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FÖRORD
Denna studie och uppsats är det avslutande kandidatarbetet på programmet för Fysisk planering 
som påbörjades 2014. Uppsatsen är skriven och sammanställd av författarna under våren 2017.

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Sabrina Fredin som genom sitt 
engagemang och kunskap har gett givande handledningstillfällen och bra stöd under processens 
gång. Genom att alltid ordentligt sätta sig in i vår studie har hon gett oss en bra grund att stå på, 
tack!

Dessutom vill vi passa på att tacka alla som visat oss stöd under arbetets gång, våra vänner, 
föräldrar, partners, kurskamrater och respondenter som tagit sig tid att svara på frågor och kor-
rekturläsa, utan er hade det inte blivit så bra som det blev.

Tack för visat intresse,

Linnéa och Jasmine

2017



SAMMANFATTNING
I denna studie behandlas ämnet offentliga rum, en diffus definition av allmänna platser som denna 
uppsats syftar till att råda bot på. Studiens ämne baseras på antaganden om en tilltagande pri-
vatisering av offentliga rum som pågår runt om i Sverige och världen, som skapar offentliga rum 
präglade av handel och service. Forskning och teori i denna studie fokuserar på att finna karak-
tären av ett offentligt rum och undersöka de konsekvenser som kommer av privatisering. För att 
besvara de frågor som ställts kommer två fallstudier från Malmö stads två torg Stortorget och Lilla 
torg redovisas, där forskarnas egna antagande och observationer kompletteras med intervjuer från 
användare som beskriver sin syn och upplevelse av rummen. I uppsatsen kommer det gå att läsa 
om de olika fallens bakgrund, hur de uppfattas av besökare, hur de kan ses som motpoler till va-
randra och vilka konsekvenser offentlighet, eller bristen på det, har på olika grupper.

Studien är en del av kandidatprogrammet Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola i 
Karlskrona. Ämnet, privatisering av offentliga rum, har valts då det är ett intressant ämne att di-
skutera inom fysisk planering, då gränsen mellan vad fysisk planering kan, och inte kan, påverka 
är tunn och svår att hantera.

Vid ytterligare frågor eller funderingar kring innehållet i uppsatsen eller ämnet, vänligen kontakta 
författarna på respektive mail:

Linnéa Håkansson      Jasmine Dogertz

linnea-hakansson@hotmail.com    jasminedogertz@gmail.com

Sökord: offentliga rum, allmänna platser, privatisering, fysisk planering 



ABSTRACT
This study concerns the subject public spaces, a vague definition of public places that this study will 
disentangle. The study is based on assumptions about an increasing privatisation of public spaces 
that is happening all over Sweden and around the world, that creates public spaces characterized 
by commerce and service. Science and the theory in this study focuses on to find characterizing 
trades of a public space and to investigate the consequences that privatization create. To answer 
questions that has been asked shall two case studies, that has been made on two squares in Malmö 
called Stortorget and Lilla torg be accounted for, where scientists own assumptions and observa-
tions supplemented with interviews from users who describes their view and experience on the sub-
ject. In this study will you be able to read about the two cases background, how they are perceived 
by the users, how they can be seen as opposites and which consequences publicness, or the lack of 
it, has on different groups.  

The study is a part of the bachelor program at Fysisk planering (Spatial planning) at Blekinge 
tekniska högskola (Blekinge technical university) in Karlskrona.  The subject, privatization of pub-
lic spaces, has been chosen because it is an interesting subject to discuss, especially within spatial 
planning because the borders concerning what spatial planning is able to or not able to do is narrow 
and hard to equipoise. 

Further questions or thoughts concerning the content of this study or the subject, please contact the 
authors on their respective email: 

Linnéa Håkansson        Jasmine Dogertz

linnea-hakansson@hotmail.com     jasminedogertz@gmail.com 

Search words: public spaces, public places, privatization, spatial planning
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KAPITEL ETT:
INTRODUKTION

I detta kapitel läggs grunden för 
uppsatsen - här beskrivs bakgrund, 
problemformulering, syfte och de 

frågeställningar som är studiens röda 
tråd. Uppsatsens disposition presen-

teras även
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I detta kapitel läggs grunden för 
uppsatsen - här beskrivs bakgrund, 
problemformulering, syfte och de 

frågeställningar som är studiens röda 
tråd. Uppsatsens disposition presen-

teras även

1. INTRODUKTION
1.1 Bakgrund

“The nature of public spaces has changed alongside the historic changes in the nature of cities. For most of urban history, 
the primary public spaces of the city were the core of the urban society, integrating the political, economic, social and cul-

tural activities of a small and relatively coherent urban population. “

(Madanipour 2010 : 5-6) 

Offentliga rum är mötesplatser i städer där människor möts och utbyten av olika karaktär, mel-
lan olika användare, sker. Möten i rummen kan vara sociala, politiska, spontana samt kulturella. 
Den vedertagna beskrivningen av det offentliga rummet är att det är tillgängligt för alla, en plats 
för alla och även de platser som kommunen skall se ansvara för och se till är för alla. Madanipour 
beskriver i sin bok Whose Public Space? International Case Studies in Urban Design and Development (2010) 
utvecklingen av det offentliga rummets karaktär, från en allmän plats till för alla, till att bli en 
del av den privata sektorn - det offentliga har privatiserats. Vad är anledningen till denna utveck-
ling? Madanipour ger en förklaring till detta: det offentliga rummet ger ingen avkastning, och 
kan ses mer som en ekonomisk belastning än en tillgång (Madanipour 2010: 3). Är det offentliga 
rummet, en plats för alla oavsett vilken grupp en individ tillhör, ett ideal som blir mer och mer 
svåruppnåeligt, kanske rent av ouppnåeligt? Hur påverkas ett rum som tidigare varit offentligt, 
men som nu är privat, eller kanske ännu viktigare: hur påverkas användare som rör sig i rummet 
och hur påverkas deras upplevelse av rummets skiftande karaktär? Inkludering och exkludering 
är svåra frågor när det talas om privatisering - konsekvenser av detta kan ses som både goda och 
dåliga - beroende på vem som tillfrågas. En tiggare kan ses som en ovälkommen konsekvens av ett 
offentligt rum, samtidigt som medelklassarbetaren kan känna sig speciell i ett privatiserat offent-
ligt rum. Det handlar helt enkelt om upplevelser och det är svårt att argumentera mot upplevelser, 
positiva såväl som negativa.

För att undersöka just användares upplevelser av offentliga rum valde vi att undersöka en storstad-
smiljö, närmare bestämt Malmö i södra Sverige. Malmö stad är en storstad som många andra med 
en stor mängd stadsrum. Två av dessa rum är Stortorget och Lilla torg, belägna i Malmös center. 
Trots sin närhet till varandra rent geografiskt är de vitt skilda i utformning och användning. Stor-
torget är Malmös största och mest centrala torg, ett öppet rum med en imponerande ryttarstaty av 
kung Karl X Gustaf som flankeras av flera sevärda byggnader. Lilla torg beskrivs av kommunen 
som ett mer modernt torg där nöjesliv har en stor plats: torget är kantat av uteserveringar och bu-
tiker, men upplevs fortfarande, enligt kommunen, som historiskt intressant. År 2002 valdes Lilla 
torg till “Årets mötesplats”, något som kan vittna om konsumtionens roll i vår upplevelse av offen-
tliga rum och hur vi använder det (Malmö stad 2017a).

Frågan om konsumtionens påverkan på Lilla torgs utmärkelse som årets mötesplats tar oss vidare 
till ytterligare frågor om konsumtionens påverkan och dess påverkan av vår upplevelse av offentli-
ga rum, för vad är egentligt offentligt i dagens samhälle? Privatiseringen av offentliga rum upplevs 
ofta gå hand i hand med den privata sektor och vår ökade konsumtion av varor och tjänster. I fallet 
med Malmös två torg går det att se skillnader i utformning och användning, men hur upplevs de 
olika rummen av medborgarna?

1.2 Problemformulering
I dagens samhälle går det att se en påtaglig privatisering av offentliga rum: inglasade gallerior, 
uteserveringar och gated communities blir vanligare. Är det offentliga rummet, tillgängligt för alla, 
på väg att försvinna? Två av Malmö stads torg, Stortorget och Lilla torg, är två motpoler som visar 
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hur konsumtion och kommersiella krafter kan påverka och prägla ett offentligt rum. De visar även 
på hur ett offentligt rum, som inte har blivit nyttjat kommersiellt, används.

Med detta i åtanke finns det antagande om att privatisering av offentliga rum i de flesta fall är en 
förändring med negativa konsekvenser, till största del för de som exkluderas. Samtidigt går det att 
argumentera för positiva konsekvenser för de som inte blir exkluderade, de som snarare passar in 
i den nya offentliga miljön som privatiseringen bidrar till. 

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka konsekvenser, positiva och negativa, till följd av priva-
tisering av offentliga rum och hur dessa konsekvenser påverkar olika gruppers upplevelse av rum 
samt att undersöka hur konsumtion påverkar ett offentligt rum. Vidare är syftet att undersöka be-
grepp såsom offentlighet, privatisering och rum för att definiera distinktionen mellan dessa, hur de förhåller sig 
till varandra samt hur begreppen påverkar våra upplevelser av rum. Studien avser att undersöka två fall lokaliserade 
i Malmö stad, där det ena fallet antas vara ett offentligt rum, och det andra ett privatiserat offentlig rum.

1.4 Frågeställningar
•	 Vad karaktäriserar ett offentligt respektive privatiserat offentligt rum?

•	 Hur påverkar konsumtion ett offentligt rum? Hur skiljer sig ett offentligt rum från ett priva-
tiserat offentligt rum?

•	 Vilka konsekvenser kan privatisering av ett offentlig rum ge, negativt såväl som positivt betin-
gade, för olika grupper i samhället? 

1.5 Avgränsning
Då studien kommer ske i en storstadsregion medför studien en avgränsning som utesluter min-
dre stadsregioner, även offentliga rum som inte är torg utesluts. Detta medför en snäv avgrän-
sning av ämnet, men även en möjlighet att göra mer kvalitativa undersökningar. Med detta sagt 
kan eventuella resultat som motsvarar andra offentliga rum inte kunna utläsas. Vidare avgränsas 
studien av den valda forskningsdesignen, då metoderna i fråga avgränsar studien. I och med att 
studien består av fallstudier med observation och frågeformulär kommer användare av torget att 
undersökas -  vilket medför bortfall av de som exkluderas. Utöver detta kommer vissa grupper av 
människor inte att inkluderas då fallstudien sker under tidsbegränsning, med det menas att vi 
endast kommer att besöka platserna två gånger, vilket kan komma att påverka resultaten. Typen 
av användare kan eventuellt skilja sig från dag till dag vilket vi inte kommer att kunna undersö-
ka. Dessutom sker studien under olika tidpunkter av dagen, det kommer inte finnas möjlighet att 
studera torgen under andra tider på dygnet och det finns inte heller möjlighet till en konstant ob-
servation eller pågående insamling av frågeformulär utan det kommer att ske sporadiskt. Studien 
kommer inte att beröra hur kommers är en drivkraft till privatisering, men antaganden om dess 
drivkraft i privatisering kommer göras.
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1.6 Upplägg av uppsatsen
Uppsatsen inleds med en bakgrund som beskriver det valda huvudämnet - privatisering av offent-
liga rum - för att sedan gå vidare till en problemformulering som problematiserar ämnet och som i 
sig mynnar ut i tre frågeställningar. Problemställningen och frågorna skapar således de ramar som 
avgränsar studien. Därefter görs en genomgång av de metoder som kommer användas vid falls-
tudien samt den teori som utgör de glasögon som empirin kommer granskas genom. Fallstudien, 
Stortorget (fall 1) och Lilla torg (fall 2), delas sedan upp så att Linnéa Håkansson ansvarar för fall 
1 och Jasmine Dogertz ansvararar för fall 2. Analys av de båda fallen förs separat av de båda förfat-
tarna och mynnar sedan ut i en jämförelse och diskussion som förs gemensam. Slutligen diskuteras 
studien och en återkoppling görs till de tre frågeställningarna som har varit studiens röda tråd.

INTRODUKTION

FORSKNINGSDESING

TEORETISKT RAMVERK

EMPIRIFall 1 Fall 2

SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Bakgrund
Frågeställningar Problemformulering

Syfte

Fallstudie Metoder

Kritisk diskussion av metodval

Forskningsöversikt Områdesöversikt

Stortorget

Analys

Lilla torg

Analys

Jasmine
Dogertz

Linnéa 
Håkansson

Återkoppling till 
frågeställningar

Figur 1: Illustration som visar uppsatsens disposition
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1.7 Begrepp
I denna studie kommer vissa begrepp används frekvent, därför kommer dessa definieras kort nedan. 
I teoriavsnittet kommer sedan vissa begrepp definieras ytterligare för att skapa vidare förståelse.

Konsumtion

att förbruka och använda sig av varor och tjänster.

Kommersiell

något som i första hand är vinstdrivande och därmed affärsinriktat.

Användare

en individ som uppehåller sig i och använder det offentliga rummet.

Offentligt rum

en allmän plats som är tillgänglig för allmänheten. I denna studie talar vi om ett offentligt rum som 
en allmän plats där kommunen är huvudman. Detta begrepp kommer undersökas och definieras 
vidare i teoriavsnittet.

Olika grupper

avser grupper av människor av olika ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning, socioekonomisk status, 
religionstillhörighet och så vidare.

Planerare

avser en person som arbetar som planeringsarkitekt.

Privata sektorn

avser privatägda företag som investerar i och sköter sina egendomar.

Privat rum

avser ett rum som är begränsat för allmänheten. Detta begrepp kommer undersökas och definieras 
vidare i teoriavsnittet.

Privatisering

avser skiftet när offentlighet närmar sig privat. Detta begrepp kommer undersökas och definieras 
vidare i teoriavsnittet.

Privatiserat offentligt rum

avser i denna studie ett offentligt rum som har blivit privatiserat genom kommersiellt användande, 
i form av exempelvis. uteserveringar, butiker, torgförsäljning och så vidare.

Respondent

avser människor som har intervjuats och besvarat frågeformuläret.

Rum

avser platser av olika karaktär som kan vara öppna, stängda, fysiska eller visuella. I denna studie 
avser rum och rumsligheter platser i staden, så som torg, gaturum och parker.

Detta begrepp kommer undersökas och definieras vidare i teoriavsnittet.

Torg

ett allmänt, öppet rum som avgränsas av byggnader eller byggnadsliknande element, där tillfällig 

verksamhet endast får upplåtas tillfälligt. 

I detta kapitel redovisas studiens 
forskningsdesign och valda metoder 

vid insamling av empiri. Kapitlet 
avslutas med en kritisk diskussion av 

metodvalet.
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KAPITEL TVÅ:
FORSKNINGSDESIGN

I detta kapitel redovisas studiens 
forskningsdesign och valda metoder 

vid insamling av empiri. Kapitlet 
avslutas med en kritisk diskussion av 

metodvalet.
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2. FORSKNINGSDESIGN 
2.1 Fallstudie
Då studien utgår från frågeställningar som berör “varför” och “hur”, alltså frågor som kräver dju-
pare förklaring, har fallstudie valts som metod. Fallstudie som metod kännetecknas av ett tillvä-
gagångssätt där en djupgående redogörelse för förhållande, händelser, processer, upplevelser och 
så vidare som observerats i det valda fallet ges. Detta ger en metod där fokus hamnar på ett fåtal 
undersökningsenheter, i vårt fall två torg, vilket ger ett smalare spektrum vid undersökningen. Ge-
nom att undersöka färre enheter kan resultatet belysa generellt förekommande fenomen, även om 
endast enskilda fall undersöks. Detta gör att konsekvenser eller detaljer som annars hade kunnat 
passera obemärkta i större undersökningar belyses och tas upp i empirin. Genom att studien blir 
detaljerad blir värdet av fallstudien större då den insamlade empirin kan hjälpa till att förklara 
resultaten snarare än att endast ta reda på resultaten (Denscombe 2009: 59-62 ; Donmoyer 200: 
61-63 ; Yin 2012: 5).

Vid användning av fallstudie som metod kan förhållningssättet till studien styras genom en vald 
inriktning av fallstudiens användning, som i denna studie är en teoristyrd sådan. Detta innebär att 
fallstudien används för att förklara bakomliggande orsaker till de händelser, förhållanden och processer som 
identifieras - den blir teoriprövande till karaktären (Denscombe 2009: 63). I denna studie valdes fall att 
undersöka utifrån hur de skulle användas och baserades på dess relevans i anknytning till teorin 
som fallen skall undersökas utefter. På så sätt kan fallstudien i detta fall användas för att prova 
en teori och dessutom ge forskaren möjlighet att förutsäga delar av resultatet (Layder 1993, se 
Denscombe 2009: 65). Den teori som delvis skall provas i denna studie innehåller antaganden om 
kommersens inverkan på användarens upplevelse och användning av offentliga rum. Med detta i 
åtanke valdes därför Stortorget och Lilla torg i Malmö stad ut som de två fall som skall undersökas 
i fallstudien. Valet av fall att undersöka är dels av stor relevans för studiens utfall och för studi-
ens reliabilitet och validitet (Denscombe 2009: 64). En studies trovärdighet bygger på dessa begrepp: 
Reliabilitet handlar om hur undersökningen har gjorts, och validitet handlar om vad som har un-
dersökts, dessa är således beroende av varandra för att skapa en studie med hög trovärdighet. I 
Varför Vetenskap? (2009) beskrivs validitet enkelt som: “i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi 
avser att undersöka” (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009: 112), alltså har vi undersökt det fenomen vi 
syftade till att undersöka. Detta hänger sedan ihop med reliabiliteten: studien kan ha hög validitet, 
men om undersökningarna är bristfälliga eller oskickligt genomförda finns det risk för att studien 
blir bemött med misstro och därmed blir undermålig ur reliabilitetssynpunkt (Bjereld, Demker & 
Hinnfors 2009: 112, 115).

Vidare har fallstudie använts i denna studie eftersom det möjliggör för oss att tillämpa metodkom-
bination för att bredda undersökningen av fallen. Exempelvis kan observationsmetoder kombin-
eras med frågeformulär av olika karaktär, vilket är tanken med denna studie (Denscombe 2009: 
61; Yin 2012: 5, 10).

2.2 Metoder

2.2.1 Observationer

Observation är en metod som genererar en direkt bild av vad som sker, där forskaren kan undersö-
ka och förstå situationen genom att själv uppleva den och på så sätt förstå processen. Detta sker 
där forskaren genom synen direkt observerar situationer, metoden inkluderar inte vad människor 
säger att de gör, eller vad de säger att de tänker (Denscombe 2009: 271; Fangen 2004: 30). I denna 
studie undersöks kvalitativ data, såsom upplevelser och processer vilket till skillnad från kvantita-
tiv data inte är mätbart (Bryman 1997: 20, 58-59 ; Yin 2012: 10-11).

Genom att tillämpa en deltagande observation i vår studie av fallen kommer utformningen av det 
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offentliga rummet, kommersens påverkan på användning och användares upplevelser av rummet 
kunna urskiljas. Metoden skiljer sig på så sett från en systematisk observation där undersökningen snarare 
resulterar i kvantitativa data än, som den deltagande observationen resulterar i, kvalitativ data. Därför brukar 
den deltagande observationen förknippas med antropologi och sociologi, där upplevelsen av och processen till 
situationer är det som eftersöks. För att kunna studera detta genomförs observationer i olika steg. Till att börja 
med används holistiska observationer för att samla in data för att på så sätt skapa en helhetssyn och en bredare 
bakgrund till miljön och situationen. Denscombe beskriver begreppet holistisk som: “… de enskilda delar-
na undersöks i förhållande till andra delar och i förhållande till hela händelsen eller kulturen.” (Denscombe 
2009: 284). Därefter tillämpas fokuserande observationer där intressanta och betydande faktorer studeras 
mer ingående. Detta tillsammans med särskilda observationer, där oväntade situationer uppmärksammas, 
kompletteras den holistiska observationen med mer ingående tillvägagångssätt (Bryman 1997: 20, 
58-59 ; Denscombe 2009 : 271, 284-286 ; Yin 2012: 10-11).

Under en deltagande observation är det viktigt att inte störa, utan att bibehålla den naturliga 
miljön, för att inte påverka resultatet. Det är att föredra ett fall som är naturligt, och inte konst-
lat, vilket ger naturliga resultat som kan motivera generalisering i större utsträckning. Valet av 
rum, Stortorget och Lilla torg i Malmö, skedde till viss del av en fråga kring tillgänglighet då det 
krävs tillgång till rummen för att kunna genomföra observationerna. Genom att inte själva vara 
användare av rummen kan vi som forskare observera rummen objektivt. I denna studie kommer 
deltagandet ske genom att vi öppet observerar i den naturliga miljön - vi kommer varken  öppet 
erkänna vår identitet eller dölja den - utan att påverka den naturliga miljön. Detta kan leda till 
etiska problem när observationen, som inkluderar människor, inte öppet erkänns. Det gör att indi-
viderna inte ges rätten till att avstå från medverkan. Dock kan detta berättigas genom att forskar-
en kan garantera de medverkandes anonymitet samt att dess medverkan i studien inte kommer 
att leda till några konsekvenser där den medverkade blir lidande. Det kan uppstå situationer där 
forskaren ofrivilligt får tillgång till konfidentiellt material, sker detta så skall även detta berättigas 
av de tidigare nämnda åtgärderna (Denscombe 2009: 285, 287; Yin 2012: 11).

2.2.2 Frågeformulär

Frågeformulär kan användas för att samla in data, där fakta eller åsikter sedan kan användas till 
analys. I denna metod ställs de frågor som är relevanta för analysen i ett frågeformulär som direkt 
besvaras av respondenten på plats, vilket gör att forskaren direkt får svaren (Denscombe 2009: 
207-209). Detta används i vår fallstudie då det är en specifik plats som undersöks och relevant 
data anses kunna samlas in på plats i större utsträckning än med exempelvis post- eller interne-
tundersökningar. Genom att kombinera denna metod med exempelvis observationer kan en mer 
ingående analys genomföras då undersökningarna kompletteras med observation, forskarens sub-
jektiva analys av platsen, och genom frågeformulär och användarnas uppfattning. 

Utformningen av frågeformuläret är betydande för resultatet. För det första avgör utformningen 
om respondenten väljer att svara, för det andra hur hen kommer svara, då frågor kan uppfattas 
olika av olika individer. Det finns utformningar som anses vara att föredra, där exempelvis fråge-
formuläret startar med mindre komplicerad information, exempelvis ålder. Kontroversiella eller 
känsliga frågor, om dessa är nödvändiga, ställs senare i formuläret då de kan leda till att respon-
denten väljer att inte besvara frågeformuläret (Denscombe 2009: 209, 216-220 ; Hagevi & Viscovi 
2016: 58-59, 79-80). Utöver detta är utformningen av frågorna viktiga för att undvika missförstånd som i 
senare skede kan påverka resultatet. Det faktum att frågorna och svaren, i flervalsfrågor, är utformade av forskaren 
medför en eventuell snedvridning, därför är det viktigt att utforma frågorna så objektiva som möjligt. Detta görs 
genom att inte ställa ledande frågor eller svar, ge tillräckligt många svarsalternativ och försäkra att frågorna inte 
missförstås. Det kan dessutom föredras att använda ett minimum av fackuttryck för att alla respondenter skall ha 
möjlighet att förstå frågorna och svaren. Det kan vara lämpligt att ha tydliga instruktioner och exempel för att 
förtydliga formuläret för respondenten. Frågorna skall inte vara för komplicerade eller för långa, detta kan leda till 
att engagemanget hos respondenten brister och väljer att inte besvara frågeformuläret. För att undvika detta skall 
frågorna kontrolleras så det inte finns upprepande frågor samt att endast det väsentliga undersöks (Denscombe 
2009: 214,218-219 ; Hagevi & Viscovi 2016: 64-76). 

Frågeformulär kan variera i bland annat form av omfattning eller hur frågorna och svaren är 
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utformade, exempelvis finns det öppna respektive fasta frågor. Vid användande av öppna frågor 
ställs en kort fråga och utrymme för ett längre svar lämnas. Detta kan medföra en ökad komplex-
itet och rikedom inför en kommande analys, dock kräver det ökad ansträngning hos respondenten 
och även forskaren som sedan skall sammanställa och analysera rå data. Till skillnad från öppna 
frågor medför fasta frågor mindre ansträngning gällande svar och sammanställning av svar, men 
även mindre komplexa och innehållsrika svar. Fasta frågor bygger på att forskaren ställer frågor 
som respondenten får svara på genom alternativ. Dessa alternativ kan variera genom olika typer 
av skalor eller svarsalternativ, eller en kombination av båda. Genom en kombination kan repetitiva 
svar undvikas, exempelvis att respondenten svarar fyra på alla frågor, men genom att inte använda 
sig av kombination ges respondenten möjligheten att bekanta sig med hur alternativen används 
(Denscombe 2009: 220-222  ; Hagevi & Viscovi 2016: 82-89).

2.2.3 Hur vi har gått tillväga

Studien som består av två fallstudier av två separata fall av offentliga rum har alltså undersökts 
med en metodkombination bestående av observationer och frågeformulär. Observationerna utgick 
som ovan nämnt från en deltagandemodell, där vi genom att röra oss i rummet, utan att störa, 
gjorde våra observationer. Undersökningarna i sig delades upp i tre steg.

Till att börja med gjordes en holistisk observation där helheten av det offentliga rummet studerades 
för att på så sätt få kontext och skapa en uppfattning. Därefter följde en fokuserad observation där 
intressanta faktorer undersöktes vidare, vilka var:

•	 användning 

•	 rörelse

•	 upplevelse

•	 olika gruppers närvaro 

•	 tidsaspekten (när, var och hur)

•	 konsumtionens plats och utbredning

Den fokuserade observationen kompletterades även med faktorer som upptäcktes på plats, dessu-
tom utfördes en särskild observation där oväntade faktorer och situationer undersöktes.

Utöver detta dokumenterades fallen med fotografier och fältanteckningar. Genom att använda fäl-
tanteckningar dokumenteras observationen, det är viktigt för att varken glömma eller förändra 
minnen från observationen. I studien kommer vi varken dölja vår roll som observatörer eller störa 
den naturliga miljön, vilket medför möjligheten att kontinuerligt föra fältanteckningar. 

För att samla in åsikter från användare av rummen använde vi oss som ovan nämnt av fråge-
formulär där frågorna inledningsvis var samma för de båda torgen men som sedan, beroende på 
svaren, leder till frågor mer inriktade på privatisering (se bilaga: Frågeformulär). Frågorna var en 
blandning av fasta frågor med förutbestämda svarsalternativ, med utrymme för att vidareutveckla 
vissa svar. Tanken var att få svar från så många olika grupper som möjligt för att på så sätt få 
bredd i empirin. De som tillfrågades är användare, både som vi träffas på plats och som fått fråge-
formuläret i efterhand. I och med att vi frågar användare i vår närhet kan dessa svar skilja sig från 
de vi får på plats, då de i vår närhet kan ha andra erfarenheter och antaganden om ämnet som vi 
undersöker. Detta leder även till att åldersgruppen 15-25 är något större än övriga.

I frågeformuläret gavs respondenterna möjlighet att fylla i vilket kön de identifierar sig med och 
sin ålder, detta är för att vi i efterhand skulle kunna få en översikt över de svarande och vilken 
grupp de tillhörde. Dock gavs inga ytterligare frågor om grupptillhörighet då vi inte ville ha några 
kränkande frågor som skulle kunna innehålla antaganden om etnicitet, socioekonomisk status, re-
ligionstillhörighet och så vidare. Vi ville inte heller själva göra några antagande om dessa aspekter, 
därför är resultaten endast uppdelade efter ålder och könsidentitet. Istället användes ett ordmoln 
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med olika ord som respondenterna kunde ringa in, och på så sätt kunde ytterligare grupperingar 
göras.

Platsbesök

Två platsbesök kommer äga rum för att inhämta den empiri som skall analyseras, vilka kommer 
ske under två separata tillfällen, vid olika tider och veckodagar, för att på så sätt få olika utslag 
från undersökningarna och bredd på empirin. Avgränsningen har i båda fallen initialt varit rent 
geografisk då vi har avgränsat oss till respektive torg. Vidare har sedan observationer och svar från 
frågeformulär avgränsat ytterligare i de olika fallen. Upplägget för platsbesöken har haft samma 
uppbyggnad för båda fallen, och syftet med besöken har varit att:

1. intervjua användare 

2. göra observationer

3. samla bildunderlag

Det första besöket ämnar att bli en första upplevelse av rummen och därmed av en mer holistisk 
karaktär, detta för att skapa underlag för nästkommande platsbesök som kommer bli mer fokuser-
at. Intervjuer i form av frågeformulär kommer att göras med användare som slumpartat kommer 
väljas ut. De kommer även göras under olika tidpunkter under dagen för att få bredd i svaren från 
olika grupper. Utöver detta kommer de offentliga rummen fotograferas för att visa hur de kan up-
plevas och hur de möter användaren. Detta kommer visas genom serial vision, där bilder stas i serie 
för att på så vis visa hur rummet ser ut när en besökare rör sig genom den.

Det andra besöket kommer vara mer fokuserat, då på aspekter som setts ut från första besöket 
som anses vara extra intressanta eller som behöver undersökas ytterligare. Dessutom kommer de 
första intervjuerna kompletteras för att få en jämn mängd av båda rummen samt få in grupper som 
tidigare har missat.

2.3 Kritisk diskussion av metodval
Vid utförande av en studie av denna karaktär kan naturligtvis andra metoder användas för att 
undersöka och ta fram empiri. Det val vi gjorde i fallstudie med observationer och frågeformulär 
har sina klara fördelar: passande vid småskaliga undersökningar då det går att koncentrera sig på 
speciella faktorer och se det som annars hade missats, det går att kombinera med olika metoder 
samt fördelaktigt att använda vid teoriprövande studier.

Dock behöver viss kritik riktas mot den valda metoden, och de konsekvenser den kan få för un-
dersökningen och empirin. Till att börja med ställer vi oss frågan: har fallstudie tillräckligt hög 
validitet och reliabilitet? Är empirin som samlats in kvalitativ? 

“‘You cannot generalize from a single case,’ some would say, ‘and social science is about generalizing.’“ 

(Flyvbjerg 2006 : 2)

Kritik som oftast kan riktas mot fallstudier gäller generalisering: Hur trovärdigt är en generaliser-
ing som bygger på resultat från endast ett fåtal fall? Detta är en fråga som den danska forskaren 
Bent Flyvbjerg har undersökt i sin artikel Five Misunderstandings About Case-Study Research (2006). Fly-
vbjerg beskriver detta som ett missförstånd som kan vara förödande för fallstudiers trovärdighet. 
Han menar att det visst går att generalisera utifrån ett fall och ha en studie som är vetenskapligt 
trovärdig, att det inte handlar om kvantitet utan om kvaliteten på undersökningen.  W. I. B. Beve-
ridge (1951, citerad i Flyvbjerg 2006: 10) menar att många genombrott har uppstått genom nog-
grann och intensiv observation av enskilda fall, snarare än på statistik grundad på stora grupper 
av fall. Med detta sagt anser Flyvbjerg inte att fallstudie alltid är det bästa valet, men att det är 
ett val som skall ges trovärdighet då det beror på valet av metoder, fall och på omständigheterna 
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(Flyvbjerg 2006: 10). Ännu en gång handlar det om studiens validitet och reliabilitet. Som forskare 
vid en studie som använder fallstudier är det viktigt att veta att studien kan mötas med misstro då 
fallet, eller i vårt fall fallen, kan ifrågasättas när det gäller hur pass representativ det är för ämnet, 
eller om fallet helt enkelt är för unikt för att kunna generalisera ett resultat. Det viktiga är då att 
forskarna försvarar sitt resonemang för att på så sätt skapa reliabilitet och validitet (Denscombe 
2009: 68-70). För att säkerställa reliabilitet och validitet i denna studie har vi valt att resonera på 
följande vis: I vårt fall är valet av fall att undersöka baserat på teori, och därmed på antagande som 
gjorts inom tidigare forskning. Därför kan det sägas att: ja, fallen till mångt och mycket är unika, 
men att de samtidigt går att passa in i en bredare kategori av liknande fall. Just detta fall, med 
exempelvis privatiserade torg, är ett välkänt fenomen. Därför går det att generalisera resultat från 
denna fallstudie. 

Vidare går det att fråga sig om faktumet att vår undersökning har varit teoriprövande har haft 
någon inverkan på empirin och därmed resultatet. I och med att vi gick in i studien med vissa an-
taganden om resultatet, och valde att göra observationerna teoristyrda och teoriprövande, går det 
att ställa frågan: var vi selektiva när det gällde fall och faktorer, var vi tillräckligt objektiva? 

Objektivitet är en faktor som spelar in mycket under de observationer som vi gjorde. Frågan om 
objektivitet är svår att avgöra, för vad är det som avgör forskarens objektivitet? Forskaren själv 
har oftast en föreställning om att hen är fullständigt objektiv. Vår upplevelse av fallet som vi un-
dersöker, hur objektiva vi än försöker vara, kommer alltid att speglas av våra tidigare erfarenheter 
och upplevelser. Då vi har valt fall utifrån teori är vi inte nya till fallet och är därför inte blanka 
papper helt opåverkade av antaganden. Detta påverkar såklart ännu en gång tillförlitligheten 
till den insamlade datan, dels för att den inte går att verifiera eller upprepa då studien till stor 
del baseras på forskarens “jag”. Dels sker det, ännu en gång, generaliseringar baserade på vad 
forskaren upplever - för är det så alla andra upplever rummet? Därför valde vi att använda oss av 
frågeformulär som kompletterande metod för att på så sätt få in upplevelser och åsikter från de 
faktiska användarna. Ett tredje problem som uppstår vid observationer som denna, där forskaren 
är gömd och deltagande, är den etiska aspekten av att de som blir observerade, användarna, inte 
vet att de blir observerade. Detta kan ses som bedrägeri, även om intentionen från forskaren är 
att hålla alla anonyma. Det som observeras dokumenteras genom fältanteckningar. Genom att an-
teckna samtidigt som observationen sker finns det risker att händelser inträffar vilka observatören 
missar. Dessutom kan kritik riktas mot anteckningarna, dessa kan inte inkludera precis allt som 
sker eller infinner sig på platsen utan de medför en viss selektivitet av forskaren. Utöver detta så 
kan anteckningarna, i ett senare skede, omtolkas. Det vill säga att upplevelsen eller händelsen som 
antecknats uppfattas på ett annat vis av forskaren en tid senare än den upplevelsen som forskaren 
faktiskt upplevde på plats. 

Som vi tidigare nämnt var tanken att genom frågeformulär nå ut till olika grupper av de offentliga 
rummens användare, både genom att fråga personer på plats och i vår närhet som har erfaren-
heter som användare av rummen. Eftersom vi inte vill anta någons ålder, könsidentitet, ursprung, 
religiösa tillhörighet eller socioekonomiska status är det svår att veta om alla grupper är represen-
terade. Inte heller ville vi ha frågor i frågeformuläret som omfattar grupptillhörighet, som exempel-
vis frågor om etnicitet, sexuell läggning och så vidare, då det kan vara kränkande för respondent-
en. Dessutom kan språkbarriärer ytterligare försvåra detta, speciellt i en mångkulturell stad som 
Malmö. Detta kan ge konsekvenser för empiri och resultat då grupper, utan att vi vill, exkluderas 
från undersökningen. Detta, i kombination med den så kallade intervjuareffekten, kan göra att 
reliabiliteten sänks. Intervjuareffekten beror på hur respondenten uppfattar den som intervjuar, 
alltså oss. Denscombe menar att forskning visar att kön, ålder och etnisk tillhörighet är aspekter 
som spelar stor roll i hur respondenterna väljer att förhålla sig, både till intervjun men även till 
svaren de ger. Ett problem som kan uppstå i studier som denna är att respondenten uppger svar 
den tror att intervjuaren vill höra, snarare än att vara ärlig eller så kanske ämnet omfattar något 
som respondenten inte har kunskap om och därmed blir svaret det som hen tror att intervjuaren 
vill ha. I vårt fall är det svårt att dölja grundläggande aspekter av våra “jag”: vår hudfärg, kön, 
ålder och vårt syfte blir känt och skapar därmed grunden för relationen till respondenten (Dens-
combe 2009: 244-245). Detta fenomen kan som tidigare nämnt påverka undersökningens reliabi-
litet, just för att svaren som ges kan påverkas utan vår kännedom, dessutom utan en chans att 
påverkas. Ytterligare faktorer som kan påverka resultatets reliabilitet beror på utformningen av 
frågeformulären. Denna diskussion kan ta sin början i valet mellan öppna och stängda frågor, som 
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båda har sin för- respektive nackdelar. Denna studie bygger på en kombination av dessa sorters 
frågor. Detta ger en undersökning med varierande kvalitet då ena delen, med de fasta frågorna, 
ges förutbestämda svar och den andra, med öppna frågor, får respondenten tänka ut och formulera 
svaret själv. Problemet ligger här i de förutbestämda svaren och den snäva möjligheten till ärlighet 
och utvecklande svar de ger. Detta kan leda till snedvridna resultat där svar har valts av respon-
denten eftersom det exempelvis passade bäst, eller det önskade svaret inte var ett alternativ. Detta 
gör även att det inte går att verifiera svarens sanningshalt eftersom det inte säkert går att säga att 
respondenten svarade sanningsenligt, endast valde ett svar som inte helt passade eller valde det 
som hen trodde passade forskaren. Dessutom kan forskaren i sig styra svaren genom de alternativ 
hen ger, vilket ytterligare spär på ifrågasättandet av sanningshalten (Denscombe 2009: 225-228).
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KAPITEL TRE:
TEORETISKT RAMVERK

I detta kapitel skapas det teoretiska 
ramverk som kommer blir de 

glasögon som empirin kommer 
betraktas genom. En begreppsdefi-

nition kommer även göras för att 
karaktärisera viktiga begrepp.
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3. TEORETISKT RAMVERK
3.1 Forskningsöversikt
Litteraturgenomgången av forskning på ämnet offentliga rum och privatisering syftar till att ge en 
bakgrund och underlag för studien och den begreppsdefinition som skall genomföras. Den resoner-
ar kring vad offentligt respektive privat innebär och ger en insikt i hur en stad påverkas av kom-
mersiella krafter. Detta görs genom att lyfta fram ett mängd forskare och deras syn på ämnet och 
begreppen. 

3.1.1 Det offentliga rummet

Till att börja med kan vi se hur Nationalencyklopedin definierar begreppet offentligt rum: ”offentligt 
rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och parker 
[…] ” (Nationalencyklopedin 2016a). Vidare kan det undersökas hur en skara teoretiker beskriver 
begreppet. 

Först och främst bör en distinktion göras mellan rum och plats då dessa oftast blandas ihop.  Thomas 
Wikström och Lina Olsson, författare av Stadens möjligheter - platser och stråk (2012), menar att begreppen 
är svåra att särskilja, men att de båda definieras av sammanhang de används i. Exempelvis får 
oftast rum representera de rum som vi människor lever i , som är föränderliga och bestämda av 
geometri. Platser, däremot, kan ses som som något stabilt och konkret men även något tillfälligt (Wikström 
och Olsson 2012: 12). Henri Lefebvre menar att rum är en social konstruktion, och har flera sociala 
funktioner på en och samma gång vilka skapar och förändrar rummets karaktär. Platser menar 
han är en aktiv, levande och kreativ produkt som precis som en process hela tiden utvecklas (Wik-
ström & Olsson 2012: 17). Vidare beskriver Wikström och Olsson offentliga rum som “det som utgör 
den grund som gör det urbana samhället möjligt”, och skriver:

“När vi rör oss genom staden befinner vi oss oundvikligen i det offentliga rummet. Detta rum, som alla tänkes ha 
tillgång till, utgör ett av stadens mest grundläggande element. Till det offentliga rummet hör en bred uppsättning 

av vardagliga platser: den traditionella stadens gator, gränder, torg och parker och det öppna och utspridda förort-
slandskapets trafikleder, matargator, gångvägar, cykelbanor, gångtunnlar och grönzoner.” 

(Wikström & Olsson 2012:80)

Kort sagt menar de att det är ett rum för alla, men samtidigt att det är svårt att definiera vad det 
innebär. Wikström och Olsson frågar sig själva om det finns några konkreta kriterier som ett rum 
behöver uppfyllas för att kunna kallas för offentligt. Till att börja med betonar de tillgänglighet. 
Tillgänglighet innebär inte bara att fysiskt kunna nå rummet, även om exempelvis handikappan-
passning är en del av allmän tillgång, utan också om sociala normer och föreställningar som kan 
prägla stadens olika rum (även ägarförhållanden spelar in, men författarna förutsätter i sin defi-
nition att det offentliga rummet ägs och sköts av kommunen enligt Plan- och bygglagen 2010:900, 
se kapitel: Områdesöversikt). Dock menar de att tillgänglighet samtidigt inte är ett glasklart kri-
terium då många rum som anses tillgängliga och helt öppna samtidigt kan vara privatägda. Ett 
flitigt använt exempel är gallerior, som anses vara ett offentligt rum men som samtidigt är pri-
vat(ägt) (Wikström & Olsson 2012: 80-82). Vidare ser författarna möten mellan främlingar som en vik-
tig egenskap som offentliga rum besitter. Detta möte är helt olikt de möten som sker med individer 
som vi känner, såsom grannar, vänner och arbetskamrater - möten med främlingar sker spontant 
och skapar en annan form av socialt samspel som inte fordrar intimitet eller kontinuitet mellan 
individer. Här kan människor samverka fritt och opersonligt över kulturella, sociala, socioekono-
miska gränser (Wikström & Olsson 2012: 82-83).
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Wikström och Olsson betonar som sagt tillgänglighet och öppenhet som två viktiga aspekter i det 
offentliga rummet. Men de ser även det offentliga rummet som en rättighet och frihet för den enskilda 
personen (Wikström & Olsson 2012: 82), en åsikt de delar med James Mensch:

““Public space” is the space where individuals see and are seen by others as they engage in public affairs[...]”

(Mensch 2007: 31)

Det Mensch menar med sin inledande mening i artikeln Public Space (2007) är att det offentliga blir 
det rum som erbjuder alla en möjlighet att synas och att höras, om de så vill (Mensch 2007: 31,40). 
Denna syn på det offentliga rummet finner vi även i Franzén, Herttling och Thörn som beskriver 
det offentliga rummet som en av grundpelarna i demokratin genom sin betydelse i folklig mobiliser-
ing och demokratisering. De skriver:

“Att ett givet stadsrum är öppet och lika tillgängligt för alla gör det till ett offentligt rum och som sådant kan det främja 
flera olika demokratiska värden.“ 

(Franzén, Herttling och Thörn 2016: 46)

Som exempel ger de den så kallade arabiska våren 2011, då närmare en miljon protestanter sam-
lades på Tahrirtorget i Kairo för att protestera mot den dåvarande presidenten Hosni Mubarak, 
som även sedan avgick. Här spelade det offentliga rummet som demokratisk plattform en stor 
roll i resultat av protesterna. Författarna menar att offentliga rum kan ge möjlighet att påverka 
demokratiskt genom öppenhet och tillgänglighet, även om besluten inte tas där är det ett sätt att 
påverka. Genom att vara öppet för alla ges alla en chans att påverka - det offentliga rummet är i sig 
demokratiskt. Det offentliga blir alltså ett instrument för förändring. Författarna menar även att 
det offentliga rummet har ett mer vardagligt demokratiskt syfte i den mening att det är där sam-
hället blir synligt. Vad innebär då detta? Jo, här kan alla delar av samhället träffas inför varandra 
och därmed framträder olika gruppers skillnader. Ett offentligt rum är den del av staden där alla 
grupper i samhället har en plats och integreras med varandra (Franzén, Herttling och Thörn 2016: 
41-46). 

Vidare skall vi undersöka hur Ali Madanipour använder begreppet offentliga rum för att se hur 
begreppet kan förstås och förklaras. Madanipour argumenterar för att begreppet behöver kontext 
och vidare beskriver han hur offentliga rum använts historiskt sett och förklarar vilka faktorer 
han upplever har förändrat offentliga rum över tid.  Madanipour påstår att offentliga rum, historiskt 
sett, inte har prioriterats då dessa inte ansågs medföra någon ekonomisk avkastning och som ansvarig för dessa 
rum kunde det upplevas som en börda. Offentliga rum beskrivs enligt honom som “icing on the cake”, lyx som 
inte är nödvändig. Dock framställer han att behovet av dessa rum, för sociala möten, kvarstår. Är 
det möjligt att förstå ett samhälle utan offentliga rum, och vad är det då som menas med offentliga 
rum? Offentliga rums skilda egenskaper och karaktärer kan beskrivas genom att exempelvis min-
dre samhällen med homogen befolkning har offentliga rum, exempelvis torg, som viktiga centrala 
punkter för möten, utbyten, politik, uppträdanden med mer. Till skillnad från dessa beskriver 
Madanipour vidare att offentliga rum kan skilja sig från varandra. För det första beskriver han att 
i moderna städer med heterogen befolkning blir de offentliga rummen fler och expanderade. För det 
andra påstår han att dessa offentliga rum förlorar sin personlighet. De förlorar sina unika drag, 
de lager som bygger upp rummet till vad det är och hur de framstår främst som funktionella eller 
symboliska (Madanipour 2010: 2-5). 

“Public spaces, it is argued in this book, should be accessible places, developed through

inclusive processes.”

(Madanipour 2010: 1)

Utöver detta påstår Madanipour att offentlighet handlar om tillgänglighet, hur ett rum inte kan 
vara offentligt om det inte är tillgängligt för alla. Dock skulle ett rum rent fysiskt kunna vara till-
gänglig för alla men uppdelat mellan olika sociala grupper. Det allmänna intresset påstås gynnas 
men Madanipour påstår att grupperna som inkluderas av det allmänna är för snävt, att det ofta är den så kallade 
eliten som gynnas och minoriteter som exkluderas (Madanipour 2010: 8-9). Akkar Ercan påstår att: “[…] 
public space refers to a place that serves public interests.” (Akkar Ercan 2010: 23-24). Det vill säga att 
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offentliga rum skall vara tillgängliga för allmänheten, men vad menar han då med allmänheten? 
Precis som Madanipour tidigare påstår är det ofta eliten som gynnas, går det att påstå att allmän-
heten inkluderar alla eller generaliseras denna gruppen till det som benämns som eliten. Dock 
kan det utläsas att allmänheten kan ses som anonym om offentliga rum ses som tillgängliga enligt 
Madanipour. Ett begränsat offentligt rum skulle kunna uppfattas som mer familjärt där en viss 
gemenskap kan utläsas mellan användare. Det offentliga rummets egenskaper definieras, enligt 
honom, efter hur mycket dess egenskaper skiljer sig från det privata, det vill säga begränsas det 
offentliga rummet fysiskt så blir det mindre offentligt med exempelvis grindar eller specifika öp-
pettider. Dessutom beskriver han hur graden av offentligheten av rummet är beroende av vilka 
aktiviteter som sker och att det kan uppstå symboliska begränsningar (Madanipour 2010: 8-9). 

3.1.2 Det privatiserade offentliga rummet och kommersiellt nyttjande

Går det att avgöra en skillnad mellan vad som är offentliga rum och vad som är privatiserade of-
fentliga rum? Vart går i så fall gränserna eller går de in i varandra?  Begreppen kan upplevas som 
svårhanterliga och att definitiva gränser eventuellt är obefintliga inom detta ämne - världen är inte 
svart eller vit, inte heller är definitionen av offentligt kontra privat svart eller vit.

Privatisering av offentliga rum - torg, gator och parker - menar Franzén, Hertting och Thörn är 
en process som går att konstatera men själva definieringen av vad som är offentlig och vad som är 
privat är desto svårare att konkretisera. Visst, det går lätt att avgöra vad som är privat rent ägan-
derättsligt. På andra sidan Atlanten går det att se en pågående, konkret form av privatisering: 
gated communities, inhägnade områden där fysiska murar byggs för att exkludera och inkludera. Det 
handlar av en rumslig inneslutning av en verksamhet som anses vara attraktiv, och på så sätt kan 
oönskade grupper som anses var farliga eller störande uteslutas. Men det finns även platser som 
inte anses vara privata, trots att de är det:

“Inte ens gallerian, där privatiseringen dominerar, saknar ju helt offentlig karaktär för de kunder som lockats in där.” 

(Franzén, Hertting & Thörn 2016: 61)

Franzén, Hertting och Thörn tar här upp gallerior och köpcentrum som ett exempel på rum som 
anses vara privatiserade i den mån att de är styrda av konsumtion och syftet med dessa rum är att 
dess användare skall konsumera. Men är det privat? Detta, menar författarna beror på hur det up-
plevs. För den kund som de nämner ovan är detta en offentligt rum: vem som helst kan komma hit 
för att shoppa och ta del av atmosfären - det är tillgängligt. Men är den tillgänglig för alla? För det 
första är en galleria, i de flesta fall, endast öppna under vissa förutbestämda tider, under resten av 
dygnet är rummet otillgängligt. För det andra så handlar det om hur välkommen individer känner 
sig i rummet. En tiggare och en medelklassinvånare har inte samma självklara förutsättningar att 
känna sig välkomna. Samtidigt går det att påstå att en galleria är ett offentligt rum, just för de som 
är där för att umgås, shoppa, äta eller bara flanera. Därmed menar författarna att gränsen mellan 
offentligt och privat är flytande (Franzén, Hertting & Thörn 2016: 61).

För att fortsätta detta avsnitt bör begreppet privatisering undersökas ytterligare. Begreppet i sig 
är vagt då det kan syfta på en mängd olikartade organisationsformer. Akkar Ercan beskriver pri-
vatisering som ett hot, där privatiseringen skulle gynna det privata intresset vilket in sin tur 
skulle kunna leda till fragmentering mellan olika sociala grupper i samhället. Detta tillsammans 
med stärkt kontroll och begränsad tillgänglighet till de offentliga rummen skulle enligt Akkar 
Ercan ifrågasätta offentliga rums faktiska offentlighet. Men frågan är om privatisering verkligen 
skall benämnas som ett hot, och i så fall för vem? För att beskriva begreppet privat ställer han 
dess betydelse i motsats till offentlighet i fråga om; tillgänglighet (access), aktörer (agency) och 
intressen (interest). Han menar att genom att undersöka dessa begrepp kan olika grader av något 
han benämner som offentlighet (publicness) och privatisering (privateness) urskiljas. Dessa be-
grepp beskriver han dock inte som något definitivt utan hur dessa kan ses som en kombination av 
offentlighet och privatisering som i sin tur varierar i olika grad (Akkar Ercan 2010: 22-25). 
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“The quality of public space becomes an essential support mechanism for the flexible working practices of the ser-
vice economy, and the consumption-driven basis on which this economy relies.” 

(Madanipour 2010: 7)

Offentliga rum menar Madanipour påverkas av kommersiella krafter. Bland annat beskriver han hur privata 
aktörer tog över offentliga rum som inte kunde finansieras av staten. De privata aktörerna beskrivs ha ett annat mål 
i sikte än det allmännas bästa - de vill utvinna maximal ekonomisk avkastning. Detta medför att de, med all sin rätt, 
har möjlighet att utesluta grupper som de upplever inte bidrar till denna avkastning. Det är genom dessa faktorer 
som Madanipour beskriver privatisering. För det första påstår han att offentliga rum blir begrän-
sade. För det andra att dessa rum endast blir tillgänglig för exklusiva grupper. Slutligen påstår 
han att dessa exklusiva grupper oftast består av de människor som har råd att betala (Madanipour 
2010: 3-4, 8). 

3.1.3 Entreprenörsurbanismen - att sälja staden

Som tidigare nämnt benämner Franzén, Herttling och Thörn det offentliga rummet som ett rum 
av demokratiskt värde (se avsnitt: 3.1.1 Det offentliga rummet), men traditionellt sätt går det 
även att se att det offentliga rummet har haft en klar betydelse ekonomiskt. Det har länge, menar 
Madanipour, varit ett rum för att sköta utbytet av varor, alltså handel, och andra sociala aktiviteter 
(Madanipour 2003: 194-202). Franzén, Herttling och Thörn anser att den demokratiska användnin-
gen av offentliga rum har fått stå åt sidan – de offentliga rummen skall nu istället användas för att 
sälja staden. Varför då? Genom att öka stadens attraktivitet kan den bli mer delaktig på en global 
nivå. Detta benämner författarna som entreprenörsurbanism (Franzén, Herttling, Thörn 2016 : 8, 
16). Sharon Zukin, författare av The Culture of cities (2008: 25), menar att staden, genom en rensning 
och omvandling, kan styra vem som rör sig på olika platser och därmed göra staden mer attraktiv.

“Entreprenörsurbanismen är ett svar på vad som kan beskrivas som fordismens kris.” 

(Franzén, Hertting & Thörn 2016: 16)

För att förklara och förstå entreprenörsurbanismen måste det först och främst sättas i ett his-
toriskt sammanhang. Precis som citatet ovan beskriver så tar sig denna förklaring sin början i ford-
ismen och den kris som följde. Begreppet entreprenörsurbanism måste därför förstås med grund i 
fordismen. 

Fordismen är en ekonomisk modell som används vid samhällsorganisering där välfärdsstat, kapi-
talism och massproduktion kombineras, vilket sedan ledde till en era av masskonsumtion. Denna 
kombination av förutsättningar var det som formade samhället med sociala och ekonomiska krafter 
som drivkraft, därmed skapades ett nytt, standardiserat sätt att leva, med en högre levnadsstan-
dard. För stadens utformning visade sig denna massproduktion och höjda levnadsstandard som ett 
nytt, modernt sätt att bygga på, vilket gav upphov till, exempelvis, miljonprogrammen som kan 
ses runt om i Sverige (Franzén, Hertting & Thörn 2016: 16-17). Fordismens kris, utgångspunkten 
för entreprenörsurbanismen, dateras till 1970-talets oljekris där efterkrigstidens expansion i takt 
med oljekrisen mötte sitt slut, men modellens nedmontering tog flera decennier (Harvey 1989: 5). 
Under 1990 sägs modellen ha fått sitt stopp i Sverige och resultatet blev ett slag mot massproduk-
tionen och masskonsumtionen - det försvann inte, men produktionen skulle komma att flyttas till 
andra länder, vilket drabbade industristäder extra hårt. Livsstilen med konsumtion av produkter 
tillgängliga för alla skiftade till en konsumtion av exklusiva varor, och nu även tjänster, som blev 
stilmarkörer att visa upp sin livsstil med. Det offentliga rummet skulle komma att få sig ett upps-
ving då fler och fler börjar samlas för att konsumera mat och dryck på caférna och restaurangernas 
uteserveringar. Skiftet från fordism till postfordism hade nu skett (Franzén, Hertting & Thörn 
2016: 16-18). Offentliga rum hade nu blivit träffpunkter där människor träffas för att utbyta erfar-
enheter och synpunkter, och inte bara en plats för att visa upp sig. Detta följdes sedan av en suc-
cessiv uppiffning av offentliga rum då butiker, restauranger och caféer öppnade upp sig mot dessa 
rum (Franzén, Hertting & Thörn 2016: 20).

För att återgå till entreprenörsurbanismen, som tidigare beskrevs som ett svar, går det att göra ett 
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kort uttalande om dess definition: staden skulle bli företagsam och konkurrenskraftig, och därmed 
lämna fordismens kris bakom sig. Denna förklaring av begreppet gör David Harvey (1989: 3-5), som 
så tidigt som 1989 myntade och diskuterade ämnet. Detta i sig innebär att staden nu skulle antas 
få fart på sin ekonomiska tillväxt och på så sätt hitta nya möjligheter till ekonomisk framgång. I 
detta fall, menar Franzén, Hertting och Thörn, genom att sälja staden (Franzén, Hertting & Thörn 
2016 : 22-23). 

Staden började nu, som det heter, utvecklas och få ett varumärke, en strategi som även kallas place 
marketing eller city branding. Grunden i detta är att staden ges en ny och konkurrenskraftig karaktär 
genom att staden görs mer uppseendeväckande med nya ståtliga byggnader, såsom gallerior och 
museum. Utvecklingen riktas mot rum som anses ha en marknadspotential, alltså de rum som kan 
göras attraktiva och därmed besöksvärda - i den mening att de går att tjäna på rent ekonomiskt. 
För att kunna åstadkomma denna omdaning av en stads varumärke behöver fler parter samarbeta, 
då det oftast inte handlar om ett rent kommunalt arbete. Den entreprenörsurbanistiska utvecklin-
gen går i många fall hand i hand med olika former av privat-offentliga partnerskap. Denna kombi-
nation av offentlig, politisk makt och privat, ekonomisk makt, är det organiserade samarbetet som 
möjliggör förändringen. Processen kan ses som en självstärkande tillväxtspiral: place marketing 
kan hjälpa till att höja handlarnas omsättning, genom att handlarna sedan jobbar tillsammans 
kan de skapa en mer attraktiv miljö och skapa fortsatt tillväxt, blir staden mer attraktiv ökas skat-
teunderlaget så att finansieringen av stadens utveckling kan fortsätta (Franzén, Hertting & Thörn 
2016 : 24-25).

3.1.4 Sammanfattning forskningsöversikt: Offentlig och privat som begreppspar

För att beskriva det offentliga kontrasteras det ofta mot det privata, och vice versa. Varför? Enligt 
Nationalencyklopedin (2016b) kan privat definieras som något som “ofta används som ett motsatsord 
till offentlig”. Detta visar tydligt, menar Madanipour, hur vi vill sätta gränser mellan det privata, 
alltså oss själva och vår privata sfär, och det offentliga (Madanipour 2010: 8). Denna önskan att 
dra gränser mellan begreppen visar på en tydlig dikotomi, alltså en vilja att särskilja eller tudela 
två ting (Nationalencyklopedin 2016c). En dikotomi innebär alltså att de båda begreppen utesluter 
varandra; det som är privat kan inte vara offentligt, och det som är offentligt kan inte vara pri-
vat. Världen är, enligt denna åskådning, svart och vit - antingen privat eller offentligt. Men är det 
verkligen så? Den forskning som vi har tagit del av menar att så inte är fallet; Wikström och Olsson 
talar om de grader och varianter av uttryck som ligger i spelrummet mellan privat och offentligt, 
såsom: semi-privat, halvprivat, allmänning, halvoffentligt, formellt eller informellt (Wikström & 
Olsson 2012 : 86). Alla dessa begrepp definierar gränsen mellan offentligt och privat, och visar att 
det inte är en svartvit definition utan ett spektrum av definitioner. 

Identifierade begrepp i forskningsöversikt
Offentligt rum

avser mötesplatser med möjlighet för sociala utbyten eller ett rum där individen anonymt kan 
uppehålla sig. Dessa rum skall vara tillgängliga för alla individer utan sociala eller fysiska bar-
riärer. 

Privatiserat offentligt rum

avser ett rum som tidigare varit tillgängligt för alla men att det skett ett skifte där fysiska eller 
sociala barriärer uppstått. 

Offentligt

innebär att allmänheten är inkluderad och är kostnadsfritt. Det kan innefatta både något fysiskt 
eller socialt konstruerat. 
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Privat

innebär att något är äganderättsligt privat av en person eller att det är kommunägt samt att det 
är kontrollerat och begränsat.

Privatisering

avser en begränsning och exkludering i både fysiskt och/eller socialt avseende. 

Kommersiellt nyttjande

innebär att det uppmanas att spendera pengar för användandet. Kommersiellt nyttjande avser 
främst handel och service.

3.2 Områdesöversikt

3.2.1 Lagstadgat 

Plan- och bygglagen 2010:900 är den lag som i Sverige reglerar anläggning av mark och vatten. 
I 1 kapitlet 1§ framgår det att kommunen skall främja en livsmiljö som är jämlik för alla. Dessa 
regleringar omfattar allmänna platser, vilket enligt Plan- och bygglagen 1 kapitlet 4§ definieras 
som torg, vägar, gator och parker. Vidare reglerar Plan- och bygglagen i 4 kapitlet 7§ att det är 
kommunen som är huvudman och därmed har ansvaret för de allmänna platserna. Med detta sagt 
kan kommunen även välja att lämna ifrån sig ansvar och huvudmannaskapet och göra det enskilt. 
Kommunerna skall även enligt 6 kapitlet 18§ se till att allmänna platser uppförs och då till sitt 
avsedda ändamål: att vara tillgängliga för alla och ha en allmän användning. 

För att återgå till kommunens ansvar för att skapa en jämställd livsmiljö för alla regleras även åt-
gärder för tillgängligheten för rörelsehindrade. Diskrimineringslagens ändamål enligt 1 kapitlet 1§ 
är att skapa jämställdhet för alla individer i samhället, oavsett grupptillhörighet. Lagen reglerar 
enligt 1 kapitlet 4§ punkt 3 att allmänna platser skall vara tillgängliga för människor med funk-
tionsnedsättning så att dessa försätts i en jämförbar situation med resterande användare. Utöver 
detta finns inga andra regleringar som avser någon enskild grupp, utan lagen föreskriver endast 
jämställdhet i största allmänhet.

I Riksdagens ordningslag 1993:1617 behandlas tillställningar på offentliga platser samt defini-
tionen av vad riksdagen, enligt 1 kapitlet 2§, avser med offentlig plats, det vill säga allmänna 
vägar, gator, torg, parker och allmän plats enligt detaljplan. I 1 kapitlet 2§ tar regeringen dessutom 
upp en beskrivning av hur offentliga platser kan förändras till privata. Att offentliga platser endast 
är offentliga när de är öppna för allmänheten med att det inte är bestående, där exempelvis galle-
rior är öppna under avsatta tider men återgår till privata när de är stängda. 

3.2.2 Boverkets allmänna råd om planbestämmelser: torg

De allmänna platser som Plan- och bygglagen reglerar innefattar som tidigare nämnt gator, vägar, 
parker och torg. Då denna studie avser att undersöka offentliga rum i form av torg skall en när-
mare beskrivning av Boverkets allmänna råd angående torgbestämmelser ges. En allmän plats, 
av alla sorter, skall endast användas för det som den är avsedd enligt detaljplanens beskrivning. I 
användningen ingår anläggningar som anses behövas för att kunna nyttja den allmänna platsen. 
Parkeringar, busskurer, mindre lekplatser och så vidare är exempel på detta (Boverket 2016a).

Torg beskriver Boverket som:

“[...] en öppen plats som ofta har en hårdgjord yta och saknar omfattande vegetation. Torget avgränsas av bygg-
nader eller andra stadsbyggnadselement och kan användas för till exempel handel, utskänkning och allmän kom-

munikation.”  
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(Boverket 2016b)

Torg är dessutom allmänna platser, och därmed något gemensamt för allmänheten som skall vara 
avsatt för ett gemensamt behov. På torg får enskilda verksamheter upplåtas tillfälligt, exempelvis 
för en konsert eller stadsfestival. Utöver detta finns det verksamheter som räknas som tillhörande, 
exempelvis torghandel, kiosker, serveringar och parkeringsplatser, och regleras därmed enligt la-
gen. Dock kan kommunen, då den är huvudman, upplåta den allmänna platsmarken till ändamål 
som gagnar allmänheten, alltså skall det vara en verksamhet som gynnar alla och kan nyttjas 
gemensamt (Boverket 2016b).

3.2.3 Identifierade begrepp i områdesöversikt

Allmän platsmark

Avser enligt plan- och bygglagen en gata, väg, park, torg eller en annan plats som enligt en detal-
jplan är avsett för ett gemensamt behov.

Offentligt rum

Avser enligt regeringens ordningslag allmänna vägar, gator, torg, parker och andra rum som i de-
taljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. För att dessa rum skall 
benämnas som offentliga måste de vara tillgängliga för allmänheten. 

3.3 Begreppsdefinition
Avsnittet som följer visar på de definitioner av begrepp som vi kommer att använda i denna studie. 
Definitionerna grundar sig på en kombination av definitioner från forsknings- och områdesöversik-
ten och skapar således de glasögon som vi kommer betrakta empirin genom. Nedanstående defini-
tioner är de som vi kommer använda genom denna studie. Med detta sagt är det inte en vedertagen 
definition, utan den definition som vi kommer använda oss av.

3.3.1 Det offentliga rummet

De nyckelbegrepp som definierar det offentliga rummet i denna studie är; tillgänglighet, öppenhet samt 
allmänhet. Dessa begrepp går in i varandra och är svåra att särskilja. Definitionen grundas i att ett 
offentligt rum är en allmän plats; en gata, väg, torg eller park, vilket är den juridiska definition som 
går att finna i Plan- och bygglagens 1 kapitlet 4§ - det offentliga rummet är alltså ett fysiskt rum. 
Vidare karaktäriseras det offentliga rummet av att vara en mötesplats; ett rum där olika grupper 
kan mötas som bekanta och som främlingar, över samhällets normer och gränser, utan sociala och 
fysiska barriärer. Det offentliga rummet är även ett rum som är kommunalt ägd där kommunen har 
huvudmannaskap och ansvar.

Karaktärsdrag för ett offentligt rum

För att anses som ett offentligt rum i denna studie krävs det att platsen är :

•	 Allmän platsmark. Detta innebär att platsen, juridiskt sett, är något av följande: väg, gata, 
torg eller park, samt att platsen är kommunalt ägd.

•	 Öppen. Detta innebär flera saker. Platsen skall vara användbar för alla under dygnets alla 
timmar. 

•	 Avsaknad av fysiska gränser. Detta innebär att platsen inte, på något sätt, avskiljs med 
fysiska barriärer som inte går att öppna för alla.

•	 Tillgänglig. Detta innebär att platsen är tillgänglig för alla, både socialt och fysiskt. Detta 
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innefattar inte bara sociala normer utan avser också fysisk tillgänglighet i form av hand-
ikappanpassning. Det skall även vara avgiftsfritt att röra sig på platsen. 

Dessa karaktärsdrag sammanfattas till en checklista (se bilaga: Checklista för karaktärsdrag: of-
fentligt rum) som kommer att användas i fallstudien vid observation och analys av rummen. Denna 
checklista kommer att visa om platserna i fråga har de karaktärsdrag som här tillskrivs ett offen-
tligt rum, enligt begreppsdefinitionen.

3.3.2 Det privatiserade offentliga rummet 

De nyckelbegrepp som definierar det privatiserade offentliga rummet i denna studie är; begränsat, ex-
kluderande och kommersiellt använt. Det som karaktäriserar ett privatiserat offentligt rum är att det 
offentliga rummet, som tidigare har varit tillgängligt, har genomgått ett skifte till att bli mer privat 
i sin karaktär; detta kan ha skett genom uppförande av sociala eller fysiska barriärer eller ett skifte i 
ägande. Vidare spelar även ett ökat kommersiellt användande in i privatiseringen av det offentliga rum-
met, vilket innebär att rummet kan ha kommit att präglas av en utbredd handel eller av verksamheter 
som exkluderar. Exempelvis uteserveringar där endast konsumenter får vistas inom det offentliga 
rummet.

Karaktärsdrag för privatiserade offentliga rum

För att anses som ett privatiserat offentligt rum, i olika grad, i denna studie krävs det att platsen 
har genomgått förändringar som påverkar rummet:

•	 Minskad öppenhet. Detta innebär att delar av rummet inte är tillgängliga under alla dyg-
nets timmar.

•	 Minskad tillgänglighet. Detta innebär att det inte är avgiftsfritt att röra sig i rummets alla 
delar, exempelvis på detta är uteserveringar.

•	 Uppförande av fysiska gränser. Detta innebär att tillgänglighet för allmänheten minskar 
genom att fysiska barriärer, så som staket, stängsel med mera, har uppförts för att exklud-
era och inkludera olika grupper. Exempelvis uteserveringar, som inkluderar kunder och 
exkluderar icke betalande kunder.

•	 Skifte i ägande. Detta innebär att det har skett ett skifte i ägandet av platsmarken, alltså 
att kommunen inte längre är huvudman.

•	 Ökat kommersiellt nyttjande. Detta innebär att rummet präglas av handel och service som 
inte fanns inom rummet tidigare.

Dessa karaktärsdrag sammanfattas till en checklista (se bilaga: Checklista för karaktärsdrag: pri-
vatisering av ett offentligt rum) som kommer att användas i fallstudien vid observation och analys 
av rummen. Denna checklista kommer visa om rummen i fråga har de karaktärsdrag som här 
tillskrivs en privatisering av ett offentligt rum, enligt begreppsdefinitionerna. Dessa checklistor 
kombineras för att utläsa i vilken grad som det offentliga rummet har privatiserats eller inte. 

 

I detta kapitel kommer det resultat 
och den empiri som studien har 

mynnat ut i redovisas. Resultaten av 
de båda fallen  kommer analyseras 

och sedan jämföras.
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KAPITEL FYRA:
EMPIRI - RESULTAT OCH ANALYS

I detta kapitel kommer det resultat 
och den empiri som studien har 

mynnat ut i redovisas. Resultaten av 
de båda fallen  kommer analyseras 

och sedan jämföras.
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4. EMPIRI - RESULTAT OCH ANALYS
4.1 Inledning och upplägg
Två av Malmös torg, Stortorget och Lilla torg, är belägna i anslutning till varandra men de har i 
dagsläget helt olika karaktär och kan ses som motpoler till varandra. I detta kapitel kommer resul-
taten av fallstudierna redovisas, vilket är vår empiri. Fallen Stortorget och Lilla torg kommer tas 
upp enskilt där alla aspekter av observationer och intervjuer kommer redovisas. Därefter kommer 
analyser av vardera falls empiri ske. Denna del av uppsatsen är även den del där texten delas upp 
mellan de två författarna enligt följande: Linnéa Håkansson ansvarar för fall 1 - Stortorget och 
Jasmine Dogertz för fall 2 - Lilla torg. Redovisning och analys av empirin sker enskilt och mynnar sedan ut i en 
gemensam jämförelse av de båda fallen.

4.2 Fall 1: Stortorget

4.2.1 Bakgrund

Stortorget, beläget centralt i Malmö stad, är Malmös äldsta torg grundat mellan 1538 och 1545. 
Torget uppgår till en yta på cirka 19 500 kvm (Thomasson & Nilsson 2009: 5), och omringas av en 
mängd historiska byggnader som innefattar landshövdingeresidenset, det anrika Apotek Lejonet, 
rådhuset, Jörgen Kocks hus från 1500-talet samt hotell Kramer i fransk chateau-stil, med flera. Då det cirka 
140 x 140 meter stora torget skulle anläggas räknades det uppta cirka 20 % av Malmös dåvarande 
bebyggelse, vilket innebar att en stor del av staden revs. På torget finns även en ryttarstaty förestäl-
lande kung Karl X Gustaf som symboliserar hur Skåne och Malmö 1658 blev svenskt (Malmö stad 
2017b). Dessutom finns en brunn och skulptur från 1960-talet för att symbolisera den stadsbrunn 
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Karta 1: Lokalisering av de båda torgen Stortorget och Lilla torg i Malmö
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som tidigare fanns på torget, som länge (fram till mitten av 1800-talet) försörjde staden och om-
kringliggande gårdar med färskvatten från Pildammarna (IDStories 2015a).

Det centrala läget gjorde torget i sin begynnelse till en marknadsplats där handel och export av 
kreatur bedrevs (Malmö stad 2017b). 1500-talets ökande handel var anledningen till att Stortorget 
anlades, och blev den nya handelspunkten i staden. Trots den stora arealen blev trycket på handeln 
tillslut så stort att ytterligare ett torg behövde anläggas, Lilla torg (se vidare i Fall 2 - Lilla torg) 
som anlades i anslutning till Stortorget. Fram till början av 1900-talet bestod handeln på Stortor-
get av bönder och hantverkare som sålde sina varor, men nya förordningar som förbjöd handel av 
fisk och kött på öppna torg gjorde att detta upphörde och istället uppfördes tre saluhallar, var av en 
på Lilla torg, där handeln nu istället bedrevs (IDStories 2015a).

Stortorget har idag ingen specifik vardaglig användning som många andra torg i Malmö, exempel-
vis går det att nämna Möllevångstorget som har en frukt- och grönsaksmarknad, Lilla torg med 
sina uteserveringar samt Gustav Adolfs torg som har blomsterförsäljning. Stortorget används dock 
som ett slags evenemangstorg då dess storlek och lokalisering i staden gör det lämpligt för sådana 
större evenemang, såsom Malmöfestivalen varje sommar. På vintern används även torget då en 
isbana byggs upp, och på sommaren anordnas även volleybollturneringar.

4.2.2 Platsbesök

Fallstudien för undersökningen av Stortorget gjordes under två tillfällen, det första fredagen den 
20 april och det andra fredagen den 28 april. Under platsbesöken gjordes observationer och de in-
tervjuer med frågeformulär som kommer ligga till grund för detta avsnitt.

Stortorget, Malmö
Stadsrumstyp: Torg, en monumental plats
Kommunalt ägd allmän platsmark
Anlagt: 1536-45, renoverat stadsrum senast 
1978.
Yta: 19 500 kvm
Arkitektonisk karaktär: platt utformning med el-
ement såsom konstverk, staty, blomarrange-
mang och sittplatser, omges av storskalig bebyg-
gelse i blandad stil från en mängd århundraden.

Figur 2: Faktaruta för Stortorget
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4.2.3 Observationer

Första intrycket: serial vision och upplevelsen av Stortorget som offentligt rum

För att ge en bild av Stortorget som plats och rum gjordes en serial vision, en bildstudie med fotogra-
fier tagna i en serie utefter en sträcka som visar på uppmärksammade drag hos rummet. Denna 
serial vision syftar till att visa upp Stortorget som det första stadsrummet som möter en besökare 
som tagit sig till staden via buss eller tåg, som sedan fortsätter sin färd genom torget för att sedan 
vika av mot passagen till Lilla torg (se karta 2). Vidare syftar även denna serial vision till att visa 
hur passagen Stortorget ser ut och hur användningen av torget upplevs (se vidare avsnitt: Rörelse-
mönster och användning: Stortorget - ett torg en passerar).

Rutten börjar på Hamngatan i Norr, varifrån den första bilden är tagen (1), och visar entreén till 
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Karta 2: Serial vision för rutt genom Stortorget
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Stortorget. Vyn visar den mycket trafikerade Hamngatan som mynnar ut i den öppna yta som är 
Stortorget, med Karl X Gustavs staty i centrum. Följande bild (2) visar den nordvästra delen av 
torget där bilparkeringar dominerar, därefter visas en närmare vy av den monumentala statyn som 
är det största blickfånget på torget (3). Denna vy visar även hur öppet torget är, med få element 
på den till synes platta ytan. Därefter vänds vyn åt södra delen av torget och den stadsbrunn och 
skulptur (4) som även den är ett blickfång och en sevärdhet. Rutten fortsätter via den sittgrupp 
och blomarrangemang (5) som finns i torgets periferi i öst, vidare mot Södergatan som är nästa 
entré till Stortorget (6). Denna vy visar den väg som leder vidare mot centrum och Gustav Adolfs 
torg som är kantad av butiker. Denna väg, från Hamngatan mot Södergatan, är den rörelse som 
kommer beskrivas närmare ne(se vidare avsnitt:Rörelsemönster och användning: Stortorget - ett 
torg en passerar ). Nästa bild (7) riktas nu mot väster och visar den gata som leder till passagen 
till Lilla torg (8). Denna gata har en utmärkande markbeläggning som sträcker sig mot Lilla torg, 
och kantas av snabbmatsrestauranger och har ett lägre tempo än på torget. Här vid entrén mellan 
Stortorget och Lilla torg avslutas denna rutt, som tas upp av serial vision för Lilla torg (se avsnitt: 
Första intrycket: serial vision och upplevelsen av Lilla torg som offentligt rum).

Fysisk tillgänglighet

Vid observation av tillgänglighet låg fokus på den fysiska tillgängligheten, alltså hur väl det går att 
ta sig till och röra sig i rummet. Vid inventering och observation av fysisk tillgänglighet undersök-
tes:

1. lokalisering,

2. trafiksituation kring torget, samt

3. markbeläggning, kanter, höjdskillnader med mera

Dessa punkter utgör aspekter som är viktiga vid undersökning av fysisk tillgänglighet. Till att bör-
ja med undersöktes Stortorgets geografiska läge och omkringliggande kvarter.

Lokalisering

Som tidigare nämnt ligger torget centralt och är det första torget som en besökare möts av när hen 
skall ta sig vidare genom Malmö då centralstationen ligger två kvarter bort. Det geografiska läget 
observerades under inventeringen som en plats varifrån övriga stadsrum och centrala platser i sta-
den går att nå med gång och cykel vilket gör torget till ett fördelaktigt offentligt rum, rent geograf-
iskt. I det direkta närområdet finns inte bara officiella byggnader som rådhuset, utan även en stor 
mängd restauranger, affärer samt ett flertal arbetsplatser och bostadskvarter.

Trafiksituation

De viktigaste entrérna till torget som observerades är: Hamngatan i norr, passagen till Lilla torg 
i sydväst samt Södergatan i sydost (se karta 3)). Dessa entreér har olika användning i sig som 
transportleder:  På Hamngatan samsas bilister, gående och cyklister då detta är den största entrén 
till torget och en del av det promenadstråk som börjar i Inre hamnen och fortsätter via Stortorget 
vidare genom staden. Via Hamngatan kommer även besökare som tagit tåg och buss till staden via 
Centralstationen. Via det stora bilhuvudstråket Norra Vallgatan, som går genom centrala Malmö, 
leds bilister in på Hamngatan mot Stortorget. Användningen av denna billed är huvudsakligen 
avsedd för de drygt 100 parkeringsplatser som inventerats på Stortorget, belägna i den nordvästra 
delen av torget. Observationer visar att parkeringsplatserna till största del används som långtid-
sparkering och inte till korttidsparkering. Detta resulterar i ett trafikflöde där många svänger av 
från Norra Vallgatan till Hamngatan och vidare till parkeringarna för att upptäcka att det inte 
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finns några lediga parkeringar, vilket orsakar ett högt tryck med bilkö på torgets enda, och relativt 
korta, infart. Hamngatan används även för varutransporter och framkörning av taxi, exempelvis 
för funktionshindrade, äldre eller de som skall till de närliggande hotellen med mera. De flesta var-
utransporterna observerades på morgonen och skedde till närliggande restauranger vid Stortorget 
och vid Lilla torg. De övriga entrérna till torget, passagen vid Lilla torg samt Södergatan, används 
av fotgängare och cyklister. Dessa entrér och stråk nås dels genom att korsa den stora torgytan, 
dels genom att röra sig längst torgets kanter, där det är bilfritt. Det finns i dagsläget observerade 
cykelstråk som sträcker sig via Stortorget och passagen till Lilla torg vilket ytterligare ökar till-
gängligheten. 

Utöver de större entrérna observerades även närliggande, mindre passager som leder till de närm-
sta kvarteren kring Stortorget. Dessa passager observerades stundtals som otydliga då ingångar 
kan vara svåra att urskilja och markbeläggningen är avvikande från torgets. Två passager som 
under inventeringen observerades som välanvända var Lejonpassagen i sydost samt Isak Slaktare-
gatan i väst.

Markbeläggning

Vid observation av torget konstaterades det att torgets yta är förhållandevis platt med få kantste-
nar och höjdskillnader, dessa skillnader förekommer endast vid gränsen mellan trottoar och bilväg. 
Då torget ligger i den gamla delen av Malmö stad har markbeläggningen, under 70- och 80-tal, ren-
overats och restaurerats för att på bäst sätt efterlikna den gatsten som är tidstypisk för den gamla 
staden. Stortorget är även av kulturhistoriskt intresse vilket ytterligare gör att kulturen återspeglas 
i markbeläggningen, bestående av natursten i olika utformning såsom smågatsten och storgatsten (se bilaga: 
Bilder tagna under platsbesök, bild 1). Stortorget, som renoverades under slutet av 70-talet, fick då sin för rummet 
präglande markbeläggning: cirkelformade smågatstensringar varvade med storgatstenar samt betongstenplattor (se 
bilaga: Bilder tagna under platsbesök, bild 2) (Malmö stadsbyggnadskontor 1998).

Vid observation av användare (se avsnitt: Användare) noterades det att det var få med funktions- 
och rörelsehinder som rörde sig på torget. Det första intrycket som markbeläggningen gav var just 
att platsen är gammal och att markbeläggningen är kulturellt betingad, men vid senare eftertanke 
konstaterades det att markbeläggningen, och de stundtals förekommande kantstenarna, inte är 
särskilt anpassade för personer med funktions- och rörelsehinder. Även om torgets yta till största 
del är platt medför gatstenen att underlaget blir svårt att ta sig fram på med exempelvis rollator, 
rullstol eller permobil. Det finns inte heller hjälpmedel för synskadade i markbeläggningen, vilket 
ytterligare påverkar tillgängligheten för funktions- och rörelsehindrade på platsen. För gående och 
cyklister påverkar underlaget inte lika mycket som för de med funktions- och rörelsehinder.

Användare 

Vid inventering och observation av Stortorget identifierades olika grupper av användare som fanns 
på plats och nyttjade det offentliga rummet. Identifieringen av grupper bygger endast på observa-
tioner och antaganden om användares tillhörighet till olika grupper och har generaliserats för att 
få en helhetsbild av vilka grupper som huvudsakligen rör sig i rummet, vilka enkelt beskrivet är:

•	 de som har torget som mål, och

•	 de som passerar torget påväg till annat mål

Dessa är de två huvudgrupperna som har identifierats, och inom dessa finns, genom antagande, 
olika typer av människor. Dessa grupper av människor är återkommande under den observerade 
tidsrymden (10.00 - 18.00) och de flitigaste användarna av platsen. De kan delas in i:

•	 Turister eller andra tillfälliga besökare,
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•	 Äldre och pensionärer,

•	 Shoppare,

•	 Arbetade på platsen och i närheten,

•	 Boende på platsen eller i närheten,

•	 Studenter (ej grundskolenivå),

•	 Studenter (grundskolenivå),

•	 Cyklister,

•	 Småbarnsföräldrar,

•	 Försäljare från diverse organisationer

•	 Barn (förskolegrupp),

•	 Motionärer , samt

•	 Immigranter*

Vad kan då sägas om de grupper som inte identifierades under platsbesöken? Till att börja med ob-
serverades inga personer med funktionshinder under platsbesöken, inte heller observerades några 
tiggare, uteliggare eller missbrukare (här syftar vi på personer som öppet brukar alkohol, i folk-
mun kallade A-lagare). Även immigranter* var en grupp som inte observerades i större mängd. Vad 
detta beror på kommer analyseras vidare(se avsnitt: 4.3  Analys för fall 1: Stortorget).

Rörelsemönster och användning: Stortorget - ett torg en passerar

Vid observation av rörelsemönster och användning av torget kunde två dominerande användningar 
snabbt identifieras:

•	 Torget som sevärdhet, och

•	 Torget som passage

Dessa användningar karaktäriseras av två huvudsakliga rörelser och handlingar som iakttogs 
under observationerna: människor som strosade, stannade och fotograferade sevärdheter på tor-
get(däribland skulptur- och vattenkonsten samt Karl X Gustavs staty) samt den ström av män-
niskor som rörde sig mellan Hamngatan och Södergatan i båda riktningar snett över torget, utan 
uppehåll. Dessa två rörelser får därmed karaktärisera det rörelsemönster och den användning som 
är dominerande för torget, som förekommer under hela dagen. Utöver detta går det att se fler an-
vändningsområden men först skall rörelsemönstret undersökas närmare.

Rörelsemönster

Det dominerande mönstret i rörelse som observerades under platsbesöket kopplas till den ena av de 
dominerande användningarna: torget som passage. Denna användning domineras till största del av 
fotgängare. Rörelsen som sker på och runt om torget delas lättast in följande transportsätt:

1. fotgängare

2. cyklister

3. biltrafik
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På karta 3 redovisas det dominerande rörelsemönstret för varje transportsätt. Med dominerande menar vi de 
vägar som flest användare av torget tar, flera mönster observerades men vi väljer att redovisa de tydligaste.

Som nämnt ovan domineras rörelsemönstret för fotgängare av en rörelse mellan Hamngatan, tvärs 
över torget till Södergatan, alltså mellan Centralstationen och centrum (se karta 2). Denna rörelse 
dominerar rörelsen över Stortorget under hela den observerade tiden, och upplevs vara den före-
dragna sträckan att röra sig över. Därmed skapas en slags passage över torget där det finns ett 
konstant flöde av människor som rör sig genom torget, utan att stanna upp på själva platsen. Den 
dominerande rörelsen för fotgängare på torget innebär alltså ett mönster där rummet används som 
en genväg, där människor väljer att gå tvärs över den öppna ytan snarare än att gå runt torget. 
Genom detta dominerande rörelsemönster går det att se hur dessa två entrér, Hamngatan och Sö-
dergatan, är de viktigaste för Stortorget. Den tredje entrén, passagen till Lilla torg, blir inte lika 
framträdande då det inte finns något lika obehindrat stråk genom torget i denna riktning.

Cyklister, till skillnad från fotgängaren, utnyttjar inte torgets yta i lika stor utsträckning för att ta 
sig runt på och över torget. Det dominerande rörelsemönstret för cyklister går istället längst med 
torgets kanter och sedan vidare ut via tvärgator och passager, såsom passagen till Lilla torg och 
Hamngatan samt Lejonpassagen (se karta 3). Detta mönster är därmed inte lika strikt som fotgän-
garnas, och Stortorget blir inte heller en passage i samma mening för cyklisterna. 

Slutligen går det att urskilja ett tydligt mönster för biltrafiken (varutransporter och taxi räknas ej 
in i detta mönster) som huvudsakligen syftar till att försörja de cirka 100 parkeringsplatser som 
finns på torgets västra sida (se karta 3).

Användning

De två primära användningarna som identifierades var som sagt:

1. torget som en passage, samt

2. ett turistmål för sevärdheter

Torget som passage kan utifrån observationerna anses vara den dominerande användningen av 
Stortorget då merparten av de människor som rörde sig på torget under den observerade tiden 
endast rörde sig över torget och inte stannade. Torgets användning blir därmed en indirekt använd-
ning då få stannar för att besöka torget, utan endast använder det som en passage mellan en del 
av Malmö till den andra, i detta fall mellan Centralstationen och centrum. Den andra huvudsak-
liga användning, om än inte lika dominant som den föregående, var Stortorget som ett turistmål 
för sevärdheter. Detta märktes tydligt då de flesta som observerades på torget som stod still eller 
strosade tog fotografier och tittade närmare på torgets olika blickfång och intilliggande byggnader, 
så som Karl X Gustavs staty, stadsbrunnen samt Apoteket Lejonets reklamvägg (se bilaga: Bilder 
tagna under platsbesök, bild 3, 4 och 5). Utöver detta sågs enstaka personer eller mindre grupper 
uppehålla sig på torget då det var soligt, utspridda på torgets bänkar och vid statyn. Denna an-
vändning observerades under lunchtid och under eftermiddagen då tempot på torget hade sänkts.
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Karta 3: Användning och rörelse på Stortorget
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Kommersiellt utnyttjande: Hur närvarandet är kommers i rummet?

Stortorget är i dagsläget ett stadsrum omringat av en mängd snabbmatsrestauranger, fik, restau-
ranger, butiker, hotell och sevärda byggnader. Dock är själva torgytan inte särskilt kommersiellt 
användt: på torget finns endast en kiosk som säljer mat med en mindre uteservering. Utöver detta 
finns det en offentlig toalett på torget, vilken är avgiftsfri (se bilaga: Bilder tagna under platsbesök, 
bild 6).

4.2.4 Intervjuer - frågeformulär

Intervjuer med användare av Stortorget gjordes både på plats och inte, och utfördes med hjälp 
av ett frågeformulär där användare fick svara och diskutera ämnet med oss. Som tidigare nämnt 
fanns frågeformuläret på både engelska och svenska (se bilaga: Frågeformulär).

Vilka grupper intervjuades?

Urvalet av respondenter att intervjua var tänkt att ske slumpartade, men då vi ville ha med så mån-
ga olika grupper och människor som möjligt fanns ett visst medvetet urval. Alltså valdes grupperna 
med omsorg, och personerna inom dessa slumpartat. De grupper som intervjuades redovisas nedan 
där indelningen baseras på användarnas svar i frågeformuläret genom frågor om könsidentitet, 
ålder samt ett ordmoln där respondenten fick ringa in passande ord, exempelvis malmöbo, turist, 
immigrant, arbetslös med mera. Totalt besvarades 48 stycken frågeformulär, var av 11 stycken på 
engelska. De grupper som utifrån svaren kunde identifieras, och som anses vara relevanta, är: 

•	 ålder,

•	 könsidentitet, samt

•	 sysselsättning (arbetande, student, arbetslös med mera) 

Utöver detta tillfrågades även respondenterna om de var turister, tillfälliga besökare eller malmö-
bor för att på så sätt skapa ytterligare grupperingar. Respondenterna tillfrågades även om de bru-
kar vistas på platsen.

När det gäller uppdelningen inom grupperna är resultatet följande: 

•	 42 % av respondenterna är mellan 15-25 år, 19 % är mellan 26-35 år, 8 % är mellan 36-45 år, 
8 % är mellan 46-55 år, 12 % är mellan 56-65 år, 8 % är mellan 66-75 år och 2 % är mellan 
76-85 år,

•	 lika delar av respondenterna är män och kvinnor,

•	 48 % är tillfälliga besökare (däribland turister och personer på yrkesresa) och 52 % är 
malmöbor,

•	 42 % är studenter, 10 % pensionärer, 44 % arbetande samt 4 % arbetslösa, och

•	 58 % brukar besöka platsen och 42 % brukar inte besöka platsen

Uppdelningen ovan visar en tydlig majoritet av yngre respondenter, där hela 61 % av respondenter-
na är mellan 15-35 år. Denna majoritet ses även i antalet studerande som är 42 %. En kommentar 
till punkt 5 ovan: vid tillfrågan om hur ofta respondenten vistas på platsen var svaren spridda mel-
lan de som var på tillfälligt besök och de som bor i staden. Många turister och besökare svarade att 
de alltid besöker Stortorget när de kommer till Malmö, samtidigt som många malmöbor svarade att 
de nästa aldrig vistades på platsen. Många svarade att besöken var säsongsberoende att de oftast 
bara vistades på torget under sommaren då det är vackert väder. Samtidigt är det många som pas-
serar torget på en daglig basis, men som aldrig stannar till eller har torget som mål.
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Tillgänglighet: socialt och fysiskt betingat

Det huvudsakliga ämnet som frågeformuläret ämnade ge svar på var frågan om platsens upplevda 
tillgänglighet, om platsen på något sätt känns begränsad samt huruvida handel har påverkat den 
upplevda tillgängligheten på torget.

Till att börja med tillfrågades respondenterna hur de ser på platsens tillgänglighet: är det en plats 
där alla får vistas? Merparten, hela 96 %, svarade att ja - Stortorget är en plats som är tillgänglig för 
alla, varav 46 % var personer som inte brukar vistas på platsen. Utöver detta svarade en frekvent 
besökare att det var svår att svara på samt en frekvent besökare som svarade nej då hen anser att 
Stortorget inte är handikappanpassat och därmed inte tillgängligt för alla på grund av den ojämna 
markbeläggningen som finns på platsen.

Vidare till frågan om handelns roll i privatiseringen av platsen, alltså huruvida handel har bidragit 
till att begränsa tillgängligheten var svaren ännu en gång till största del eniga. 92 % svarade att 
nej - handeln har inte bidragit till att begränsa tillgängligheten på platsen. I övrigt svarade 6% att 
det var svårt att svara på och 2% svarade ja - att utökad handel har begränsat tillgängligheten.

 
4.3 Analys för fall 1: Stortorget

4.3.1 Stortorget - ett offentligt rum?

Grad av offentlighet

I denna analys kommer checklistan för karaktärsdrag: Offentligt rum (se bilaga) som baseras på 
det teoretiska ramverket i kapitel 3, användas för att redogöra för Stortorgets karaktärsdrag och 
sedan avgöra om detta rum kan definieras som ett offentligt rum. Detta baseras på observationer 
som gjorts under platsbesöket samt respondenternas upplevelse av rummet. De karaktärsdrag som 
kan utläsas från Stortorget är följande:

•	 en fysiskt öppen yta, 

•	 sevärdheter och blickfång som vittnar om ett rikt kulturarv,

•	 ej nyttjat kommersiellt, samt

•	 ett rum där användare rör sig snarare än uppehåller sig - en passage

Dessa är de aspekter som summerar Stortorget som rum - dess essens, upplevelse och användning. 
Nästa steg är att se huruvida Stortorget har de karaktärsdrag som sammanfattats utifrån det te-
oretiska ramverket.

I Stortorgets fall så är rummet i fråga allmän platsmark då det är ett torg, dessutom är det även 
kommunalägt och underhålls därmed av kommunen som enskild huvudman. Detta gör att rum-
met, enligt Plan- och bygglagen, skall vara uppförd och vara öppen för alla - detta är karaktärs-
drag som Stortorget har. Gällande rummets öppenhet baseras checklistan på tre aspekter: avgifter, 
öppettider samt fysiska gränser. Till att börja med är nästan hela torgets yta öppen under alla 
dygnets timmar, detta gäller även den offentliga toalett som finns på torget.  Den avvikande delen 
är de snabbmatsrestauranger, med tillhörande uteserveringar som ligger på torgets yta, som har 
bestämda öppettider. Dessa verksamheter ingår dock i den lagbestämda användningen för allmän-
na platser och kan ses som allmännyttiga och anses därför inte vara ett hinder för öppenheten 
och tillgängligheten i rummet. Vidare är torget avgiftsfritt att röra sig på till största del, ännu 
en gång begränsas rörligheten av snabbmatsrestaurangerna med tillhörande uteserveringar då 
endast betalande kunder får röra sig där. Utöver detta regleras endast parkeringen i väst av av-
gift. Detta kan uppfattas som en stor del av rummets yta, men upptar endast cirka 30% av torgets 
yta. Vidare är det endast de få uteserveringarna i torgets periferi som har några fysiska gränser, 
utöver dessa är torget öppet i den bemärkelse att det inte finns några fysiska barriärer som staket, 
murar eller grindar som hindrar människor att ta sig till rummet. Den slutliga punkten på check-
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listan berör tillgängligheten, social såväl som fysisk, i rummet. Denna punkt baseras till största 
del på inkomna svar från användare. Som det går att se i resultatet svarade majoriteten av respondenterna att 
Stortorget är tillgängligt för alla, men huruvida de syftar på social eller fysisk tillgänglighet framgår inte. 

Även om det inte finns några uttalade sociala restriktioner, varken i intervjuerna eller i observationerna, så finns 
det fysiska restriktioner som är lättare att se. Under intervjuerna svarade en av respondenterna att Stortorget 
inte var tillgängligt för alla - hen syftar då på personer med funktions- eller rörelsehinder. Respondenten gav då 
markbeläggningen som anledning till den minskade tillgängligheten för denna grupp av människor, som för övrigt 
inte heller observerades under platsbesöken. Det finns då en fysisk aspekt som påverkar en grupps upplevelse av 
tillgänglighet då det blir svårare för denna grupp att ta sig fram.  Därmed påverkas rummets tillgängligt.

Men frågan är då: är detta ett offentligt rum? Svaret, utifrån det teoretiska ramverket, är ja - Stor-
torget kan ses som ett traditionellt offentligt rum. Torget är, trots vissa restriktioner, ett rum som 
kan uppfattas som öppet, allmänt och tillgängligt.

Den sociala och fysiska tillgängligheten

För att vidare tala om Stortorget som ett offentligt rum bör tillgängligheten vidare utredas och anal-
yseras. När det talas om tillgänglighet kan den syfta på olika aspekter av tillgänglighet. I denna 
studie har vi valt att tala om social respektive fysisk tillgänglighet, där den sociala tillgängligheten 
är styrd av upplevelse och normer och den fysiska tillgängligheten av fysiska hinder och barriärer. Detta 
gör att uppfattning av sociala begränsningar av tillgänglighet är svåra att utläsa från respondenternas svar, men 
delvis går att se i vilka som inte rör sig på platsen. Kan det vara så att dessa grupper känner att de inte är välkomna i 
detta rum och upplever det som mindre tillgängligt? Här bör skillnad göras mellan att exkluderas - vilket innebär 
att en grupp medvetet stängs ute av en annan, vilket i sig är väldigt negativt - och valet att utebli. 
Dessa två baseras på helt olika anledningar, varav den ena görs av en annan grupp som på så sätt 
minskar den sociala tillgängligheten. När det gäller att välja att utebli från platsen kan personen 
i fråga ha många olika anledningar, personen i fråga kanske inte har någon anledning att röra 
sig på platsen eller föredrar att uppehålla sig någon annanstans. I fallet Stortorget observerades 
exempelvis få immigranter, vilket kan ha olika anledningar. Inte heller observerades tiggare, ute-
liggare och A-lagare, som annars är grupper som har för vana att röra sig på allmänna platser. 
Varför dessa grupper inte rör sig på Stortorget är svårt att veta, de enda som kan svara på det är 
grupperna själva. 

I kontrast till den sociala tillgängligheten ställs den fysiska, som är mycket lättare att definiera 
och utvärdera. Det finns då en fysisk aspekt som påverkar en grupps upplevelse av tillgänglighet 
då det blir svårare för denna grupp att ta sig fram. Detta kan då leda till att personer som ingår i 
denna grupp väljer andra vägar eller helt enkelt håller sig borta från platsen eftersom den blir ett 
rum där det finns fysiska hinder. Även här handlar det såklart om ett val att röra sig på en specifik 
plats.

Vad som även är värt att nämna när det talas om minoriteter, som ovanstående grupper faktiskt 
är (immigranter, missbrukare, hemlösa samt rörelsehindrade), är att dessa just är minoriteter och 
att de är en väldigt liten del av den sammanlagda befolkningen. Därför kan bristen på observerade 
människor från dessa grupper bero på det i själva verket inte finns lika många personer från dessa 
grupper som från de andra observerade grupperna, som är i majoritet.
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4.3.2 Användning och rörelse

Vad vittnar användningen och rörelsemönstret om?

Ovan konstateras det som sagt att Stortorget är ett offentligt rum, ett resultat som var väntat. 
Vidare går det att fråga sig huruvida detta resultat speglas i användningen och rörelsen som sker 
i rummet?

Resultatet visade ett rum där turister strosar, tar foton och kollar på sevärdheter samt en plats 
där stressade yrkesmän och kvinnor, shoppare, resande och motionärer rör sig bestämt tvärs över 
torget utan att stanna. Trots sin öppenhet och tillgänglighet, vad har Stortorget att erbjuda den 
passerande befolkningen och de flanerande besökarna? Vid intervju berättade respondenter som 
var malmöbor att de spenderade tid på torget då det är fint väder eftersom platsen möjliggör för 
många soltimmar och är relativt skonat från hårda vindar. Några hade närliggande restauranger 
som mål, platser som trots sin närhet inte är Stortorget. Turister och tillfälliga besökare berättade 
att statyn, brunnen och de gamla byggnaderna runt torget var målet - de var där för sevärdheterna. 
Men vad annars har Stortorget att erbjuda? 

I dagsläget går det att se ett stort skifte från torgets användning när det anlades, då det var ett 
torg byggt på kommersiella krafter där handel hade den största rollen och var grunden till social 
interaktion, till det torget har blivit idag - en passage. Med det rörelsemönster och den användning 
som observerats och noterats i intervjuerna kan torget tilldelas samma karaktärsdrag som en an-
nan form av allmän platsmark - en gata. Stortorget har därmed gått från att vara en mötes- och 
handelsplats full av liv till ett offentligt rum - öppet, tillgängligt och allmänt - med stor avsaknad 
av social interaktion. Ett antagande som kan göras om just offentliga rum är att de är mötesplatser, 
platser där människor träffas för att interagera med varandra.

Men när vi ser till det rörelsemönster som dominerar i det offentliga rummet kan det finnas andra 
anledningar till hur rummet används, vilket i dagsläget är som en passage. Det intressanta här är 
att inte bara se till Stortorget och vad som finns där, utan bredda vyn och se till vad som finns i tor-
gets direkta närhet. Som tidigare nämnt omges torget av shoppinggator, Lilla torg med restaurang-
er, flertalet arbetsplatser och bostadskvarter vilka ger platser och rum med uttalad användning. 
Exempelvis går människor till Lilla torg för att äta, det är mer av en mötesplats än Stortorget. Den 
rörelse som kan ses på Stortorget som motsätter sig torget som ett mål visar på att människor som 
rör sig här i de flesta fall har mål med en uttalad användning, vilket Stortorget idag inte har. Den 
på ett sätt diffusa karaktären som Stortorget har, med få användningar, är det som skapar den 
dominerande användningen som passage.

4.3.3 Handel och service 

Avsaknad av kommersiell prägel 

En fråga som kan ställas är om denna avsaknad av handel och service påverkar rummets attrak-
tivitet. Malmö stad skriver på sin hemsida att Stortorget har mist stora delar av sin framträdande 
ställning som Malmös största torg till Gustav Adolfs torg, ett torg som i mycket större utsträckning 
präglas av handel med exempelvis blomförsäljning och närhet till stadens största shoppingga-
ta. Kommunen skriver att:“I syfte att göra torget mer levande och attraktivt byggs det om inom några år.” 
(Malmö stad 2017b). Det framgår dock inte vidare hur torget skall göras mer attraktivt, dock kan 
antaganden om handel som drivkraft mot ett mer attraktivt torg göras. Problemet verkar här vara 
att kommunen inte ser Stortorget som en plats som representerar Malmö, och som inte heller har 
en kommersiell prägel som merparten av stadens övriga torg har (Malmö stad 2017b). Precis som 
skiftet från en livlig marknadsplats till dagens torg har minskat Stortorgets möjlighet för social 
interaktion, kan avsaknad av en kommersiell prägel ha minskat dess starka ställning som attrak-
tion och rum i staden, i jämförelse med andra stadsrum. Dock är det värt att nämna att torget 
fortfarande har kvaliteter som uppskattas av användare som intervjuats, rummet som sevärdhet 
och som plats att umgås på under sommartid finns fortfarande kvar. Men i diskussionen om en 
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kommersiell prägel som attraktionskraft kan tillfälliga verksamheter nämnas - i Stortorgets fall 
tillför Malmöfestivalen varje år en attraktionskraft som drar tusentals till platsen, som normalt 
inte vistas på platsen. 

4.3.4 Komplikationer

Under platsbesöken förekom vissa väntade och oväntade komplikationer som på olika sätt kan ha 
påverkat empirin och därmed resultatet av observationerna och intervjuerna, därför är de väsen-
tliga att redovisa. Dock är det även viktigt att ha i åtanke att de möjligtvis inte alls har påverkat 
utgången av studien.

Till att börja med kan valet av veckodag, tidpunkter på dagen och i månaden ha spelat in i hur ut-
fallet av observationerna har sett ut. Platsbesöken skedde båda två under två fredagar, var av den 
senare var under löningsvecka. Även om fredag är en vardag har den ändå en nära koppling till 
helgen, detta i kombination med löning kan ha påverkat mängden människor som rörde sig på tor-
get under den observerade tiden, då många kan ha slutat tidigare eller valt att gå en runda på stan. 
Anledningen till detta val, att lägga platsbesöken på två fredagar, berodde helt på väder. Detta gör 
att utfallet av användning, identifierade grupper samt rörelsemönster kan skilja sig från övriga 
dagar i veckan. En ytterligare faktor i detta är vädrets inverkan på rörelse och användning, vilket 
märktes tydligt under observationen. Under det första platsbesöket var vädret betydligt sämre då 
det regnade och var kyligare, vilket ledde till att få rörde sig och använde torget. Under det andra 
platsbesöket, däremot, var vädret klart och det var varmare, vilket resulterade i en betydlig ökning 
av människor i rörelse. Detta var även anledningen till att ytterligare en fredag valdes ut, då det 
skulle vara bra väder.

Utöver den yttre påverkan som väder och veckodagar kan vi som forskare räknas in som en komp-
likation av empirins resultat: även om vi försöker att betrakta och observera helt objektivt så är vi 
fortfarande färgade av den teori som vi har valt att undersöka. Därmed kan vi ha, omedvetet, letat 
efter tecken och händelser som kan ha bekräftat vår teori snarare än att betrakta allt objektivt.

Den huvudsakliga komplikationen som vi upplevde vid intervjuerna och besvarande av frågefor-
mulär var det faktum att vi endast kunde få svar från de som rör sig i rummen, detta leder på 
sätt och vis till att grupper som inte rör sig i rummen exkluderas från undersökningen, vilket kan 
påverka resultatet och empirin. Med detta sagt kan gruppen av respondenter bli en relativt homo-
gen grupp där åsikterna kan vara samma. Utöver detta kan den tidigare diskuterade intervjuar-
effekten (se metodologisk diskussion) ha en väsentlig påverkan på utfallet då respondenterna kan 
känna sig manade att svara på ett visst sätt. Dessutom kan deras upplevelse av frågan ändras om 
forskaren talar om ämnet och ställer frågor som inte står på formulären. Respondenten kan även 
tvingas att tänka i banor som hen inte tänkt i innan och därmed kan den spontana upplevelsen 
ändras.
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4.4 Fall 2: Lilla torg 

4.4.1 Bakgrund

Lilla torg är centralt beläget i Malmö stadskärna. Torget anlades 1591 för att komplettera Stortor-
get, där olika yrkesgrupper fick placera sina bodar,  främst för försäljning. Dessa bodar som bland annat 
bagare och slaktare använt uppfördes senare i form av mer permanenta byggnader. Tidigare hade torget inte varit 
attraktivt för uppförande av byggnader på grund av dess underlag i form av sankmark. Trots detta har Lilla torg en 
historia med bebyggelse från 1500 till 1900-talet, bland annat fanns Aspegrénska gården som senare revs, istället 
uppfördes det nya Aspegrénska huset. Nyströmska gården uppfördes 1857 vilken sedan renoverades. 
Utöver dessa finns Hedmanska gården från cirka 1610 vilken förr bestod av tre gårdar, västra och 
södra gården samt Gabriel Hedmans gård. Även dessa har renoverats i omgångar men består än 
idag av korsvirkesbyggnader. Cirka 1720 var det planerade bostäder som uppfördes i så kallade 
Ekströmska huset, dock förändrades detta till salubod men är i dagsläget fastighetsaffären Caroli 
City. Faxeska gården tillkom cirka 1760 och även den har blivit renoverad, gården är idag bank och konstgalleri. 
Under 1800-talet uppfördes Wesénska huset och Fritz Hansens hus och vidare under 1900-talet up-
pfördes Hotel Anglais (Malmö stad 2017a; IDStories 2015b).  

I början av 1900-talet fram till 1960-talet var Lilla torg en saluhall på cirka 1150 kvm och inhyste 
cirka 30 större butiker längst kanterna och cirka 65 mindre butiker i salens mitt. Denna bedrevs 
fram till 1957 för att sedan, fram till 1968 vara lokal för bank och bilförsäljning. Efter detta revs 
saluhallen och Lilla torg öppnades återigen upp till det öppna torg det är idag (Malmö stad 2017a; 
IDStories 2015b). Efter att saluhallen revs försågs marken med ny markbeläggning i form av gam-
maldags gatsten och torget utsmyckades med bland annat en brunn. Idag präglas Lilla torg av 
dess kommersialism och förknippas ofta med dess stora utbud på restauranger med uteserveringar 
(IDStories 2015).

4.4.2 Platsbesök

Fallstudien för undersökningen av Lilla torg gjordes under två tillfällen, det första fredagen den 21 
april och det andra fredagen den 28 april, 2017. Dessa platsbesök gjordes, precis som det tidigare 
fallet Stortorget, genom observationer och de intervjuer med frågeformulär vilket kommer att ligga 
till grund för detta kapitel.

Lilla torg, Malmö
Stadsrumstyp: Torg
Kommunalt ägd allmän platsmark
Anlagt: 1591
Yta: 3 800 kvm
Arkitektonisk karaktär: Intimt torg omringat av 
uteserveringar, passager över och längs kanter-
na av torget, utsmyckningar såsom en brunn, 
blomsterarrangemang och en rikstelefon samt 
bebyggelse i blandad stil från olika århundra-
den. 

Figur 3: Faktaruta för Lilla torg
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4.4.3 Observationer

Första intrycket: serial vision och upplevelsen av Lilla torg som offentligt rum

Som i Stortorgets fall gjordes en serial vision där det ges en holistisk bild av Lilla torg, hur det öp-
pnar upp sig och visar större delar av torget. Rutten(se karta 4) startar med en bild (1) från passagen 
som angränsar från Stortorget där Lilla torg öppnar upp sig. Det blir en tydlig uppdelning mellan Stortorget och 
Lilla torget där skalan blir påtagligt lägre. Andra bilden (2) visar en smal passage kantad med uteserveringar för att 
sedan ge vyn av hur torget öppnar upp sig. Torget avgränsas i söder av den Hedmanska gården. Rutten fortsätter 
sedan in på torget som öppnar upp sig mer och mer. På torget förändras markbeläggningen, skalan och 
bebyggelsen som nu kommer från olika sekler vilket bilden (3) visar. Markbeläggningen skapar 
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Karta 4: Serial vision för rutt genom Lilla torg
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mönster som agerar som en matta för det passerande som korsar torget och är även ytan som 
varuleveranser använder sig av vid avlastning till restaurangerna (se bilaga: Bilder tagna under 
platsbesök, bild 7). Vidare går det att se de blomsterarrangemang som, under observationerna, gick 
att urskilja som en använd mötesplats (se bilaga: Bilder tagna under platsbesök, bild 8). Nästa bild 
(4) visar på hur arrangemang med möbler är anpassat för att blicka ut mot torget och mot solläget. 
Vägen som följer torgets östra sida används som en passage med högre tempo och skapar en viss 
gräns, som även här genom förändring i markbeläggning syftar till förändrad användning. Ytan 
med denna markbeläggning används av cyklister och ett cykelställ är placerat i anslutning till den. 
Rutten fortsätter och följande bild (5) visar brunnen på Lilla torg, en sevärdhet där flera turister 
valde att stanna till och fotografera. Det går även att se den markbeläggning av kullersten som 
pryder torgets öppna delar vilken är svår att nyttja som funktions- eller rörelsehindrad. I den södra 
delen, som nästa bild (6) visar, finns en butik med hantverk. Det går att iaktta att en av entreer-
na till butiken är anpassad till funktions- eller rörelsehindrade med en utslätad kant till entréen 
medan den andra har en trappa, dock med smala dörrar. Bildserien avslutas med en bild (7) där 
Larochegatan tar vid och en skalförskjutning sker. 

Fysisk tillgänglighet

Lilla torg är ett litet, intimt torg där många rör sig. Även Lilla torg, precis som Stortorget, inven-
terades och observerades där fysisk tillgänglighet undersöktes, de främsta faktorerna för fysisk 
tillgänglighet som gick att utläsa var:

1. lokalisering

2. trafiksituation kring torget

3. markbeläggning, kanter, höjdskillnader med mera

Dessa faktorer kommer att undersökas ytterligare och för att få en bild av Lilla torg så är det vik-
tigt att förstå dess geografiska läge och förutsättningar för fysisk tillgänglighet. 

Lokalisering

Lilla torg är beläget i Gamla staden i Malmös centrala del och ligger angränsande till Stortorget 
som beskrivits tidigare beskrivits (se avsnitt: 4.2 Fall 1: Stortorget). Rummet öppnar upp sig mel-
lan kvartersstruktur av bebyggelse vilken omringar rummet. Skalan kring Lilla torg är betydligt 
lägre än den bebyggelse som infinner sig runt Stortorget och omgivande kvarter. Lilla torg ligger i 
närhet av den främsta shoppinggatan i Gamla staden där mycket människor rör sig, dessutom lig-
ger många arbetsplatser i anslutning till torget där det finns mycket butiker, kontor samt restau-
ranger, i synnerhet på själva torget där det är många arbetare som rör sig. Lilla torg upptar en öp-
pen yta på cirka 3800 kvm(vilken dock begränsas ytterligare av uteserveringar). Utöver detta finns 
det bostäder i närheten av torget, området är inte ett specifikt bostadsområde men det finns många 
lägenheter inhysta i kombinerade byggnader för exempelvis butiker eller kontor. Centralstationen 
ligger även inom gångavstånd från Lilla torg, på andra sidan kanalen som omringar Gamla staden. 

Trafiksituation

Det är förbud mot motortrafik på Lilla torg mellan 11.00–05.00. Under observationen gick det att 
utläsa att det inte var någon påtaglig motortrafik på torget utan det som gick att observera var 
den varutransport, från passagen som ansluter till Storgatan, som skedde under morgonen till 
restaurangerna. Vid denna tid (cirka 10.00) var varutransporten dominerande och ingen rörelse 
av människor utöver de som hanterar leveranserna. Dessutom gick det inte att urskilja någon 
kollektivtrafik, det närmsta som går att urskilja är ett fåtal busshållplatser och Malmö centralsta-
tion några kvarter bort (cirka 600 meter). Från de olika passagerna som ligger i anslutning till det 
öppna torget transportera sig mycket människor, den största gruppen innefattar gångtrafikan-
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ter men även en viss del cyklister varav flertalet valde att leda cykeln över torget. Möjligheter 
för cykelparkering finns på torget där det stod ett flertal cyklar under hela observationstillfäl-
let (10.00–18.00). Trots att Lilla torg är omringat av flertalet gågator så används dessa måttligt, 
främst av de människor som går med djur eller barnvagnar och inte planerar att använda tor-
get utan använder dessa vägar som passager mellan de omkringliggande vägarna. De stråk som 
sträcker sig över torget (utmarkerade med skilda markbeläggningar, se avsnitt: Markbeläggning) 
används även dessa av människor som passerar även om detta ter sig på ett skilt sätt i exempelvis 
tempo, rörelsemönster och användning. 

Markbeläggning 

Det är endast Lilla torg och kvarteren kring St. Gertruds i Gamla Staden som har kvar den ur-
sprungliga markbeläggningen av natursten som dateras till medeltiden. Markbeläggningen på Lil-
la torg är kullersten men bryts av genom skiftning i material för att ge signaler om var trafikan-
ter skall röra sig, där det tänkta rörelsemönstret skall ske på plattare markbeläggning medan resterande 
markbeläggning är en ojämn yta (se bilaga: Bilder tagna under platsbesök, bild 9)(Malmö stadsbyggnadskontor 
1998). Dessa markerade ytor sträcker sig längs kanterna av torget samt tvärs över torget så att ett kryssmönster 
bildas och bilder de stråk där gångtrafikanterna förväntas röra sig. Stora delar av torget är täckt av uteserveringar 
vilket gör det svårt att observera vilket material som utgör underlaget. Enligt Malmö stad:

“För att uteserveringarna skulle följa Malmö stads riktlinjer för uteserveringar och stå direkt på marken, 
var man tvungen att byta kullerstenen mot jämnare natursten som små- och storgatsten.”

(Malmö stad 2017c)

Överlag är torget platt, det är exempelvis inga trappor eller höga kanter förutom kullerstenen som skapar en ojämn 
yta. Under observationen noterades det att funktions- eller rörelsehindrade inte befann sig på platsen, om det beror 
på markbeläggningen eller andra anledningar kommer att undersökas ytterligare i avsnitt: Analys för Fall 2: Lilla 
torg. 

Användare

Precis som uppdelningen av användare på Stortorget går det att urskilja de huvudsakliga an-
vändarna på Lilla torg: 

•	 de som har torget som mål, och

•	 de som passerar torget påväg till annat mål

Dessa grupper gick att urskilja under platsbesöken, dels genom observation vilket bygger på anta-
ganden och dels genom intervjuer med användare. Dessa grupper var även på detta torg de mest 
dominerande och rörde sig kontinuerligt på torget under platsbesökets avsatta timmar. Utöver 
denna uppdelning mellan användarna av torget går det att identifiera olika grupper som dessa 
personer tillhör: 

•	 Turister eller andra tillfälliga besökare

•	 Äldre och pensionärer

•	 Personer påväg till andra mål: till arbete, resande och shoppare.

•	 Arbetare på platsen eller i närheten

•	 Boende i närheten

•	 Restaurangbesökare 

•	 Studenter (ej grundskolenivå)
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•	 Studenter (grundskolenivå)

•	 Cyklister

•	 Småbarnsföräldrar

•	 Försäljare från diverse organisationer

•	 Motionärer 

De grupper som inte observerades analyseras senare (se avsnitt: Fysisk och social tillgänglighet). 

Rörelsemönster och användning: Lilla Torg- intimt torg med uteserveringar

Det går tydligt att identifiera rörelsemönster och användning på Lilla torg, vilket till viss del skiljer 
sig från Stortorget, där bland annat det kommersiella användandet har en större roll. 

Användning

De dominerande användningarna som kunde observeras och utläsas från frågeformulären var: 

•	 Torget som arbetsplats,

•	 Torget för kommersiellt användande, samt 

•	 Torget som passage

Lilla torg marknadsförs ofta som ett intimt torg med uteserveringar och  under observation 
framgick det att den främsta användningen på torget faktiskt är  användandet av dessa. Dock 
utesluter inte detta att annan användning sker (se karta 5). Då torget avgränsas av fyra hörn med 
flera anslutande gågator används torget som en passage eftersom mycket människor rör sig över 
torget utan att ha det som mål. Det sker även mycket strosande över torget, dels när det används 
som passage och dels när uteserveringarna används och eventuella kunder tittar på menyer innan 
de bestämmer sig för vilken restaurang de skall besöka. Det finns vissa utsmyckningar på torget, 
bland annat en brunn, blomsterarrangemang, bänkar och en rikstelefon som oftas använd som 
mötesplatser. Det noterades även att dessa fotograferades och därmed kan de ses som sevärdheter 
för turister.

Rörelsemönster

De två dominerande rörelsemönsterna som kunde identifieras var: 

1. strosande över torget, och 

2. snabbare passage mot ett annat mål

Rörelsemönstret varierade till viss del under platsbesöken och tiden för observationerna. Under 
morgonen var det knappt någon rörelse på torget utöver de varutransporter som skedde, där ar-
betare rörde sig mellan sina fordon som stod placerade mitt på torget och restaurangen de levere-
rade till. När detta genomförts ökade mängden användare av rummet och vid cirka 11.30 började 
restaurangerna öppna och det dominerande rörelsemönstret som observerades var strosande där 
människorna tittade på menyerna utanför uteserveringarna. Under lunch (12.00–13.00) var det 
som högst tempo på torget då människor skulle luncha på Lilla torg eller på närliggande platser 
och många var stressade. Under de olika platsbesöken noterades skilda rörelsemönster, huvud-
sakligen beroende av omständigheterna. Under det första besöket regnade det vilket medförde att 
rörelsemönstret hade ett högre tempo, inga strosade eller nyttjade bänkarna på torget. Det var dessu-
tom lägre användning av uteserveringarna till skillnad från det andra besöket då det var det soligt 
och varmt och ett högre tryck på Lilla torg, dock var rörelsemönstret på den öppna ytan av torget 
inte lika omfattande, utan användarna av rummet satt istället på uteserveringarna, i synnerhet i 
solläge. 



48 Linnéa Håkansson och Jasmine Dogertz Fp14
Kandidatarbete fysisk planering, Blekinge tekniska högskola 2017-05-24

Stortorget

Larochegatan
Skomakaregatan

50 m

Lilla torg, Malmö

Kartmaterialet är hämtat från Google Earth

Teckenförklaring
  Gång- och cykelstråk      Sevärdhet    
           Kommersiell användning
           Mötesplats

Karta 5: Användning och rörelsemönster på Lilla torg
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4.4.4 Intervjuer- frågeformulär

Vilka grupper intervjuades?

Intervjuerna genomfördes på Lilla torg på samma sätt som på Stortorget. Förutsättningarna är 
inte samma för de olika rummen men genom att genomföra undersökningen under samma till-
fällen och under samma tidsrymder så är resultaten jämförbara, dock skiljer sig resultaten då 
platserna skiljer sig åt. Genom att genomföra intervjuerna på de grupper som vi medvetet valde 
för att sedan spontant närma oss människorna inom dessa grupper fick vi ett bredare underlag 
för undersökningen. För att genomföra undersökningen och påverka resultatet i minsta mån ge-
nomfördes intervjuerna på spontant valda respondenter inom de medvetet valda grupperna. Totalt 
genomfördes undersökningen på 38 personer varav 8 genomförde frågeformuläret på engelska. De 
olika grupperna som är mest väsentliga för studien grupperas efter: 

•	 ålder,

•	 könsidentitet,

•	 sysselsättning (arbetande, student, arbetslös med mera) samt,

För att ytterligare identifiera faktorer som kan vara intressanta för undersökningen går det utifrån 
frågeformuläret att utläsa om respondenterna var turister, tillfälliga besökare eller malmöbor. Re-
spondenterna tillfrågades dessutom om de brukar vistas på platsen.

När det gäller åldersuppdelningen inom grupperna är resultatet följande: 

•	 34 % av respondenterna är mellan 15-25 år, 29 % är mellan 26-35 år, 5 % är mellan 36-45 år, 
5 % är mellan 46-55 år, 15 % är mellan 56-65 år, 7 % är mellan 66-75 år och 5 % är mellan 
76-85 år,

•	 66 % män och 34 % kvinnor,

•	 63 % är tillfälliga besökare (däribland turister och personer på yrkesresa) och 37 % är 
malmöbor,

•	 39 % är studenter, 10 % pensionärer, 45 % arbetande samt 0 % arbetslösa, och

•	 47 % brukar besöka platsen och 53 % brukar inte besöka platsen

Den dominerande åldersgruppen hos respondenterna är mellan 15-25 år tätt följt av gruppen 26-35 
år. När det kommer till könsidentitet dominerades respondenterna av män som stod för två tred-
jedelar jämfört med kvinnorna, vad detta beror på diskuteras ytterligare i analys (se avsnitt: Fysisk 
och social tillgänglighet) Vid tillfrågande om respondenten var tillfällig besökare eller Malmöbo var 
antalet tillfälliga besökare betydligt högre än mängden Malmöbor. När det gäller sysselsättning 
skiljer sig grupperna åt, studenter och arbetande dominerar medan det exempelvis inte var någon 
arbetslös som svarade på frågeformuläret. 

Tillgänglighet: socialt och fysiskt betingat

Den teorin som förts i denna studie är att Lilla torg ska skilja sig från Stortorget i frågan om so-
cial och fysisk tillgänglighet. För att undersöka detta genom frågeformuläret ställdes frågan om 
Lilla torg upplevs som tillgängligt för alla, vidare undersöktes det om rummets tillgänglighet har 
begränsats och specifikt om handel och service som bidragande till denna eventuellt upplevda be-
gränsning (se bilaga: Frågeformulär). 

61 % av respondenterna ansåg att Lilla torg var ett rum tillgängligt för alla,  34% som inte ansåg 
att det var tillgängligt och 5 % som tyckte frågan var svår att svara på. Det som främst påpekas 
som anledning till att det inte upplevs som tillgängligt är dels att rummet inte är handikappanpas-
sat, då markbeläggningen består av kullersten, dels att rummet är konsumtionsstyrt där uteserve-
ringar är främsta anledningen.. 
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24% av respondenterna ansåg  även att handel och service har bidragit till att begränsa Lilla torg 
medan 71 % inte anser att handel och service begränsat tillgängligheten . Ännu en gång svarade 
5 % att frågan var svår att svara på, vilket kommer att diskuteras i analys (se avsnitt: Handel och 
service). Den dominerande faktorn till att handeln skall ha bidragit till begränsning av rummets 
tillgänglighet är enligt respondenterna mängden uteserveringar på torget, vilket tyder på handel 
och service som bidragande roll i fråga om det offentliga rummets privatisering.

4.5 Analys av fall 2: Lilla torg

4.5.1 Lilla torg - ett offentligt rum eller ett privatiserat offentligt rum?

Grad av offentlighet

Checklistan för karaktärsdrag: Offentligt rum (se bilaga) som baseras på det teoretiska ramverket 
i kapitel 3 används även i detta fall för att besvara frågan om Lilla torg är ett offentligt rum eller 
ett privatiserat offentligt rum. Analysen baseras på observationer som gjorts under platsbesöket 
samt respondenternas upplevelse av rummet utifrån frågeformuläret. 

I Lilla torgs fall är rummet i fråga allmän platsmark då det är ett torg, dessutom är det även 
kommunalägt och underhålls därmed av kommunen som enskild huvudman. Detta gör dessutom 
att rummet, enligt Plan- och bygglagen, skall vara öppen för alla. Av frågeformuläret framgår det 
att 34 % anser att Lilla torg inte är tillgängligt för alla, vilket är intressant då tillgänglighet är 
ett krav för att ett rum skall vara offentligt, dock dominerar gruppen som anser att rummet är 
tillgängligt för alla. Trots att Lilla torg kan uppfattas som tillgängligt så uppnår torget inte alla 
punkter på checklistan för karaktärsdrag för offentliga rum, då fler av punkterna endast delvis 
uppnås. I fler fall var det markbeläggningen som gjorde att respondenterna ansåg att rummet 
inte var tillgängligt för alla. Dessutom spelar uteserveringarna en viss roll för sociala och fysiska 
begränsningar då dessa har öppettider, avgifter, fysiska gränser, privat ägande och bidrar till ökat 
kommersiellt användande i rummet. Detta är främst fysiska restriktioner, vilka är mer påtagliga 
för en respondent som skall besvara frågor som hen eventuellt inte reflekterat över tidigare. Ute-
serveringarnas roll utgör både fysiska och sociala begränsningar, men de sociala begränsningarna 
är inte lika tydliga, speciellt inte för de som använder dem. 

Som tidigare nämnt kan svaren genom formulären och vår uppfattning under observationerna inte 
uttömmande förklara eller förstå de begränsningar som eventuellt finns i rummet då de eventuellt 
exkluderade inte uppehåller sig i rummet och vi upplever oss själva som inkluderade. Varför vissa 
grupper inte befinner sig i rummet framgår inte i denna undersökning, det går inte att anta att 
vissa grupper är exkluderade, det vill säga medvetet eller omedvetet och ofrivilligt inte befinner sig 
i rummet. Exempelvis framgick det av en respondent att vissa väljer andra offentliga rum framför 
Lilla torg, exempelvis Möllan. 

Lilla torg förknippas ofta med dess uteserveringar, som rummets signalement. Dock går det att ur-
skilja en uppdelning mellan det privata och det offentliga på torget, där meningen med att besöka 
torget främst utgörs av konsumtion. Är Lilla torg då ett offentligt eller privatiserat offentligt rum? 
Svaret, utifrån det teoretiska ramverket, att Lilla torg är ett privatiserat offentligt rum. Torget kan 
på grund av dessa restriktioner inte fullständigt räknas som ett öppet offentligt rum. 

4.5.2 Användning och rörelse

Vad vittnar användningen och rörelsemönstret om?

Användningen och rörelsemönstret bekräftar det antagande som uppsatsen utgår ifrån: Lilla torg 
är ett privatiserat offentligt rum, till skillnad från Stortorget som är ett offentligt rum. Vad går då 
att utläsas ifrån detta - hur speglar användningen och rörelsemönstret det privatiserade offentliga 
rummet?
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Torget har som tidigare nämnt en uppdelning mellan en offentlig och en privat del, där användnin-
gen och rörelsemönstret skiljer sig avsevärt. På uteserveringarna och i anslutning till dessa, där 
exempelvis personer tittar på menyer innan de öppnar, är tempot lågt. Gästerna på restaurangerna 
sitter ner och tar det lugnt, när det är kallt så tänds värmelampor och när solen skiner söker sig 
människorna till dessa platser. Det går att anta att de grupper som befinner sig på uteserveringar-
na, iallafall till viss del, har god ekonomi så att de kan äta lunch ute. Det går även att anta att vissa 
turister söker sig till detta rum för att besöka restaurangerna, då rummet är ett intimt torg som 
representerar olika tidsepoker och är väl bevarat. På den öppna ytan, däremot, är tempot högre. 
Det är många som passerar torget på väg mot ett annat mål och dessa grupper var inte villiga att 
svara på frågeformuläret i lika hög grad då de oftast var stressade eller på väg till en avtalad tid. 
Möjligheten att stanna upp och nyttja torget utöver att passera det, genom att exempelvis sitta på 
bänkar eller se torgets mindre utsmyckningar, finns även, men användes knappt.

Fysisk och social tillgänglighet

Lilla torg är benämnt som ett privatiserat offentligt rum, dessutom beskriver Malmö stad torget 
som “en livlig mötesplats” (Malmö stad 2017c). Det går dock att ifrågasätta om rummet är till-
gängligt för alla. Under platsbesöket noterades få personer med funktions- eller rörelsehinder, 
inte heller observerades några tiggare, uteliggare eller missbrukare (här syftar vi på personer 
som öppet brukar alkohol, i folkmun kallade A-lagare). Även immigranter var en grupp som inte 
observerades i större mängd, dock är det svårt att observera detta utan får ske genom antaganden 
och genom de frågeformulär som gav möjligheten att identifiera sig som immigrant. De grupper 
som inte gick att identifiera är eventuellt en minoritetsgrupp, alltså finns det inte lika många ex-
empelvis rullstolsburna, det betyder inte att de inte uppehåller sig i rummet, de är bara färre att 
observera och det kan vara en tillfällighet att de inte uppehöll sig på torget under platsbesöken. 

Utöver detta gick det att utläsa en uppdelning mellan kvinnor och män, där det som tidigare nämnt 
var en dominerande mängd män som svarade på frågeformuläret. Detta kan eventuellt bero på att 
män är mer intresserade av att stanna upp och svara på ett frågeformulär medan kvinnor eventu-
ellt nekade i högre grad. En annan anledning kan vara antagande om att män uppehåller sig på 
Lilla torg i högre grad än kvinnor då män har en högre tendens att äta ute medan kvinnor ofta tar 
med sig matlåda. På grund av tidsbrist är detta inget som kommer att analyseras djupare, men det 
går att ha i åtanke att män generellt tjänar mer än kvinnor och skulle därför i högre grad ha råd 
att exempelvis äta lunch på restaurangerna på torget. 

Ytterligare en analys kan göras om de grupper som inte observerades under platsbesöken. Det 
går att ifrågasätta ifall dessa grupper är ofrivilligt exkluderade och vad det i så fall kan bero på. 
Fysiska begränsningar, som markbeläggning, eller socialt exkluderade beroende på ekonomiska 
faktorer eller sociala normer är några anledningar. Utöver detta går det att ifrågasätta om grup-
perna frivilligt väljer att inte uppehålla sig på torget. Exempelvis framgick det av en respondent 
att vissa hellre väljer andra torg framför Lilla torg, exempelvis används området Möllan i högre 
grad av immigranter och malmöbor enligt denna respondent. Eventuellt kan Lilla torg medvetet 
rikta sig till turister eller arbetare i närområdet och väljer, genom sociala faktorer som priser eller 
marknadsföring, att begränsa den sociala tillgängligheten. 

Den sociala och den fysiska tillgängligheten kompletterar varandra i den mening att, om det inte 
finns något att uppehålla sig med (fysisk tillgänglighet) på torget så medför det att det inte sker 
någon användning av torget, ingen anledning (social tillgänglighet) att uppehålla sig på torget 
vilket är fallet på Stortorget, men vilket även går att utläsa från den öppna delen av Lilla torg. 
Dessutom går det att skåda detta på hur anledningen till att befinna sig på uteserveringarna leder 
till social tillgänglighet men begränsar den fysiska tillgängligheten i form av fysiska barriärer som 
staket.
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4.5.3 Handel och service

Kommersiellt nyttjade

Torget har en historia av kommersiellt användande då det historiskt sett uppförts för att kom-
plettera marknaden med försäljning på Stortorget, samt att Lilla torg under en period varit ett 
salutorg. Lilla torg marknadsförs idag tydligt som en mötesplats starkt influerad av kommersiellt 
användande. Främst omfattar detta de uteserveringar som är belägna på Lilla torg, vilket går att 
utläsa från observationerna och de svar som frågeformulären medförde. Där framgick det att Lilla 
torg förknippas med restauranger och uteliv, det finns inte mycket mer att uppehålla sig med på 
torget som inte innefattar att pengar behöver spenderas. Utöver de uteserveringar som finns på 
torget så finns det en butik och även om det är gratis att visas där så är det ett underliggande syfte 
- att spendera pengar. 

På grund av att Lilla torg alltid har haft ett fokus på kommersiellt användande så är det svårt att 
avgöra om det har skett ett skifte från ett offentligt rum till ett privatiserat offentligt rum utan det 
uppfördes som ett, till viss del, privatiserat offentligt rum från början. Dock går det att utläsa att 
handeln är påverkande för torgets användning, hade dessa uteserveringar inte funnits på torget 
hade användningen sett annorlunda ut, vilket kan medföra negativa eller positiva konsekvenser. 
De som blev tillfrågade och observerade under platsbesöken var människor som befinner sig eller 
känner sig bekanta med Lilla torg, vilket innebär att de tillhör de grupper som faktiskt, mer eller 
mindre, är inkluderade. Detta kan vara beskrivande för antalet svarande som ansåg att Lilla torg 
är tillgängligt för alla, hela 71 %. Detta går att ifrågasätta, där eventuellt respondenterna tillhör 
en grupp som ekonomiskt eller socialt kan anses vara överlägsna. Dessa människor kanske inte ser 
den ekonomiska prägeln på torget som något som begränsar andra människor, en lunch på restau-
rang ses eventuellt inte som begränsande för någon som har ett välbetalt jobb. Det är eventuellt 
svårt att tänka sig in i situationen för en hemlös eller någon med en annan socioekonomisk status 
och inkomst.

4.5.4. Komplikationer

Eftersom platsbesöken skedde under samma tillfällen för Stortorget och Lilla torg så medför det 
samma komplikationer och förutsättningar för fallen (se avsnitt: 4.3.5 Komplikationer). De kom-
plikationer som endast noterats i fallet för Lilla torg är det faktum att många av rummets an-
vändare uppehåller sig på uteserveringarna eller de andra kommersiella delarna av torget. Detta 
medför att vi, som undersökare, inte fick möjlighet att intervjua dessa grupper. Dessutom var det 
högre tempo på de som inte stannade till för att använda rummet kommersiellt, dessa personer 
var främst på väg någon annanstans. Dessutom kan de grupper som befinner sig på plats, vilket 
tidigare beskrivit som inkluderade, vara färgade av sin överlägsenhet vilket i sin tur skulle kunna 
medför att resultatet är snedvridet ur en viss grupps perspektiv. 

 



53Linnéa Håkansson och Jasmine Dogertz Fp14
Kandidatarbete fysisk planering, Blekinge tekniska högskola 2017-05-24

4.6 Jämförelse av de två fallen

Stortorget Lilla torg
Grad av offentlighet

•	 allmän platsmark

•	 avgiftsfritt

•	 öppet under hela dygnet

•	 inga fysiska hinder

•	 ej anpassat för funktions- och 
rörelsehindrade

Användning och rörelse

•	 sevärdhet

•	 passage

Handel och service

•	 ej kommersiellt användande och 
präglat

Svar från intervjuer

•	 96 % anser att torget är tillgängligt 
för alla

•	 92 % anser att handel och service 
inte har begränsat tillgängligheten 
på torget

 

Grad av offentlighet

•	 allmän platsmark

•	 delvis privatägt

•	 delvis avgiftsfritt

•	 delvis öppet under hela dygnet

•	 ej anpassat för funktions- och 
rörelsehindrade

Användning och rörelse

•	 arbetsplats

•	 kommersiellt användande

•	 passage

•	 mötesplats

Handel och service

•	 kommersiellt användande i högsta 
grad och präglat av handel

Svar från intervjuer

•	 61 % anser att torget är tillgängligt 
för alla

•	 71 % anser att handel och service 
inte har begränsat tillgängligheten 
på torget

Grad av offentlighet

Stortorget är ett tydligt offentligt rum bortsett från att markbeläggningen till viss del begränsar 
funktions- och rörelsehindrade. Till skillnad från Stortorget är Lilla torg ett betydligt mer priva-
tiserat offentligt rum. Lilla torg är till viss del offentligt men präglas starkt av handel och service, 
främst i form av dess uteserveringar som medför både social och fysisk begränsning i tillgänglighet. 
Då torget har en tydlig uppdelning mellan den privata och den offentliga sfären kan Lilla torg ses 
som både offentligt och privat men det leder till en slutsats att torget är ett privatiserat offentligt 
rum. Stortorget däremot har inte dessa influenser av privatisering. 

Användning och rörelse

Ovan redogörs de båda fallens dominerande användningar och rörelsemönster, och utifrån detta 
går det att se en tydlig aspekt som de delar - torget som en passage. Efter observation var det tydligt 
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att båda torgen under den största delen av tiden användes som en slags passage, där människor 
passerar på väg till andra mål. I båda torgens fall rör sig människor mot Södergatan, alltså med 
shoppinggatan som sträcker sig genom Malmös centrum samt mot centralen i norr. I övrigt skiljer 
sig torgens användningar åt då de har helt olika präglingar, där Stortorget marknadsförs som en 
sevärdhet och Lilla torg som en mötesplats. 

Handel och service

De två fallen skiljer sig märkbart när det gäller kommersiellt nyttjande. I fallet Lilla torg är handel 
och service det som präglar torgets användning - det är ett torg med en uttalad karaktär som ett 
torg med uteserveringar. I Stortorgets fall saknas denna prägel. Detta gör rummen till motpoler på 
just denna punkt. Skillnaden är hur avsaknaden och utnyttjandet av kommersen har gjort med de 
olika rummen. Båda kan anses var offentliga rum, men som vi tidigare har diskuterat möjliggör 
den ena för sociala interaktioner till skillnad mot den andra. 

Svar från intervjuer

Utifrån frågeformulären går det att urskilja en skillnad mellan de två olika torgen gällande offen-
tlighet. Det framgår tydligt att respondenterna anser att Stortorget är ett offentligt rum medan 
Lilla torg i högre grad anses vara begränsat där bland annat handel och service är en påverkande 
faktor. Dock gick det att utläsa  ur båda fallen att de var begränsade gällande markbeläggning, vilket kan 
leda till att funktions- eller rörelsehindrade begränsas. Detta var tydligare på Lilla torg men förekom även bland 
respondenterna vid Stortorget. Dessutom kan svaren vara beroende av vilka som valde att svara på frågeformulären, 
trots att urvalet skedde på samma grunder för de olika torgen så uppehåller sig olika människor på de olika torgen. 
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KAPITEL FEM:
SLUTSATSER OCH DISKUSSION

I detta kapitel kommer uppsatsen 
och studien knytas ihop med en 

avslutande diskussion samt återkop-
pling till studiens tre frågeställningar 

som har varit den röda tråden 
genom uppsatsen.
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
5.1 Diskussion

Skiftet: Är det mer attraktivt med ett privatiserat offentligt rum?

I början av denna studie framställdes det offentliga rummet som något vilket medför positiva kon-
sekvenser medan det privatiserade offentliga rummet i högre grad skulle medföra negativa kon-
sekvenser. Men under studiens gång så har det skett ett skifte i vårna tankegång kring detta. Trots 
att Stortorget är ett mer tillgängligt offentligt rum, till skillnad från Lilla torg vilket är mer begrän-
sat, så upplevs det som att syftet att uppehålla sig på Stortorget saknas. Lilla torg upplevs som ett 
privatiserat offentligt rum där det finns större underlag för social interaktion mellan användare 
i rummet. Som tidigare nämnt påstår Henri Lefebvre att sociala funktioner skapar och förändrar 
rummets karaktär (se avsnitt: 3.1.1 Det offentliga rummet). De sociala interaktionerna är väsentli-
ga, de medför att människor uppehåller sig på torget vilket i sin tur leder till att de i större grad är 
offentliga, trots att de är begränsade. Det framställs i detta fall att den främsta faktorn som leder 
till att Lilla torg är en mötesplats, för interaktion mellan olika användare, är den kommersiella 
prägeln som torget erhåller. Detta kan kopplas samman med den entreprenörsurbanism där privat 
och kommersiell prägel kan leda till att de offentliga rummen gynnas i fråga om underhållning och 
restaurering av den offentliga ytan för att detta i förlängningen ska leda till att det kommersiella 
användandet ska gynnas (se avsnitt: 3.1.3 Entreprenörsurbanismen- att sälja staden). I sin tur 
leder det kommersiella användandet till att sociala interaktioner sker. Dock är det viktigt att ha 
i åtanke att det privatiserade offentliga rummet begränsar tillgängligheten för vissa grupper, då 
syftet med att uppehålla sig där handlar om att spendera pengar. Detta kan leda till att det blir en 
mer homogen grupp som uppehåller sig på dessa privatiserade offentliga rum och detta kan som, 
Wikström och Olsson tidigare beskrev leda till negativa konsekvenser, en separering mellan sociala 
grupper. De såg hur möten mellan olika grupper skapar sociala samspel och samverka fritt(se 
avsnitt: 3.1.1 Det offentliga rummet). Det är dessutom viktigt att påpeka att ett offentligt rum, helt 
utan kommersiell prägel kan vara ett välanvänt offentligt rum, exempelvis parker är ett sådant 
stadsrum, vilka också kan leda till sociala interaktioner. 

Det går att ytterligare ifrågasätta graden offentlighet och tillgänglighet som tillskrivs ett rum. 
Följande fråga kan ställas: Måste alla rum vara tillgängliga för alla? Denna fråga är såklart en 
känslig fråga att ställa, det står trots allt i Plan- och bygglagen att alla allmänna platser skall vara 
tillgänliga och jämställda, vilket är ett karaktärsdrag som vi i denna studie har tillskrivit offentliga 
rum. Dock handlar viljan om att vistas på olika platser om preferenser hos den enskilda individen 
- det är de som bestämmer vad de upplever som tillgängligt. Idelalet i samhället, och även i denna 
studie, har ju varit antagandet om total tillgänglighet för alla, att alla skall få vistas överallt. Men 
måste det vara så? Eftersom människors preferenser ändras bör idelet kunna ändras för att på så 
sätt följa den utveckling som användarna går igenom. Frågan är ju om idealet är för djupt rotat för 
att kunna förändras, eller om förändringen i och med den ökade kommersiallismen redan är i gång 
med tanke på privatiseringen som förekommer i samhället? Som vi diskuterar ovan har vi ju sett 
att ökad komersiell prägling inte alltid är en dålig sak, utan att det snarare ger nya möjligheter 
som offentliga rum inte har.

Vad kan fysisk planering bidra till? 

Genom fysisk planering går det att skapa vissa förutsättningar för tillgänglighet. Bland annat 
kan val av underlag förbättra möjligheten för rörelse eller funktionshindrade att uppehålla sig på 
platsen. Dessutom kan den fysiska planeringen förhindra uppförandet av permanenta fysiska bar-
riärer, då exempelvis torg är ett offentligt rum finns det dock inte möjlighet att inom fysisk planer-
ing förhindra uppförande av tillfälliga fysiska barriärer. Ytterligare faktorer som fysisk planering 
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faktisk kan påverka är möjligheterna för användning av rummet, det betyder inte att den tän-
ka sysselsättningen faktiskt sker men genom att exempelvis uppföra sevärdheter, mötesplatser, 
sittplatser, gratis aktiviteter, öppna och isolerade ytor så kan användningen av platsen ske. Trots 
att rummet är utformat som ett så kallat attraktivt rum så medför det inte automatiskt att det 
används och ses som ett tillgängligt rum, sociala interaktioner krävs för att det skall uppnås. Dock 
framgår det från denna studie att konsumtionens plats i rummet är betydande för sociala interak-
tioner, finns det möjlighet att uppehålla sig i ett rum med syftet att konsumera så upplevs detta 
som mer lockande än ett öppet men oanvändbart offentligt rum. Den fysiska planeringen kan mö-
jliggöra för uppförande av exempelvis butiker, restauranger och så vidare, med kommersiellt syfte, 
men det medför inte att användningen faktiskt genomförs. 

En i detta fall mer befogad fråga kan snarare vara: Vad kan fysisk planering INTE 
påverka?

Även om fysisk planering kan ha en aktiv roll i hur offentliga rum utformas, och därmed i viss ut-
sträckning påverka dess användning och tillgänglighet, finns det aspekter runt offentlighet som 
fysisk planering inte kan påverka. Som vi har valt att diskutera innan i denna uppsats så skiljer 
vi på fysisk och social tillgänglighet, där den senare inte påverkas av fysisk planering då denna 
baseras på normer och upplevelser. Därmed kan fysisk planering inte heller påverka vilka som rör 
sig på platsen i de allra flesta fall, inte heller kan exkludering påverkas. Som planerare finns det 
ofta en tro och önskan om att skapa en plats för alla, men hur platsen faktiskt kommer användas, 
vilka som kommer nyttja den och huruvida den faktisk är för alla är utom dess kontroll när platsen 
väl är etablerad. Planerare kan alltid möjliggöra för saker; det går att möjliggöra för butiker och 
restauranger med lokaler, för aktiviteter med öppna ytor och det går att möjliggöra för social inter-
aktion med allmänna platser, men den slutliga användningen och upplevelsen av vad platsen är 
bestäms av de som använder den. 

 
 
5.2 Återkoppling till frågeställningarna

Vad karaktäriserar ett offentligt respektive privatiserat offentligt rum?

Hårddraget har denna studie, med grund i det teoretiska ramverket, definierat offentliga rum 
utifrån tre huvudsakliga karaktärsdrag: tillgänglighet, öppenhet och allmänhet. När en plats kan tilldelas 
dessa drag - samt är en form av allmän plats såsom torg, gata, väg eller park - kan det definieras som ett offentligt 
rum. När dessa karaktärsdrag sedan, i och med kommers närvaro i rummet, närmar sig karaktärsdrag som begrän-
sat, exkluderande och kommersiellt nyttjande, har det offentliga rummet i olika grad blivit privatiserat.

Hur påverkar konsumtion ett offentligt rum? Hur skiljer sig ett offentligt rum från ett pri-
vatiserat offentligt rum?

Den huvudsakliga skillnaden mellan ett offentligt rum och ett privatiserat offentligt rum som vi 
har kunnat se i denna studie är hur rummen används. Det privatiserade rummet är i denna studie 
mötesplatsen, och det offentliga rummet sevärdheten. I fallet Lilla torg har privatiseringen bidragit 
till att ge det offentliga rummet en uttalad användning, i jämförelse med Stortorget där rummet 
istället har blivit en plats de flesta rör sig genom, än på. Privatiseringen har alltså genom kon-
sumtion gett det offentliga rummet en prägel, vilket kan förekomma i olika grad. Lilla torg är ett 
starkt exempel där konsumtion har en dominerande plats, men konsumtion finns även i mindre 
grad i tillfälliga verksamheter som marknader som trots sin storlek ger det offentliga rummet en 
användning, som på Gustav Adolfs torg med sin blomstermarknad.
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Vilka konsekvenser kan privatisering av ett offentligt rum ge, negativa såväl som positivt 
betingade, för olika grupper i samhället? 

De båda fallen, trots att de är motpoler när det gäller grad av offentlighet, visar på negativa såväl 
som positiva konsekvenser av privatisering och kommersiellt nyttjande. I början av denna uppsats 
var antagandet om privatisering att det endast har negativa konsekvenser, om det jämförs med 
offentlighet. Men under studiens gång har det uppdagats att privatisering har många positiva 
konsekvenser. Det som går att se i denna fallstudie är att det privatiserade Lilla torg, i jämförelse 
med det offentliga Stortorget, bjuder in till sociala interaktioner på ett sätt som Stortorget inte gör. 
Lilla torg har till skillnad från Stortorget gjorts till ett mål för många olika grupper och används 
till att mötas. Visst, det kan påstås att denna mängd av uteserveringar och närvaro av kommers 
är något som exkluderar, men samtidigt går det inte att veta att de som uteblir från platsen inte 
har valt det själva. Privatisering kan därmed göra att torget, i detta fall, inte bara blir en plats 
eller ett rum, utan även ett mål som skapar positiva följder. Handeln och servicen som etableras på 
platsen skapar inte bara trevliga mötesplatser utan även en mängd arbetsmöjligheter och genom 
att platsen blir välbesökt ökar intäkter. En vanlig följd är då att resten av torget rustas upp och 
görs mer attraktiv, vilket kan ses som en positiv följd. Detta kan ses som en självstärkande process, 
där privatiseringen är drivkraften i en process där det privatiserade offentliga rummet ges ett hel-
hetsintryck av en attraktivare plats. Dock är detta inte alltid fallet, ett problem kan vara att resten 
av torget istället glöms bort, och förfaller i jämförelse med de delar som är kommersiellt nyttjade. 
För att återgå till tillgängligheten kan privatisering ses ur ett annat ljus där privata verksamheter 
bidra till att minska den allmänna platsens yta och därmed minskas det offentliga rummet. Den 
minskade ytan begränsas därmed av då platsen blir en inrättning där något måste konsumeras för 
att du som person skall kunna vara där - öppenheten minskar då.
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KAPITEL SEX:
KÄLLHÄNVISNING

I detta kapitel redovisas de källor 
som använts i uppsatsen och som 

ligger till grund för teorin som 
undersökts.
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BILAGOR

Frågeformulär(Svensk version)

Questionnaire(English version)

Checklista för karaktärsdrag: Offentligt rum

Checklista för karaktärsdrag: Privatisering av ett offentligt rum

Bilder tagna under platsbesök



Frågeformulär
Detta frågeformulär innehåller frågor som angår användares upplevelser av offentliga 
platser. Frågorna tar ungefär ca 5 minuter att svara på. Du är självklart anonym och sva-
ren kommer ligga till grund för vårt kandidatarbete.

Platsen Du beinner Dig på just nu:

�	Stortorget

�	Lilla torg

Vilket kön har Du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig 
som.

�	 Man 

�	 Kvinna 

�	 Annat/ Både man och kvinna 

�	 Vill ej svara

Vad är Din ålder? Placera dig inom det mest lämpliga åldersspannet.

�	 15-25

�	 26-35

�	 36-45

�	 46-55

�	 56-65

�	 66-75

�	 76-85

�	 Över 85

�	 Vill ej svara

Fråga 1:

Brukar Du vistas på denna plats(Stortorget/ Lilla torg)?

�	 Ja

�	 Nej



Fråga 2:

Varför besöker Du denna plats(Stortorget/ Lilla torg)?

�	Platsen är mitt mål

Varför?.......................................

�	Passerar på väg till ett annat mål

�	Turist

�	Jobbar här/i närheten

�	Bor här/i närheten

�	Annat:.........................................

Fråga 3:

Upplever Du denna platsen som tillgänglig för alla (Stortorget/ Lilla torg)?

�	Ja

�	Nej

om nej, varför?.............................

�	Svårt att svara på

�	 Vet ej

Fråga 4:

Om du svarade nej på föregående fråga (fråga 3):

Upplever Du att denna plats är begränsad för allmänheten på något sätt (Stortorget/ Lilla torg)? 

�	Ja

�	Nej

om nej, varför?.............................

�	Svårt att svara på

�	Vet ej



Fråga 5:

Om du svarade ja på föregående fråga (fråga 4):

Upplever Du att handel och service har bidragit till att privatisera platsen? (med privati-
sera menar vi skiftet när offentlighet närmar sig privat)

�	 Ja

�	 Nej

�	 Svårt att svara på

�	 Vet ej

Avslutningsvis vill vi gärna att Du ringar in några ord som passar in på Dig 
(eller skriver Dina egna ord )

Arbetslös    Immigrant  

  Småbarnsförälder Pensionär  Student 

Turist

Malmöbo  

Tack!
för att Du har varit med och svarat på våra frågor! Dina svar är viktiga för 
vår studie och kommer användas i vårt kandidatarbete. 

Linnéa och Jasmine, studenter på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona



Questionnaire
This questionnaire contains questions about user experiences of public places. The ques-
tionnaire take approximately 5 minutes to complete. You are anonymous and the answers 
will be the basis for our bachelor essay.   

Which place are you at currently: 

�	 Stortorget

�	 Lilla torg

Which gender do you identify with? With gender do we refer to which gender you feel like 
you belong to. 

�	 Man

�	 Woman 

�	 Other/ Both man and woman 

�	 Do not know/ Do not want to answer

What is your age? Choose the most suitable age range. 

�	 15-25

�	 26-35

�	 36-45

�	 46-55

�	 56-65

�	 66-75

�	 76-85

�	 Over 85

�	 Do not want to answer

Question 1:

Do you usually visit this place? (Stortorget/ Lilla Torg)?

�	Ye s

�	No



Question 2:

Why do you visit this place(Stortorget/ Lilla torg)?

�	This place is my goal

Why?.......................................

�	Passing on the way to another goal

�	Tourist

�	Work here/nearby

�	Live here/nearby

�	Other:.........................................

Question 3:

�	Do you experience this place as available for everyone (Stortorget/ Lilla torg)? 

�	Ye s

�	No

if no, why?.............................

�	Hard to answer

�	Do not know

Question 4:

If you answered no on the last question (question 3): 

Do you experience this place as limited for some people (Stortorget/ Lilla torg)? 

�	Ye s

�	No

if no, why?.............................

�	Hard to answer

�	Do not know



Question 5:

If you answered yes on the last question (question 4):

Do you experience that service has contributed to a shift from available to limited of this 
place? 

�	 Ye s

�	 No

�	 Hard to answer

�	 Do not know

Finally would we like for You to circle some of these words that its to de-
scribe You (or write your own words) 

Unemployed  Immigrant    Tourist   

   Pensioner    Student 

   Lives in Malmö     Parent of small children

   

Thank you!
for contributing and answering our questions! Your answers are important 
for our study and will be used in our bachelor essay. 

Linnéa and Jasmine, students at Blekinge tekniska högskola in Karlskrona



Checklista för karaktärsdrag: Offentligt rum
�	 Allmän platsmark(väg, gata, torg eller park)

�	 Kommunalt ägd (Kommunen är huvudman för platsen och ansvarar därmed för underhåll 
av platsen)

�	 Öppen under obegränsad tid(inns inga öppettider som begränsar användning av platsen)

�	 Avgiftsfritt (Det är avgiftsfritt att röra sig på platsens alla delar, inga inträden eller dylikt)

�	 Området är inte avgränsat av fysiska gränser (Det går att ta sig in till platsen, inns inga 
låsta portar/grindar med mera )

�	 Tillgängligt för alla(Fysiskt såväl som socialt)

o Handikappanpassat (för funktionshinder av olika slag)

o Inga uttalade restriktioner för olika grupper

 



Checklista för karaktärsdrag: Privatisering av ett of-
fentligt rum

�	 Öppet under begränsad tid (öppettider begränsar användningen av platsen, handel av 

olika typ har öppettider att förhålla sig till)

�	 Avgifter (kräver kostnader för att röra sig på platsen) 

�	 Fysiska gränser (Möjligheten att röra sig på platsen begränsas av exempelvis staket, stäng-

sel eller vakter)

�	 Privat ägande (Det som tidigare var kommunägt har övertagits av privat aktör)

�	 Ökat kommersiellt nyttjande (platsen präglas nu av handel och service, mer än innan, och 
har en tydlig roll i användningen av det offentliga rummet)



Bilder tagna under platsbesök
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