grupp av människor, och utefter detta formar man sin vistelse på platsen. 
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Aktivitet tar sig därför i olika uttryck samt olika tidsrymd i staden. I Hörsalsparken är 

det de frivilliga samt sociala aktiviteterna som pågår under längst tid i parken medan 

de nödvändiga medför mest aktivitet på den – men dock inte någon långvarig sådan. 

Den rent sociala upplevelsen kommer bättre fram genom de frivilliga aktiviteterna 

som då skapar möjlighet för mer spontana möten och då medför längre vistelse på 

plasten. Genom en bra spridning och koppling mellan aktiviteterna så visas att det 

finns en social aktivitet som blir en del av utvecklingen av en offentlig plats (Gehl, 

2011, ss. 4-5) – något som, i viss mån, inte är fallet i Hörsalsparken. Hörsalsparkens 

huvudsakliga funktion har blivit att transportera människor från en plats till en annan, 

och det ger upphov till att platsens värde sker utifrån den aktiviteten (Madanipour, 

2010, s. 127). Det ses då mer som ett utrymme för just passage och inger inte 

känslan av att vara en park där det annars kan ske mer sociala och deltagande 

aktiviteter under längre tid. Parkvärdet i Hörsalsparken har också ifrågasatts genom 

att det har blivit en plats där färre människor spenderar längre tid i parken och att det 

är mindre rörelse än vad det har varit innan parken byggdes om. De som vistas i 

parken under längre tid är då de som rör sig i det offentliga utan att ha någon 

annanstans att vara, och blir också de som använder platsen mest, vilket sedan gör 

att platsen formas efter den gruppens aktivitet. Därför väljer flera besökare att ta en 

annan väg runt platsen för att inte behöva konfronteras med denna grupp. Värdet av 

Hörsalsparken har också beskrivits som ett stadstorg där en viss typ av social 

torgliknande aktivitet ska ske och ger ett intryck av en öppen plats. Det torg som 

upplevs har då också uppmärksammats som något givande för platsens aktivitet och 

inte påverkat platsen som något skrämmande eller oroande, vilket större och mer 

öppna platser kan göra (Kaplan, Kaplan, & Ryan, 1998, s. 116). 

 

Hörsalsparken lockar dess besökare att nyttja det stråk som parken utgör, men är 

även plats att uppehålla sig på när vädret eller miljön tillåter. De dekorer som finns i 

Hörsalsparken är uppskattade och får människor att vilja stanna kvar och njuta av 

miljön under en längre tid vilket också ger platsen ett vistelsevärde, men även en 

möjlighet för besökaren att fascineras av omgivningen (Kaplan, Kaplan, & Ryan, 

1998, s. 112). Men den ombyggda Hörsalsparken har också skapat en ny, flyktigare 

atmosfär som har gjort att vissa besökare inte har velat vistas i parken för att den 
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inte lever upp till en attraktiv offentlig plats i sitt utförande eller i sin sociala natur. 

Vissa besökare vill alltså inte ta del av det som Hörsalsparken har att erbjuda utan 

väljer istället att endast passera platsen. Det finns även önskemål att 

ombyggnationen av parken skulle påverka vilka sociala grupper som rörde sig i 

området. Det framgår därav att parkens sociala miljö genererar samma typ av 

aktivitet som tidigare påverkade parkens miljö negativt. Eftersom de besökare som 

efterlyste denna förändring inte fick erfara den utveckling som tidigare efterfrågades 

så har de nu valt att inte nyttja platsen. 

 

Det visuella, den abstrakta atmosfären, och det sociala har väldigt viktiga roller i hur 

människor som besökare vill ta del av en plats och det är många komponenter som 

behöver diskuteras och tas i beaktande för att det ideal man formulerar ska uppnås. 

Hörsalsparken är som vilken annan offentlig plats som helst som genererar 

värderingar och förhoppningar om vad den ska åstadkomma och åsikter går åt vitt 

skilda håll. Idealet om den goda offentliga miljön påverkas av de olika grupperna 

som befinner sig på platsen och det förklaras att en specifik grupp bryter mot en 

norm och enligt undersökningen skapar osämja. En god offentlig miljö uppstår därför 

när de som använder rummet upplever platsen som något tillfredsställande i relation 

till deras förväntningar. Den sociala aktiviteten finns också med som en del i att inte 

vilja ha en viss interaktion och vilja ha en annan typ av möten, vistelsen på platsen 

planeras då utifrån de preferenser som finns hos sagda besökare. Aktivitet tar sig 

alltså plats och tid på olika sätt i staden. 

 

En förändring av platsen för även med sig nya innovativa tankar kring vilka aktiviteter 

som skulle kunna försiggå där eller vad som fattas efter att förändringen har skett. 

Besökare i Hörsalsparken har sett potential i den nya platsen och ger förslag på hur 

den kan utvecklas med hjälp av nya användningsområden – att erbjuda fler 

anledningar att stanna kvar där är en stor del i dess utveckling. Att parken skulle 

erbjuda möjligheten till dess besökare att kunna ladda sin mobiltelefon och även 

handelsmöjligheter gav också en insikt i att parken behöver fler lockande aktiviteter, 

och det efterlyses även en generell ökning av aktivitet på platsen för att fler ska 

komma att besöka den. Den sociala miljön vill besökarna själva förändra för att dels 
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utveckla värdet av vad en park kan vara men också för att mänsklig kontakt delvis 

saknas eller inte stimuleras på det sätt som man efterfrågar. 

 

Hörsalsparken har förändrats i sin utformning och därför förändrat det sätt som 

många rör sig på i staden, trots det så finns fortfarande mycket aktivitet kvar på 

platsen. Den förändrade Hörsalsparken, som det finns många olika åsikter om, ger 

fortfarande upphov till en delaktighet vilket Madanipour menar är en grundstolpe för 

att en plats ska kunna etableras för användare på längre sikt (Madanipour, 2010, s. 

126). En förändring som möts upp av en sådan aktivitet kan förbättra upplevelsen av 

den fysiska miljön och utöka ett socialt kapital på platsen. Hörsalsparken visar på en 

omställning hur det fysiska och det sociala på en plats kan komma att förändra hur 

människor förhåller sig till den. Det har skapats nya mönster och populationen är 

inne i en process där de börjar förhålla sig till parkens nya funktion, och hur det har 

förändrat det sociala rummets form och uppfattningarna om detta. Hörsalsparken 

som resurs och tillgång till dess besökare är trots det fortfarande fysiskt begränsad 

och anpassningen måste även ske i avseende av den dimensionen. Genom den 

sociala och rumsliga begränsningen så kommer även den friktion som vi tidigare har 

diskuterat att fortsätta existera vilket påverkar den neutralitet som en ny offentlig 

plats kan ha. Men om den neutraliteten, alltså en likställning mellan alla aktiviteter 

som sker på platsen, så behövs också ramar för hur rummet ska användas och en 

förståelse för dem. 
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8. Slutsats 

I vår studie om Hörsalsparkens ombyggnation och förvandling har det visat sig tydligt 

att de estetiska val som har gjorts är en vattendelare bland respondenterna – en 

grupp kan uppskatta dess nya utseende och en grupp upplever platsen som en blek 

påminnelse om vad den en gång var, eller skulle kunna vara. Det har också blivit 

tydligt att man efterfrågar de värden och funktioner som Gehl, Kaplan, Kaplan samt 

Ryan beskriver är faktorer som uppmuntrar människor att aktivera en plats och som 

får människor att känna sig tillfreds med den. I processen av att transformera 

Hörsalsparken genom att föra in nya funktioner och värden så förde man ett samtal 

med stadens invånare, men detta till trots blev reaktionerna på ombyggnationen och 

det färdiga resultatet stundtals kraftiga vilka har ventilerats i media, och även i vår 

studie. Offentliga platsers utformning och funktion är något som den urbana 

människan engagerar sig i och vill vara delaktiga i att utforma, och det blir då viktigt 

att också värna om sådana åsikter på ett sätt som resonerar med dem. De ovan 

nämnda reaktionerna är då ett kvitto på att det finns behov som inte har tagits tillvara 

av kommunen i detta fall, men som kanske hade kunnat omförhandlas med rätt 

kommunikation från beslutsfattarnas sida. En möjlig lösning skulle kunna vara att 

satsa på marknadsföring av projektet, samt att arbeta med rebranding av både 

Hörsalsparken och 3K-punkterna i staden. På så sätt göra invånarna medvetna om 

att det nu handlar om en ny typ av plats, med nya funktioner och möjligheter som 

kan vara staden till gagn mycket bättre än vad den tidigare platsen var. Reaktionerna 

gentemot platsen korrelerar med om personen kan se dess funktion med nya ögon, 

och acceptera att den har genomgått en transformation från att vara en park till att bli 

bli mer av ett stråk och ett torg – för ännu tycks vi inte vara redo att fullt acceptera en 

plats som en park om den inte består till största del av grönområden. AQ Arkitekters 

ambition att tillgodose de önskemål som kommunen efterfrågade med en 

kompromiss i form av ett “parktorg” har resulterat i en produkt som har hyllats av 

kollegor inom kåren, men frågan är då om Hörsalsparken mer tilltalar en grupp med 

en teoretisk förförståelse av vad en god offentlig plats innebär, och riskerar därför att 

vara alldeles för intern. 
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Med detta sagt är förändringar av stadsbilden en förhandlingsprocess där det 

stundtals kan upplevas som att det finns vinnare och förlorare, men med tidens gång 

och en chans att omvärdera en situation kan parterna mötas i en gemensam vilja att 

göra staden till en bättre plats för fler – förutsatt att dessa värden eftersträvas. Detta 

ställer krav på både beslutsfattare och medborgare: att lyssna samt att kommunicera 

det man önskar att staden och den enskilda platsen ska klara av. Det vore därför en 

god idé om alla delar av samhället som arbetar med dessa frågor aktiverar 

urbanteorier i praktiken, att stadsplanerare, arkitekter och politiker bättre sätter sig in 

i vad en “god” plats innebär för människor som intuitivt känner in och erinrar sig om 

sina omkringliggande miljöer, snarare än teoretiskt och intellektuellt, i fråga om 

funktion såväl som fysiskt utförande då dessa onekligen är oskiljaktiga från varandra. 

Det kan vara så att de personer som är mer benägna att uppskatta Hörsalsparkens 

kvalitéer också har utforskat fler typer av offentliga platser, och rent utav sett helt nya 

lösningar på vad en park kan innebära i andra delar av landet eller världen, och 

därför inte räds innovativa och okonventionella lösningar. Men det blir synligt att det 

är desto mer otillgängligt och svårt för den oinsatta att förstå sig på. Samtidigt kan 

man se det som att en del av arkitektens roll kan, men behöver inte nödvändigtvis, 

innebära att blicka framåt och förhindra att utvecklingen av det offentliga stagnerar. 

Att testa gränser, utveckla idéer, och att formge det samtida eller till och med 

morgondagens estetik är alla viktiga aspekter som en visionär förmåga behöver ta 

ställning till. Det kan vara en prövning att få med sin omvärld när man utmanar det 

som är etablerat och väl fungerande, men samhällets utveckling vilar samtidigt på 

innovation. I en föränderlig värld krävs därför att man söker efter nya lösningar som 

på ett bra sätt tillvaratar de behov som uppstår i denna. Det finns inget självändamål 

i att enbart förlita sig på det beprövade när kartan för vår globaliserade värld ständigt 

ritas om. 

 

Det som formas av Hörsalsparkens besökare är då ett hanteringssystem för hur man 

ska ta del av miljöns förändringar. Anpassningen efter platsens nya förutsättningar 

formas av vad den nybyggda parken ger för möjligheter. Det gör att platsens aktivitet 

förändras på ett eller annat sätt och ger nya mönster för hur människor hanterar sin 

vistelse på platsen. Om en stor förändring sker måste också besökare ta ställning till 

den, anpassa sina rutiner för att sedan förhålla sig till platsen på ett nytt sätt. Om det 



   

  

 

81 

handlar om en faktor som gör att parken blir mer attraktiv så ökar viljan för 

besökaren att ta sig till platsen, och samma sak gäller om det är något i parken som 

förändras. I Hörsalsparkens fall har det skett en stor förändring som har inneburit ett 

dilemma för platsens besökare. Parkens utformning har drivit dem till att ta del av 

parken på ett visst sätt, dels på grund av den fysiska utformningen men också för att 

förutsättningen för en ny typ av aktiviteter har lanserats. Parkens rekreationella 

möjligheter med bland annat sittplatser, etablerad vattenkonst i miljön och skulpturer 

ger Hörsalsparken ett nytt värde för besökarna och gör att besökare skapar nya sätt 

att vara på platsen. 

 

Det finns en generell bild av att det som har hänt Hörsalsparken ses som en positiv 

förändring i staden och att det var något som behövdes för hela miljön. Den beskrivs 

också som en plats värd att vistas och spendera tid på just av den anledningen. Det 

som är intressant är då att den positiva inställningen till platsen och dess förändring 

inte återspeglas i besökarnas bild av parken. De spenderar inte mer tid i parken trots 

att den framhävs som en plats värd att ta del av under en längre tid och i tätare 

frekvenser. Detta kan vara en reaktion på den fysiska miljön och de känslor som 

denna frambringar, men att besökarnas vistelse inte förändras i längd kan också 

vara en underliggande konsekvens av en strategi. Vad det här beteendet beror på är 

svårt att spekulera i men det kan ha att göra med en förväntan som besökare haft 

under processen då parken byggdes om och förändrades. Den förväntan levde den 

nybyggda parken sedan inte upp till utan gjorde besökarna besvikna över resultatet. 

Om det handlar om en besvikelse från besökarnas sida är som sagt svårt att fastslå 

men det handlar om en viss hantering av sin vistelse. Genom det så går det också 

att forma två kategoriseringsgrupper som är möjliga att urskilja när det diskuteras om 

hur besökare nu väljer att hantera parken. En grupp som ser Hörsalsparken som en 

färdväg och ett stråk och använder parken utifrån dessa förutsättningar, vilket 

innebär att de spenderar mer tid i parken och kan identifiera den på ett mer positivt 

sätt. Den andra gruppen kanske känner en besvikelse, och väljer utifrån det att inte 

ta del av platsen på samma sätt och undviker platsen desto mer.   

 

Det finns också en strategi som påverkar hur interaktionerna och mötena på platsen 

påverkas. Den grundar sig i att de sociala grupper som befinner sig på platsen blir 
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sedda på ett visst sätt av resterande besökare. Det förs fram en negativ bild av 

denna grupp och att gruppen i sig är ett pådrivande medel för hur besökarna tar del 

av platsen. Denna grupp sägs förorena platsen på olika sätt och nästan förmedla en 

fientlig bild av hela Hörsalsparken vilket bara det påverkar hur människor hanterar 

sin vistelse. Denna grupp spenderar mycket tid i parken och många menar på att de 

är där ständigt – det finns inte någon möjlighet att ta del av Hörsalsparken utan att 

någon form av interaktivitet uppstår. Friktionen blir för stor för besökarna och de 

väljer då att inte vistas på platsen och, om möjligt, väljer en annan väg för promenad 

eller andra spontana aktiviteter som annars skulle kunna ha skett i Hörsalsparken. 

Offentliga platser är därför sociala platser och arenor där ett försök till social kontroll 

pågår och ett upprätthållande av ordning sker. Om en minoritetsgrupp bryter mot de 

etablerade normerna som finns så tvingas det övriga samhället ta till strategier för att 

handskas med gruppen och det normbrytande beteendet. Det handlar då om att 

positionera sig gentemot andra sociala grupper genom hur man mobiliserar sig i 

stadens rum. 

 

Den slutsats som man då kan dra i kölvattnet av denna studie är att det i fallet 

Hörsalsparken har varit ett komplext nät av skeenden som har lett fram till det utfall 

av diskurser, attityder och förhållningssätt som är synliga i undersökningen gentemot 

den offentliga platsen. Offentlighet, urbanitet och mänskliga interaktioner är alla delar 

av ett socialt skådespel som gestaltar samtidens värderingar, där den offentliga 

platsen utgör scenen för dramat. Det är upp till samhällets olika beståndsdelar att 

samverka för att den offentliga arenan ska jämna ut våra olikheter, så att den kan bli 

den oas och plattform för möten, rekreation och aktivitet som vi alla är så beroende 

av.  
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10. Bilagor 

10.1 Elektronisk enkät 

Nedan så presenteras utformningen som valdes för den elektroniska enkät som 

skickades ut till respondenterna och användes under studien. I enkäten användes 

inte de a,b,c-val som vi har under i bilagan utan istället användes flervalsalternativ 

som respondenterna då kunde välja. De bokstavsalternativ som används här är 

endast avsett för överskådlighet. Alternativet ”övrigt” var anpassat för fritext. 

 

Enkät om Hörsalsparken 

Detta är en enkät utformad av två kandidatstudenter vid Linköpings Universitet på 

programmet Kultur, Samhälle, Mediegestaltning. Den handlar om vad du som 

besökare tycker om Hörsalsparken. Studien är inriktad på människan i relation till 

offentliga miljöer och kommer att utgöra underlag för en C-uppsats. Vi är oerhört 

tacksamma för ditt deltagande i undersökningen. Om du har några frågor kan du 

kontakta oss på publicspaceliu@gmail.com  

 

1. Vad tycker du om Hörsalsparken som plats? Motivera gärna ditt svar.  

Med Hörsalsparken menar vi den upphöjda “plattformen” mellan Drottninggatan, 

Gamla Rådstugugatan, Repslagaregatan och Prästgatan. Även själva Hörsalen samt 

trappan som leder ned mot Gamla Torget är en del av parken i vår avgränsning. Se 

bilden ovan! 

 

2. Vad gör du oftast när du vistas i parken?  

 

3. Finns det något du skulle vilja kunna göra i Hörsalsparken som du inte kan göra 

idag?  

 

4. Vad tänker du gällande parkens atmosfär? 

 

5. Vilka omständigheter gör att denna atmosfär uppstår, anser du? 
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6. Vad tycker du är Hörsalsparkens huvudsakliga funktion som plats? 

 

7. Vad anser du att offentliga parker bör ha för funktion? 

 

8. Är det något i parkmiljön som du vill förändra? 

Förklara gärna varför/varför inte. 

 

9. Vad är viktigt för dig för att du ska trivas på en offentlig plats? 

 

10. Hur ofta vistas du i parken, överlag? 

a) Flera ggr/vecka 

b) Någon gång/vecka 

c) Någon gång/månad 

d) Flera ggr/halvår 

e) Någon gång/halvår 

f) Detta är mitt första besök 

g) Övrigt: 

 

11. Hur mycket tid spenderar du i parken, i genomsnitt, per besök? 

Exempelvis: 20 minuter, den tid det tar att bara gå igenom. Och skiljer sig tiden du 

spenderar i parken beroende på årstid? Om ja, ungefär hur mycket? 

 

12. Hörsalsparken vann nyligen ett svenskt arkitekturpris för bästa utemiljö, kallad 

Sienapriset. Motiveringen till priset var: “Hörsalsparken övertygar med en 

landskapsarkitektur som är både gedigen och nyskapande. Med estetisk precision 

och stor förståelse för platsens sammanhang i staden har en vacker och lekfullt 

kittlande park skapats”. Håller du med om denna beskrivning av Hörsalsparken? 

Utveckla gärna varför/varför inte du håller med. 

 

13. Finns det något du vill lägga till vad gäller dina åsikter om Hörsalsparken? 

 

14. Hur gammal är du? 
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15. Vilket är ditt juridiska kön? 

a) Kvinna 

b) Man 

 

16. Vilken är din högsta genomförda utbildningsnivå? 

a) Grundskola 

b) Gymnasium 

c) Högskola/Universitet (Kandidat/Master/Magister) 

d) Doktorsexamen 

e) Övrigt: 

 

17. I vilken kommun bor du och vad är din postkod? 

 

18. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

a) Arbete 

b) Studier 

c) Arbetssökande 

d) Övrigt 

 

19. Hur mycket tid ägnar du dig åt denna sysselsättning? 

a) Heltid (100%) 

b) Deltid 

c) Halvtid (50%) 

d) Övrigt: 

 

20. Vilken är din ungefärliga sammanlagda årsinkomst före skatt? 

Med inkomst avses lön, arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, 

rörelseinkomster, pensioner m.m. samt olika bidrag som t. ex. barn-, studie- och 

underhållsbidrag. 

 

a) 0 - 50.000 SEK 

b) 50.001 - 100.000 SEK 

c) 100.001 - 150.000 SEK 
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d) 150.001 - 200.000 SEK 

e) 200.001 - 250.000 SEK 

f) 250.001 - 300.000 SEK 

g) Övrigt: 

 

21. Kan du tänka dig att delta i en intervju om detta ämne för vidare frågor om 

Hörsalsparken? Skriv då gärna din e-postadress och/eller telefonnummer som du vill 

bli kontaktad på.  
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10.2 Kodfamiljer 

Nedan redovisas de kodfamiljer som bedöms som mest lämpade för denna studie 

utifrån de tendenser som materialet har påvisat.  

 

Orsaker-förutsättningar-konsekvenser 

Relaterar koderna så att de skapar en modell som kan beskriva förutsättningar, 

konsekvenser och sammanhang. Exempel på definitioner och deras respektive 

underordnade termer: 

Kausal → skäl, förklaringar, förutsättningar 

Konsekvenser → resultera i, skapa, utfall, villkor, funktioner, prediktioner  

Kontext 

Orsaker 

 

Process 

Länkar samman koder som beskriver förändring över tid. Exempel på termer: 

stadier, steg, faser, progression, passager, karriär, ordningsföljd, bana, förändring, 

sekvenser eller cykler.  

 

Strategier 

Begreppen sätter fokus på aktörernas handlingar. Exempel på termer: strategier, 

taktik, hantering, tillvägagångsätt, manipulation, ta sig an, styra, tekniker, medel, 

mål, arrangemang, dominans eller positionering. 

 

Identitet 

Begreppen sätter fokus på identitet, identitetsskapande, identitetsutveckling eller 

förändring av identitet. Exempel på termer: självbild, identitet, självvärdering, 

identitetskris, självkänsla, självförverkligande eller identitetsutveckling. 

 

Kritiska punkter av dimensioner 

Variant av kodfamiljen dimensioner. Fokuserar på kritiska eller springande punkter, 

gränser, eller andra punkter som särskiljer. Exempel på termer: gräns, tidpunkt, 

vändning, tolerans, avvikelse, brytpunkt, genombrott. 
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Kultur 

Beskriver en grupps eller organisations kultur alternativt subkultur. Kan även 

beskriva aspekter av samhällets kultur. Exempel på termer: sociala normer, sociala 

eller kulturella värden, ritualer, stereotyper, förgivettaganden och utbredda 

föreställningar.  

 

Huvudväg och inordning 

Med hjälp av denna kodfamilj kopplar man samman begreppen för att framställa hur 

individer rättar sig efter eller påverkas till att inordna sig i ett större socialt 

sammanhang. Användbara uttryck är: social kontroll, rekrytering, socialisation, 

sociala passager, social organisering, social ordning, makt, motmakt, motstånd eller 

motkultur. 

 

Interaktivitet                                                                                                           

Ömsesidiga effekter, ömsesidighet, ömsesidig bana, beroende, ömsesidigt 

beroende, interaktion av effekter, kovarians (förändringar tillsammans).  

 

Gränser 

Gräns, räckvidd, intensitet, omfattning, belopp, polaritet, ytterlighet, rang, grad, nivå, 

kontinuum (sammanhängande enhet), sannolikhet, möjlighet, skärpunkt, kritiskt 

skede, statistiskt genomsnitt (medelvärde, medium), avvikelse, standardavvikelse, 

exemplar, minimum, full, partiell, nästan hälften.  

 

 

 

 

 

 

 


