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Sammanfattning

I uppsatsen undersöks det komplexa området 
offentliga rum. Det är de fysiska ramarna i 
förhållande till hur de påverkar människan 
som studeras i arbetet. Det finns inga 
universallösningar för hur offentliga rum ska 
utformas. Denna studie eftersträvar att mer 
konkret urskilja vad det är som gör vissa 
offentliga rum mer attraktiva och välanvända än 
andra. Arbetet består av en fallstudie där elva 
offentliga rum i Malmö och Göteborg inventeras, 
analyseras och observeras. I arbetet genomförs 
även en litteraturstudie och intervjuer med 
praktiker som arbetar med offentliga miljöer. I 
resultatet har det framgått att det finns ett flertal 
olika aspekter som har betydelse för upplevelsen 
och användningen av offentliga rum. Det har 
även framgått att det finns andra förutsättningar 
än rummets utformning som påverkar hur olika 
platser upplevs och används. De aspekter som 
berör utformningen av offentliga rum har ställts 
mot varandra vilket har gjort att vissa av dem har 
framträtt som mer betydande än andra vad gäller 
användningen och upplevelsen av offentliga rum. 
Bland annat diskuteras, sittplatser, vattenelement, 
kanter samt rummets form och storlek.

Abstract

In this thesis we analyse the complexity of 
public space and focus on how physical aspects 
affect the way people experience and use them. 
There are no universal answers to the question 
of how public places should be designed. This 
study aims to identify specific principles that 
determine why some public spaces are more 
attractive and well-attended compared to others. 
The thesis is based on a case study where eleven 
public spaces in Malmö and Göteborg were 
inventoried, analysed and observed. Interviews 
with professionals who work with public spaces 
on a daily basis and a literature study were also 
included. The results show that there are many 
different aspects that are important to take 
into account when a public place is designed. 
However, there are also aspects mentioned in 
this thesis that suggests that the design has no 
or little impact on how people use or experience 
public spaces. Overall, we conclude that there 
are certain aspects and elements that are more 
significant than others regarding how people 
utilize and experience a public place. Seating 
areas, water elements, scale and edges are some 
of the elements discussed in the thesis.



Begreppsförklaring

Nedan redogörs för de begrepp som tas upp i arbetet 
vars innebörd inte alltid är enkel eller självklar. 
Begreppsförklaringen syftar till att ge förståelse för 
vad vi menar när dessa begrepp används. 

Offentliga rum
Offentliga rum anses i detta arbete vara öppna 
platser i städer avsedda för allmänheten. Det kan 
handla om torg, parkområden och andra öppna 
platser i staden som är tillgängliga för alla.

Utformning
Utformning innebär i det här fallet de fysiskt 
fasta aspekterna i ett rum och hur de visuellt ser 
ut. Det handlar om gestaltning av rummets form 
och proportioner, möblering, markbeläggning, 
anslutande byggnader och hur rummets olika delar 
är sammansatta.

Element 
I detta arbete innebär element de olika delar som de 
offentliga rummen är uppbyggda av. Det kan handla 
om olika möbler i rummet som bänkar, konstverk, 
fontäner eller lyktstolpar. 

Detta arbete har framställts av studenter på kandidatprogrammet för Fysisk planering. Infallsvinklar av 

praktiker och teoretiker har redovisats, dock är det utifrån vårt perspektiv på staden.

Samtliga offentliga rum har studerats gemensamt. Varje individ har haft ansvar för tre platser var, där 

material har sammanställts och kartor har producerats. Line har haft ansvar för Gustav Adolfs torg, 

Brunnsparken och Stortorget. Louise har haft ansvar för Götaplatsen, Järntorget och Långa dammen. Ashley 

har haft ansvar för Bältesspännarparken, Lilla torg och Södertull. Övriga platser och resterande delar av 

uppsatsen har arbetats fram gemensamt.
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1. Inledning
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1.1 Bakgrund

Under 1960-talet tog pionjärer inom design av 
den byggda miljön de första stegen mot en bättre 
förståelse för interaktionen mellan offentliga 
rum och livet inom dem. Pionjärerna studerade 
existerande förindustriella städer för att få en 
grundkunskap om hur vi använder och rör oss i 
dem. Under slutet av 1900-talet fanns ambitioner 
att konvertera dessa analyser till verktyg som skulle 
kunna användas mer direkt i stadsplaneringen. För 
att kunna genomföra detta blev det nödvändigt att 
förstå människors behov och beteende i städer. 
Det blev ett strategiskt mål för stadsplanerare och 
politiker att skapa attraktiva städer för att locka till 
sig boende, turister, investerare och anställda. Från 
år 2000 blev det allt mer självklart inom arkitektur 
och stadsplanering att arbeta med offentliga rum i 
relation till livet inom dem (Gehl & Svarre 2013, s. 
3).

Offentliga rum är platser där många aspekter 
samverkar, till exempel användares olika viljor, olika 
funktioner och syftet med platsen. Det finns inga 
självklara svar på hur offentliga rum ska utformas 
för att uppfylla syftet med dem. Offentliga rum 
utsmyckas i många fall med hopp om att de ska 
upplevas trevliga och vara platser människor vill 
uppehålla sig på. Trots detta finns det fall då formen, 
möbleringen och utsmyckningen inte är rätt för den 

specifika offentliga platsen eller tillräcklig för att 
syftet med platsen ska uppfyllas. Trots att syftet med 
olika offentliga rum kan vara samma blir vissa rum 
populära och används flitigt medan utformningen av 
andra leder till motsatsen.

Under utbildningens gång har vi flertalet gånger 
stött på ämnet offentliga rum. För oss författare har 
det successivt vuxit fram ett stort intresse för ämnet 
och dess komplexitet. Detta har varit gemensamt för 
oss alla tre och är anledningen till varför vi valt att 
samarbeta och skriva denna uppsats tillsammans. 

Då två av oss är från Göteborg och en är från 
Malmö har vi valt att studera offentliga rum i dessa 
städer. Detta för att vi har ett stort intresse för våra 
hemstäder och vill veta mer om dem. Förhoppningen 
med att studera offentliga rum i Göteborg och 
Malmö är även att det ska bidra till en djupare 
och bredare kunskap om städerna som vi kan ha 
användning av i arbetslivet.

1.2 Problemområde

Denna uppsats faller inom området offentliga 
rum som är ett mycket uppmärksammat och 
omdiskuterat ämne idag. Området är väldigt stort 
och fysisk planering är endast en del av det. Ämnet 
har uppmärksammats i Sverige bland annat genom 
ett regeringsuppdrag som formulerades år 2009. 

Boverket, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet 
och Arkitektur- och designcentrum samarbetade i 
regeringsuppdraget ”Samverkan om gestaltning av 
offentliga miljöer” under åren 2010-2014. Uppdraget 
resulterade bland annat i en bok - Konsten att 
gestalta offentliga miljöer: Samverkan i tanke och 
handling (2014). Syftet med uppdraget var att 
stärka helhetssynen i planeringen och byggandet av 
offentliga miljöer. Arkitekturens, konstens och andra 
gestaltningsområdens roll i samhällsutvecklingen 
skulle även stärkas (Orrje och Lindholm 2014 ss. 
7-8). 

1.3 syfte

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka 
hur offentliga rums utformning påverkar människans 
upplevelse och användning av rummet.

1.4 Problemformulering

I detta kandidatarbete ska problematiken undersökas 
kring vad som gör vissa offentliga rum välanvända, 
medan andra offentliga rum knappt besöks eller 
används. I arbetet ska ett försök göras att urskilja 
faktorer som avgör eller påverkar ett offentligt rums 
attraktion.
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och användningen av offentliga rum är behovet 
av trygghet. Detta arbete kommer inte fokusera på 
trygghetsaspekter så som god belysningen eller god 
överblick. Trygghet är högst relevant att studera men 
det är utanför det område vi väljer att fokusera på.  

Geografiskt ska arbetet avgränsas till att endast 
studera offentliga rum i städerna Göteborg och 
Malmö. På grund av den begränsade tid som 
kandidatarbetet produceras under ska fallstudien 
ske i form av enskilda stickprov. I arbetet ska minst 
6 och max 12 offentliga rum studeras med samma 
metoder. De offentliga rummen ska inventeras under 
dagtid och under relativt bra väder. Valet av dem 
ska grunda sig i ett slumpmässigt urval, dock ska de 
studerade offentliga rummen uppfylla vissa kriterier:

Det offentliga rummet ska vara en definierad plats 
där det tydligt framgår vad som tillhör rummet.

Det offentliga rummet ska vara hanterbart i sin 
omfattning för den tid och de resurser som arbetet 
har tilldelats.

Det offentliga rummet ska vara färdigutformat och ej 
under byggnation/ombyggnation.

Det offentliga rummet ska inte endast vara utformat 
för att fylla en specifik funktion, exempelvis en 
tågstation eller lekplats.

Det offentliga rummet ska vara utomhus samt gratis 
och därmed möjligt för alla att tillträda.

Det offentliga rummet ska inte utgöras av gator eller 
större parker.

I uppsatsen ska offentliga rums form, möblering och 
utsmyckning undersökas. Fokus ska främst ligga på 
sittplatser, konst, vattenelement, markbeläggning, 
grönska och fasader. Även lyktstolpar ska studeras 
i form av möblering och inte dess funktion som 
ljuskälla. I arbetet ska endast litteratur behandlas 
som berör ämnet utformning av offentliga rum samt 
dess relation till sociala aspekter.

1.6 avgränsning

Offentliga rum är ett mycket brett område där 
många aspekter ingår. I denna uppsats ska endast 
fysiska aspekter och deras påverkan på människan 
behandlas. För att få en mer fullständig förståelse för 
de offentliga rummens komplexitet krävs att hänsyn 
tas till övriga aspekter som exempelvis städers 
förutsättningar, politiska, socio-ekonomiska och 
kulturella. Dock ska detta arbete inte fokusera på 
dessa faktorer då det är utanför vårt kunskapsområde 
som studerande vid Fysisk planering. En annan 
omtalad och viktig aspekt som påverkar upplevelsen 

1.5 Frågeställning

Hur påverkar det offentliga rummets utformning 
användningen och upplevelsen av rummet?

Vad är det som gör att vissa offentliga rum 
uppskattas och används flitigt medan andra inte gör  
det?

Finns det gestaltningsprinciper för att göra offentliga 
rum attraktiva?

Vad finns det för likheter och skillnader mellan 
hur olika praktiker tänker kring utformning och 
användning av offentliga rum?

9
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2.1 teoretiskt perspektiv
I arbetet ska ett hermeneutiskt perspektiv tillämpas. 
Hermeneutik är en teori om tolkning som bygger på 
att forskaren själv tolkar innebörden i bland annat 
texter, upplevelser och arkitektur. Forskaren har 
alltid en förförståelse för ämnet, vilken bygger på 
egna erfarenheter eller tidigare information. Denna 
förförståelse behöver uppmärksammas och göras 
medveten för att kunna förklara de tolkningar som 
görs (Wallén 1996: ss. 33–34). 

Enligt Hartman (1998) försöker den hermeneutiska 
teorin beskriva världen så som en eller flera 
personer uppfattar den. Det handlar om att sätta 
sig in i människors tolkning av den värld de lever 
i. Hartman (1998) menar att en persons livsvärld 
inte är något som kan observeras direkt. Den 
är osynlig och kan endast ses genom att iaktta 
människors beteenden. Han beskriver att genom att 
sätta sig in i en individs livsvärld kan vi föreställa 
oss hur hen kommer att handla i olika situationer 
och därmed kontrollera vad hen kommer att göra. 
Om vi exempelvis undrar varför invånare i en 
främmande kultur har vissa traditioner kan vi få 
förståelse för dessa genom att sätta oss in i deras 
livsvärld, en livsvärld där deras traditioner är 
meningsfulla. Hartman (1998) menar att det inte 
är möjligt att isolera människors föreställningar 
om världen och beskriva dem enskilt. En persons 

föreställning om världen hänger ihop med individens 
andra föreställningar och kan endast förstås i sin 
relation till dem. Hartman (1998) menar att vår 
egen förståelse kommer att prägla vår uppfattning 
om undersökningsobjektets livsvärld, och därmed 
smältas samman med dessa (Hartman 1998, ss. 37-
40).

2.2 Fallstudie

I detta arbete ska en fallstudie genomföras. 
Fallstudie innebär att en studie fokuserar på en 
eller några få förekomster av ett särskilt fenomen. 
Avsikten är att tillhandahålla en djupgående analys 
av händelser, förhållanden, erfarenheter eller 
processer som förekommer i det studerade fallet. 
Målet är att få en uppfattning om det generella 
genom att analysera det enskilda. Genom att 
analysera helhetsperspektivet är det möjligt att få en 
bättre bild av hur de olika delarna påverkar varandra 
(Denscombe 2014, s. 59).

2.3 metodkombination

I arbetet ska en metodkombination användas. 
Med en metodkombination kan studien få en ökad 
träffsäkerhet och en mer fullständig och komplett 
bild av det som studeras än vad som hade varit 
möjligt om endast en metod användes. Resultat från 

en metod kan kombineras och jämföras med resultat 
från en annan och därmed kan deras svagheter, 
styrkor och snedvridningar komplettera varandra 
(Denscombe 2014, ss. 149-154).

De metoder som kommer att tillämpas i denna 
uppsats är:

Litteraturstudier
Platsinventeringar
Skissering
Observationer
Rumsliga analyser
Intervjuer

2.3.1 litteraturstudier

För att fördjupa våra kunskaper och vidga vårt 
perspektiv ska litteraturstudier genomföras i arbetet. 
Syftet är att ta del av den information som finns 
om det behandlade ämnet och vad olika teoretiker 
diskuterar. 

Fördelen med litteraturstudier som metod är att det 
är enkelt att få tillgång till ett stort urval av data samt 
att det är enkelt att kontrollera källorna i efterhand. 
Det är dock viktigt att säkerställa källornas validitet, 
autenticitet och trovärdighet. Internet ger forskaren 
möjlighet att införskaffa stora mängder data och 
ett brett utbud av information. Då det finns väldigt 
få restriktioner och kontroller av det som skrivs 
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på internet måste de dokument som används i 
forskningssyfte övervägas mycket noggrant. Vad 
gäller publicerade böcker, artiklar och tidskrifter är 
de oftast granskade av experter innan de går i tryck, 
vilket ger en viss försäkran om kvaliteten i det som 
skrivits. Det finns dock inga garantier, vilket gör att 
det alltid är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt 
(Denscombe 2014, ss. 295- 303).

2.3.2 platsinventeringar

De utvalda offentliga rummen i Göteborg och 
Malmö ska inventeras vilket ska genomföras utifrån 
en och samma mall. Syftet med inventeringarna 
är att registrera och kartlägga de olika platsernas 
fysiska aspekter. 

Platsinventering är ett bra medel för att kartlägga 
den fysiska utformningen på en specifik plats vid ett 
specifikt tillfälle. Fördelen är att det är möjligt att 
få en faktisk bild av platsen (Forsberg & Bjerhem 
2016, s. 23).

2.3.3 skissering

För att förtydliga det som upplevs i de olika 
offentliga rummen ska skisser utarbetas. Exempelvis 
kan dessa skisser beskriva rummets riktning, form 
eller huruvida det är öppet eller slutet.

Birgerstam (2000) menar att en skiss kan 
tydliggöra något som är väsentligt. Genom att göra 
kategoriseringar och kraftigare markeringar av 
avgörande linjer och ytor i skissen kan budskapet 
med skissen tydligt förstås. Syftet är att uppnå 
en större enkelhet som ger läsaren minimalt med 
tolkningsutrymme (Birgerstam 2000, s. 67). 
Birgerstam (2000) lyfter fram att skissandet är en 
kunskapsväg där meningen är att skapa begriplighet 
genom ordnad struktur. Genom att använda de 
tre elementen form, innehåll och materia kan en 
helhet skapas och på det sättet kan något nytt och 
meningsfullt uttryckas på ett tydligt sätt (Birgerstam 
2000, ss. 21-22). Genom att betrakta skissen kan 
relationen och samspelet mellan de olika elementen 
förstås. Skissering är ett visuellt språk och den 
slutliga skissen är också ett viktigt redskap för 
den som skissat, då den egna förståelsen ökar 
(Birgerstam 2000, ss. 110-112, 117).

2.3.4 rumsliga analyser

Under platsbesöken ska våra egna upplevelser 
och känslor av de offentliga rummen registreras 
och dokumenteras. Till exempel ska aspekter 
som öppenhet, trygghet och rummets stressnivå 
analyseras. Platsinventeringarna ska endast registrera 
de offentliga rummens fysiska ramar eftersom vi vill 
veta hur de fysiska aspekterna påverkar människors 
upplevelser av olika offentliga rum. 

2.3.5 observationer

I arbetet ska observationer genomföras i de 
offentliga rum som ska studeras i Göteborg och 
Malmö. Observationerna ska utföras genom 
iakttagelse av människor samt kartläggning av 
deras rörelse och användning av de olika platserna. 
Observationer ska genomföras under 30 minuter på 
vardera plats.

Observation bygger på att människors aktiviteter och 
beteende på platser observeras och kartläggs. Detta 
för att förstå behoven hos användarna och hur de 
nyttjar stadens rum. Observation hjälper oss även att 
förstå varför vissa rum i staden används och andra 
inte (Gehl & Svarre 2013, s. 3). Genom observation 
är avsikten att införskaffa kunskap om människors 
rörelsemönster och användning av de offentliga 
rummen. Fördelar med att ha observationer som 
metod är att det är enkelt att genomföra och 
anpassa efter arbetets frågeställning och det krävs 
lite förberedelser. När de offentliga rummen ska 
studeras är det viktigt att tänka på att det är avsevärd 
skillnad att besöka en plats under veckodagar och 
helger. Generellt förändras människors mönster 
och användning av platsen. Det är även viktigt att 
tänka på att det kan vara lätt att missa händelser vid 
stora flöden av människor. Tid på dagen och väder 
är andra aspekter som spelar stor roll för kvaliteten 
på den insamlade datan. Registrering av människor 
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som befinner sig på platsen är extra känsligt för 
dåligt väder, på grund av att även om vädret klarnar 
upp sätter sig generellt inte människor på en bänk 
om den är blöt. Det är därför mycket viktigt att ha 
i åtanke att resultatet av observationerna kan i stor 
utsträckning påverkas av dagsspecifika förhållanden. 
Det går inte att komma ifrån att resultatet av 
registreringen alltid kommer vara en slags förvriden 
sanning (Forsberg & Bjerhem 2016 ss. 10-11; Gehl 
& Svarre 2013, ss. 22-23).

2.3.6 intervjuer

I arbetet ska semistrukturerade intervjuer 
genomföras, både med praktiker och med användare 
och besökare av de offentliga rummen. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren 
har ett färdigt formulär för de ämnen som ska 
behandlas med öppna frågor. Intervjuaren ska vara 
flexibel och låta den intervjuade utveckla sina egna 
idéer och tala relativt fritt om de olika ämnena 
(Denscombe 2014, ss. 234, 254). Intervjuer är en 
lämplig metod för att få insikt i människors åsikter, 
uppfattningar känslor och erfarenheter. Om det 
är nödvändigt att spela in intervjun bör forskaren 
inledningsvis be om tillåtelse att göra detta. Om 
den intervjuade inte vill spelas in bör noggranna 
anteckningar föras. I den inledande fasen är det 
viktigt att ange tonen för intervjun, detta för att den 

intervjuade ska få en känsla för vilken typ av frågor 
som ska ställas. Under intervjun är det viktigt att 
identifiera de huvudpunkter den intervjuade lägger 
extra vikt vid (Denscombe 2014, ss. 231-233, 255-
257).

Intervjuer med användare av platserna

För att införskaffa förståelse för hur de offentliga 
rummen i Göteborg och Malmö upplevs och 
används ska användare och besökare av de studerade 
offentliga rummen intervjuas. Intervjuerna ska 
genomföras slumpmässigt i de offentliga rummen, 
i samband med platsbesöken. För att se vilka frågor 
som ställs till medborgare på plats, se Bilaga 2.

Intervjuer med praktiker

Praktiker som på något sätt arbetar med utformning 
av offentliga miljöer ska intervjuas under arbetet. 
Detta för att få en förståelse för hur de tänker kring 
utformning av offentliga rum. För att se vilka frågor 
som ställs till de intervjuade praktikerna, se Bilaga 4.

2.4 Mall för Fallstudie

För att kunna få ut så mycket som möjligt av 
platsbesöken ska inledningsvis en mall utarbetas 
för fallstudien. Mallen ska testas i tre slumpmässiga 
offentliga rum för att vi sedan ska kunna framställa 

en slutgiltig mall. För att se testmall, se Bilaga 1, för 
slutgiltig mall, se Bilaga 2.
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3.1 Litteraturstudier

3.1.1 gehl (2011)

life between buildings
I boken Life Between Buildings (2011) beskriver 
Jan Gehl några av hans teorier om hur offentliga 
rum kan förbättras. Han menar att det finns en del 
förklaringar till varför vissa platser är attraktiva 
och varför andra platser inte är det. I boken 
dokumenterar Gehl (2011) sina teorier och koncept 
med hjälp av ord, diagram och bilder.

Gehl (2011) menar att det finns tre kategorier av 
utomhusaktiviteter som människor utför i offentliga 
rum: nödvändiga aktiviteter, valfria aktiviteter och 
sociala aktiviteter. Genom att förstå dessa kategorier 
kan offentliga rum utformas så att det ges möjlighet 
för samtliga sysselsättningar. De nödvändiga 
aktiviteterna handlar om mer eller mindre 
obligatoriska aktiviteter, såsom att ta sig till arbetet, 
shoppa eller vänta på bussen. Gehl (2011) skriver 
att de nödvändiga aktiviteterna påverkas marginellt 
av de fysiska ramarna. De är oberoende av den yttre 
miljön, det vill säga det offentliga rummet, och kan 
ske under nästan alla förhållanden under hela året. 
Deltagarna har inget annat val än att genomföra 
aktiviteten och därför kan de uppstå när som helst 
och var som helst. De valfria aktiviteterna innefattar 

sysselsättningar som människor deltar i med egen 
vilja då tid och rum tillåter det. Exempelvis att ta 
en promenad för att få frisk luft eller att sitta och 
njuta av solen. Dessa aktiviteter förekommer endast 
då de yttre förhållandena tillåter det, det vill säga 
både väder och de fysiska ramarna. De valfria 
aktiviteterna är beroende av den fysiska miljön. 
De sociala aktiviteterna innefattar sysselsättningar 
som är beroende av att andra människor på platsen 
deltar. Exempelvis barn som leker, konversationer 
och passiv kontakt som att se och höra andra 
människor. Gehl (2011) menar att denna kategori 
även kan kallas för resulterande aktiviteter då de 
ofta uppstår i samband med någon av de övriga två 
aktivitetskategorierna. Sociala aktiviteter uppstår 
spontant som en direkt konsekvens av att folk rör sig 
och är i samma rum. De offentliga rummen behöver 
bara finnas för att de sociala aspekterna ska uppstå 
(Gehl 2011, ss. 9-12).

Gehl (2011) menar att de offentliga rum som är av 
dålig kvalitet endast tillåter de strikta nödvändiga 
aktiviteterna att ta form. Då dessa sysselsättningar 
är oberoende av de fysiska aspekterna förekommer 
de nödvändiga aktiviteterna i lika hög grad även 
i offentliga rum av god kvalitet. Dessa aktiviteter 
tenderar dock att ta längre tid i ett offentligt rum av 
hög kvalitet då de fysiska förhållandena är bättre. De 
valfria aktiviteterna förekommer endast i offentliga 
rum av god kvalitet eftersom platsen bjuder in 

människor till att bland annat sitta, äta och leka. 
Dessa sysselsättningar sker inte i offentliga rum av 
dålig kvalitet. Endast minimal aktivitet sker där. 
Människor tenderar snarare att skynda sig genom 
och från dessa platser (Gehl 2011, s. 11).

Gehl (2011) skriver att den fysiska planeringen 
starkt influerar karaktären och utsträckningen av 
aktiviteter i offentliga rum. Genom planeringsbeslut 
kan aktivitetsmönster påverkas och bättre eller sämre 
förhållanden för utomhusaktiviteter kan skapas i ett 
offentligt rum. Med andra ord menar Gehl (2011) 
att den fysiska planeringen kan skapa livliga eller 
livlösa städer (Gehl 2011, s. 31). Gehl (2011) tar 
även upp William H. Whyte (2001) som beskriver 
den nära kopplingen mellan stadsrummens kvalitet 
och aktiviteter i staden. Whyte menar att med 
väldigt små fysiska ingrepp kan användningen och 
aktiviteten på platsen förbättras (Gehl 2011, s. 34).

Gehl (2011) nämner även sinnenas funktion och 
hur de är obligatoriska aspekter att ta hänsyn till 
när offentliga rum utformas då synen och hörseln är 
högst relaterade till de flesta utomhusaktiviteterna 
(Gehl 2011, s. 63). 

En intressant slutsats Gehl (2011) tar upp i Life 
Between Buildings är hur människor lockas till 
platser där andra människor redan befinner sig. 
Människor lockas även till att utföra samma 
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aktiviteter som andra människor redan utför. Vidare 
menar Gehl (2011) att offentliga rum som inte 
redan används troligen inte kommer att användas av 
någon annan då platsen känns ödslig och oanvänd. 
”Nothing happens because nothing happens” (Gehl 
2011, ss. 73-75). Detta innebär att aktivitetsnivån 
och mängden händelser på en plats inte alltid 
behöver reflektera det offentliga rummets kvalitet 
(Gehl 2011, s. 129). 

Gehl (2011) diskuterar även ”The edge effect”. 
Han menar att kanterna och fasaderna på en plats är 
populära zoner att uppehålla sig i. Detta beror på att 
i kanterna har människor en bra uppsikt över platsen 
och de aktiviteter som sker kan observeras. Han 
diskuterar att människor kan ta avstånd från andra 
på platsen och ha ryggen fri i utkanten av ett rum. 
Där är individen inte lika exponerad och människor 
upplever inte att de är i vägen. Där kan individen 
se utan att själv bli sedd. Även övergångszonen 
mellan två olika rum är populär att stanna upp i då 
det här finns möjlighet att observera två platser och 
dess aktiviteter samtidigt (Gehl 2011, s. 149). Gehl 
(2011) menar att aktiviteter oftast startar i utkanten 
av ett offentligt rum och växer in mot mitten. ”If 
the edge fails, then the space never becomes lively” 
(Gehl 2011, s. 150). 

I boken beskriver Gehl (2011) också att kvaliteten i 
varje element i ett offentligt rum spelar en avgörande 

roll i hur platsen används (Gehl 2011, s. 129). 
Exempelvis ska sittplatser ha en bra utsikt över 
omgivande aktiviteter. Bänkar som har sämre eller 
ingen utsikt över någon aktivitet används mindre 
eller inte alls (Gehl 2011, s. 27). Gehl (2011) menar 
att längre uppehåll på en plats endast kan ske när 
det finns sittmöjligheter. Är sittmöjligheterna dåliga 
fortsätter människor bara förbi då sittplatser utgör 
en obligatorisk faktor för många utomhusaktiviteter, 
exempelvis äta, läsa, prata, sola eller titta på folk. 
Dessa aktiviteter är viktiga för att ett offentligt rum 
ska vara av god kvalitet. Gehl (2011) menar därmed 
att sittplatser är viktiga aspekter att undersöka för att 
avgöra kvaliteten av en plats (Gehl 2011, s. 155). 

3.1.2 whyte (2001)

the social life of small urban spaces
I boken The Social Life of Small Urban Spaces 
skriver William H. Whyte (2001) en manual om 
vilka aspekter som är viktiga för att ett offentligt 
rum ska attrahera människor. Whyte (2001) 
fokuserar på stadsrum och varför vissa funktioner 
i rummet fungerar för människor och varför 
andra inte gör det. Boken är en biprodukt av de 
förstahandsobservationer han genomförde under 
nästan tio år i New York, i samband med projektet 
The Street Life Project (Whyte 2001, ss. 8-10).

Innan Whyte började göra denna typ av 
observationer hade det länge varit en metod för att 
studera främmande länder och dess invånare. I USA 
hade dock observationer inte använts i någon större 
utsträckning för att undersöka städer i landet och 
dess offentliga rum. År 1970 formade Whyte en 
mindre undersökningsgrupp för att studera offentliga 
rum i New York. De började med att titta på parker, 
lekplatser och informella rekreationsområden. 
Väldigt tidigt i projektet blev de förvånade över 
avsaknaden av större folkmassor på vissa platser. 
Några platser de undersökte var välanvända men 
många andra var snarare tomma, speciellt offentliga 
rum i de tätare delarna av New York (Whyte 2001, 
s. 10). Projektgruppen använde “timelapse-kameror” 
för att registrera vardagliga mönster och frågade 
bland annat människor varför de besökte platsen och 
hur ofta de var där. De använde observation som 
främsta metod för att registrera vad människor på 
platsen gjorde och hur de gjorde det (Whyte 2001, s. 
16).

När projektgruppen undersökte offentliga rum i 
stadens centrala delar var obalansen ännu tydligare 
och människor var ojämnt fördelade mellan stadens 
offentliga rum. Undersökningsgruppen upptäckte att 
människor främst samlades vid så kallade ”choke 
points”, som exempelvis tunnelbanestationer. Detta 
menar Whyte (2001) var intressant då dessa platser 
endast utgjorde en liten del av stadens centrum, men 
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mängden människor som använde dem var väldigt 
hög. Whyte (2001) menar att människors tolkning 
av staden är skev. Då människor befinner sig i så 
kallade ”choke points” kan de inte föreställa sig att 
rummet strax intill är tomt. Vi är betingade att se 
platser fulla av människor i städers centrum och det 
är ibland svårt att se de platser som inte är det. Han 
påstår att om vi letar efter de tomma platserna är de 
inte svåra att finna (Whyte 2001, s. 12). 

Whyte (2001) skriver om hur det fanns självklara 
svar rakt framför deras näsor när de undersökte vissa 
aspekter i offentliga rum, vilket de inte kom fram 
till förrän långt senare i projektet. Han skriver även 
att projektet inte hade planerats att ta så många år 
som det gjorde men eftersom de under arbetets gång 
upptäckte nya aspekter samt att de fördjupade och 
breddade sin undersökning fick de förlänga projektet 
(Whyte 2001, s. 15).

Whyte (2001) påstår att rytmen i städers 
olika offentliga rum ofta är snarlik. Under 
morgontimmarna besöks en plats sporadiskt. 
Någon öppnar upp sitt korvstånd, en äldre person 
stannar upp för att vila och några turister strosar 
förbi. Runt klockan 12 på dagen börjar den 
huvudsakliga besöksgruppen att anlända till platsen. 
Besöksmängden når därefter sin topp och kvarstår 
fram till cirka kl. 14.00. Ungefär 80% av en plats 
totala besöksantal under ett dygn kommer till platsen 

under dessa två timmar. Under eftermiddagen 
används återigen platsen mer sporadiskt. Rörelsen på 
ett torg dör vanligtvis ut runt kl. 18.00 och förblir så 
till nästa morgon. Antalet människor som använder 
ett offentligt rum varierar beroende på väder och 
årstid hävdar Whyte (Whyte 2001, s. 18).

I Whytes studier framkommer det att människor 
attraheras av andra människor. Ett problem han 
nämner är att för många offentliga platser utformas 
med en motsatt vision, att skapa ett rum där 
människor kan fly från andra och där de kan få vara 
ifred (Whyte 2001, s. 19).

En annan intressant aspekt Whyte (2001) nämner 
är det faktum att människor tenderar att dra sig till 
väldefinierade platser såsom trappor eller en kant. 
Människor väljer ytterst sällan att ställa sig mitt på 
en tom yta (Whyte 2001, s. 22). 

I undersökningen kom projektgruppen fram till att 
de estetiska aspekterna i ett offentligt rum är viktiga. 
De mest lyckade och använda torgen i New York 
tenderade att även vara de mest visuellt tilltalande. 
Om en byggnad är snygg och elegant har dock 
ingen betydelse för hur rummen runt om byggnaden 
används menar Whyte (2001). Människor som 
sitter i de offentliga rummen har inte blicken på 
husen utan istället på det som pågår i ögonhöjd 
(Whyte 2001, ss. 25-26). Whyte (2001) menar att 

ett offentligt rums form och storlek generellt inte 
har någon påverkan på huruvida rummet används 
mycket eller lite.  Whyte (2001) har studerat rum 
i alla former och storlekar som både används och 
inte används. Han påstår att det är andra faktorer 
som bidrar till ett misslyckat rum (Whyte 2001, ss. 
26-27).

Undersökningsgruppen studerade sittmöjligheter i 
de olika offentliga rummen. Whyte (2001) menar 
att mängden sittplatser på en plats till stor del avgör 
hur attraktiv den är. De märkte att de mest använda 
torgen hade betydligt fler sittplatser än de som inte 
var lika använda. Whyte (2001) hävdar dock att 
bekvämlighetsfaktorn för sittplatser inte har någon 
betydelse. En betongavsats var lika mycket använd 
som en ordentlig bänk. ”People tend to sit most 
where there are places to sit”. Han påpekar att även 
om designen av ett rum eller dess specifika element 
är spektakulär kan rummet inte locka folk att sitta 
där om det saknas platser att sitta på (Whyte 2001, 
ss. 27-28).

En ideal sittplats är fysiskt bekväm skriver Whyte 
(2001), exempelvis bänkar med ryggstöd som är 
formade efter kroppens konturer. Dock är det ännu 
viktigare att de är socialt bekväma. Detta innebär att 
ett urval av olika sittplatser ska finnas i ett offentligt 
rum, exempelvis i framkanten, i utkanten, i solen, 
i skuggan, i grupperingar eller avskilt. Bänkar och 
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stolar kan alltid tillföras, men Whyte (2001) menar 
att det bästa är att maximera användningen av de 
befintliga elementen i rummet. Exempelvis ska det 
vara möjligt att sitta på avsatser och kanter. Element 
i form av platta ytor kan ha två olika syften, både 
en avgränsning och en sittmöjlighet. På så sätt kan 
platsens användning maximeras. Whyte (2001) talar 
om offentliga rum som från början inte utformats 
med avsikt att ha sittmöjligheter, men som ändå är 
fulla med människor som sitter på platsen. Platserna 
användes tack vare inbjudande avsatser och kanter, 
vilka utgör perfekta sittplatser för människor. 
Whyte (2001) beskriver att i de studerade offentliga 
rummen fanns det gott om sittplatser trots att det 
saknades bänkar. Avsatser och kanter bör därmed 
göras sittvänliga (Whyte 2001, ss. 28-29). Utöver 
avsatser och kanter är även trappor utmärkta 
sittplatser. De är speciellt optimala för grupper 
av människor då de erbjuder en oändlig variation 
av olika sittpositioner. Från trappor erbjuds även 
utmärkta siktlinjer var man än sitter. Människor 
tenderar dock att sätta sig i kanterna av trappor 
(Whyte 2001, s. 32).

Whyte (2001) nämner att vattenelement alltid är 
trevliga inslag i ett offentligt rum. Exempel på 
vattenelement är vattenfall, vattenväggar, fontäner, 
pooler, vattentunnlar och bäckar. Han menar att 
det generellt finns ett problem gällande utformning 
av vattenelement på platser. De saknar ofta 

tillgänglighet och är endast till för att vila ögonen på. 
Förutom att kunna se på vattnet vill dock människor 
även kunna känna på det. En trevlig aspekt med 
vattenelement är ljudet de ger ifrån sig. Till och 
med väldigt höga ljud beskriver Whyte (2001) 
kan vara lugnande. Whyte har exempelvis studerat 
ljudnivåerna från ett populärt vattenfall på en plats 
i New York som översteg ljudnivåerna från en 
vanlig gata. Då ljudet från vattnet maskerar stadens 
andra ljud, så som trafik, upplevs det som trevligt. 
Ljudet maskerar även konversationer vilket gör att 
människor kan sitta och prata utan att någon annan 
hör vad som sägs (Whyte 2001, ss. 47-48).

3.1.3 gehl & svarre (2013)

how to study public life
Gehl och Svarre (2013) hävdar att god arkitektur 
bygger på interaktion mellan offentliga platser och 
människors offentliga liv. De kritiserar tidigare 
planerare och arkitekter för att endast ha fokuserat 
på rummet i sig och glömt dess relation till livet på 
platsen och dess användning. Relationen mellan 
form och plats är lättare att arbeta med än livet 
på platsen som är betydligt mer komplicerat och 
svårare att ta på. Användningen och livet på platsen 
är ständigt i förändring. Trots att det är svårt anser 
både Gehl och Svarre (2013) att det är nödvändigt 
att inkludera livet på platsen i planeringen för att 
kunna skapa trivsamma och fungerande miljöer 

för de människor som dagligen vistas i stadens 
offentliga rum (Gehl & Svarre 2013, s. 2) Något 
annat Gehl och Svarre (2013) påstår är att det idag 
krävs mer av de offentliga rummen än tidigare för 
att få människor att spendera tid utomhus i offentliga 
rum istället för att vara hemma (Gehl & Svarre 2013, 
s. 146).

3.1.4 carmona et al. (2010)

public places urban spaces: the dimensions 
of urban design
I boken Public Places-Urban Spaces: The 
Dimensions of Urban Design redogör Carmona 
et al. (2010) för ett holistiskt perspektiv på urban 
design och platsskapande. Boken ger en omfattande 
överblick över områdets många olika delar.
Carmona et al. (2010) skriver om att den omgivande 
miljön i ett offentligt rum kan ses som en mental 
konstruktion. Bilden av miljön är därför olika för 
varje enskild individ då hen väljer ut, organiserar 
och värdesätter vad hen ser utifrån egna värderingar, 
erfarenheter och upplevelser (Carmona et al. 2010, 
s. 112)

I boken beskriver författarna att platser kan vara 
mer än bara en fysiskt utformad miljö. Platser kan 
ha en specifik känsla eller identitet. Människor har 
ofta en personlig eller själslig koppling till platser 
och rum. Offentliga platser förändras över tid 
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och därför finns det en fortgående berättelse som 
inkluderar det förflutna, nutiden och den framtida 
känslan för platsen. Många rum och platser har 
lyckats behålla sin identitet och essens trots att de 
varit subjekt för sociala, kulturella och teknologiska 
förändringar. Något som också beskrivs påverka 
en plats känsla är hur platsen är förvaltad och 
kontrollerad. Carmona et al. (2010) menar att det 
inte är lätt att analysera och förstå platsers känsla 
genom formler och konceptuella meningar, trots att 
känslan ofta är extremt uppenbar. I boken beskrivs 
även hur Montgomery påstår att det är en relativt 
enkel uppgift att tänka på en framgångsrik/lyckad 
plats. Det är dock väldigt svårt att förstå varför just 
den platsen är bra och om det går att applicera på en 
annan plats (Carmona et al. 2010, ss. 119, 120).

Carmona et al. (2010) menar att en plats eller 
områdes känsla och identitet inte endast är en 
produkt av rummets olika element och specifika 
delar. En plats identitet beskrivs snarare vara ett 
resultat av rummets helhet. De förklarar att en plats 
”framgång” och popularitet kan mätas i antalet 
människor som frivilligt besöker och använder 
platsen. Carmona et al. (2010) påstår att människor 
som designar urbana rum behöver bli bättre på att 
skapa ”people-places”, offentliga rum där många 
människor väljer att vistas. Detta bör ske genom att 
observera existerande platser och föra dialog med 
användare och intressenter (Carmona et al. 2010, ss. 

123, 132). Carmona et al. (2010) beskriver även att 
lyckade offentliga platser kännetecknas av närvaro 
av människor och att dessa platser ofta, i sig själva, 
är ”självförstärkande” (Carmona et al. 2010, s. 205).

För att förstå platsers funktion är rörelsen 
grundläggande att studera beskriver Carmona et al. 
(2010). Gångtrafikanters rörelse och flödet genom 
offentliga rum är både grunden till upplevelsen 
av rummet och en viktig del för att möjliggöra 
liv och aktivitet på platsen. Carmona et al. (2010) 
menar att beroende på vart människor väljer att 
sitta eller ”bara vistas” på platsen ofta grundar sig i 
möjligheten att studera andra människor och flöden 
i rummet. De beskriver att lyckade ”people-places” 
kan vara platser som människor specifikt går till 
(destinationer), men oftast är det platser som många 
passerar på väg till något annat. Enligt Carmona 
et al. (2010) finns det väldigt få lyckade ”people-
places” som endast fungerar som destinationer. I 
princip har alla dessa platser en fördelaktig central 
lokalisering vad gäller rörelse och flöden i den 
urbana miljön (Carmona et al. 2010, ss. 201-202). 

I samband med att Carmona et al. (2010) diskuterar 
rörelse och flöden tar de upp Space syntax som är 
ett analysverktyg för planering och utvärdering av 
arkitektur. Genom Space syntax kan bland annat 
samband mellan gångtrafikanters rörelse och formen/
gestaltningen av den urbana miljön analyseras, samt 

relationen mellan densiteten av gångtrafikanter och 
markens användande. Denna teori mäter kvantitativt 
relationer mellan egenskaper i det urbana rummet. 
Genom komplex kartläggning och matematiska 
tekniker är analyserna baserade på geometriska 
nyckelegenskaper i den spatiala utformningen 
av urbana miljöer. Den spatiala utformningen 
representeras genom ett nätverk av linjer. Genom att 
studera dessa linjers (även kallat ”gator”) kopplingar 
och möten mellan varandra räknas det matematiskt 
och rationellt ut exempelvis hur tillgänglig en plats 
är beroende på hur central och sammankopplad 
den är till omkringliggande vägar och strukturer. 
Space syntax föregångsman Bill Hillier menar att 
genom att analysera den rumsliga utformningen och 
strukturen av det urbana nätet kan rörelsedensiteten 
förutsägas exakt. Carmona et al. (2010) beskriver 
att denna analysmetod utmanar urbana designers 
att tänka mer kritiskt om relationerna mellan 
utformningen, rörelsen och användandet av urbana 
rum. De menar att även om Hilliers teori är baserad 
på ett väldigt matematiskt synsätt av människor och 
deras uppförande så visar dess analyser ett starkt 
samband med observerade människors rörelse 
(Carmona et al. 2010, ss. 204-205). 

Carmona et al. (2010) beskriver att det finns 
många idéer om gestaltning och utformning av 
offentliga rum. Något som lyfts fram som viktigt är 
att designen och utformningen av platsen främjar 
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”people-places” består av och ger möjlighet till 
olika nivåer av engagemang där individer själva 
kan välja att dra sig tillbaka eller ta kontakt. Mer 
ovanliga eller utstickande funktioner eller händelser 
i ett offentligt rum som exempelvis design- och 
konstelement eller underhållare kan skapa spontana 
möten och interaktion (Carmona et al. 2010, ss. 211-
212). 

Möjligheten att upptäcka 
Möjligheten att upptäcka bygger på behovet 
av variation och förändring menar Carr et al. 
(1992). Det kan bland annat handla om variation i 
utformningen eller att det möjliggörs för exempelvis 
konstutställningar eller kulturprogram i det 
offentliga rummet (Carmona et al. 2010, s. 213).  

I boken lyfter Carmona et al. (2010) också fram 
vikten av att arbeta med rummets centrum och 
kanter för att skapa lyckade ”people-places”. 
Att placera något centralt i rummet skapar fokus 
och en känsla av visuell helhet. Att arbeta med 
rummets kanter beskrivs vara ännu viktigare då 
det vanligtvis är dit människor dras i stället för 
att dröja kvar mitt på platsen. De beskriver att om 
kanterna i ett offentligt rum är misslyckade kommer 
troligtvis rummet bli en plats där människor endast 
passerar. För att skapa möjlighet att studera rummets 
aktivitet och funktioner bör bänkar placeras i 
kanterna av rummet. Kanterna kan också erbjuda 

användande och aktivitet. Lyckade offentliga platser 
stöttar och underlättar för människors aktiviteter. 
Det beskrivs att platser bör vara utformade med 
en medvetenhet om hur människor använder dem. 
Carmona et al. (2010) lyfter fram att det är viktigt 
att den som designar en offentlig plats insamlar 
detaljerad kunskap och utvecklar en känslighet för 
platsen genom egna upplevelser och erfarenheter 
(Carmona et al. 2010, ss. 207-208).

Carmona et al. (2010) tar upp texten Public 
Space skriven av Carr et al. (1992). I denna text 
argumenterar författarna för att offentliga platser ska 
klara av att tillgodose de behov som användarna av 
platsen har. Carr et al. (1992) har identifierat några 
huvudsakliga behov människor har i offentliga rum: 
komfort, avslappning, passivt engagemang, aktivt 
engagemang och möjligheten att upptäcka saker 
(Carmona et al. 2010, ss. 208-214). 

Komfort
De beskriver att beroende på hur bra komfort ett 
rum erbjuder resulterar i hur länge människor väljer 
att vistas på platsen. Det kan handla om skydd från 
väder eller att det känns tryggt att vara på platsen. 
En viktig aspekt för att känna trygghet på en plats 
beskriver Carr et al. (1992) är möjligheten att enkelt 
kunna se in eller ut från rummet (Carmona et al. 
2010, s. 209).

Avslappning
Vad gäller avslappning lyfter Carr et al. (1992) fram 
vikten av neutrala element i miljön, exempelvis träd, 
grönska och vatten. De menar även att separation 
från fordonstrafik är avgörande för möjligheten till 
avslappning. Dock lyfter de fram problematiken med 
att separera trafik från offentliga rum eller skymma 
sikten med exempelvis träd. Detta kan resultera i 
att det offentliga rummet känns otryggt under de 
timmar på dygnet som platsen inte är lika ockuperad 
av människor (Carmona et al. 2010, s. 209).

Passivt engagemang
Passivt engagemang beskriver Carr et al. (1992) 
kan leda till avslappning. Det handlar om att kunna 
iaktta och studera aktiviteten, människorna och 
platsens olika element utan att aktivt behöva delta. 
Det som oftast lockar människor till en plats är 
andra människor och det livet de skapar. De menar 
att de mest använda sittplatserna är oftast de som är 
placerade i anslutning till gångflöden eller liknande 
(Carmona et al. 2010, ss. 209-210). 

Aktivt engagemang
Carr et al. (1992) menar att aktivt engagemang 
innebär en mer direkt upplevelse av rummet och 
människorna i det. En del människor finner det 
tillfredställande att endast passivt studera medan 
andra vill ha direktkontakt med exempelvis 
människor, aktiviteter eller element i rummet. Bra 
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sittmöjligheter genom mer informella sittytor som 
räcken, inskjutande partier i väggar eller liknande. 
Om kanterna dessutom är något högre än själva 
rummet samt väderskyddade skapas attraktiva 
sittmöjligheter med god utsikt och skydd. Carr et al. 
(1992) beskriver att de mest inbjudande platserna 
att sitta på är de som är tillräckligt höga för att ge en 
god överblick, men är låga nog för att enkelt kunna 
användas. Något som även beskrivs som viktigt är 
att offentliga rum bör ha både primära och sekundära 
sittplatser. En primär sittplats kan exempelvis 
vara en bänk eller stol och sekundära sittplatser 
kan exempelvis utgöras av trappor. Carmona et al. 
(2010) menar att sekundära sittplatser är viktiga 
för att de skapar möjlighet för fler människor att 
sitta samtidigt som de sekundära sittytorna inte ser 
“tomma” ut när de inte används. Då en trappa inte 
endast har ett syfte att vara en sittplats upplevs den 
inte lika tom när den inte används som exempelvis 
en tom bänk gör menar Carmona et al. (Carmona et 
al. 2010, ss. 214-215).

Carmona et al. (2010) beskriver att bebyggelsen 
i urbana miljöer ofta är tät och sammankopplad. 
Byggnaders fasader förser därför öppna platser 
och offentliga rum med ”väggar”. Dessa fasader 
är utformade med olika design och form för att 
förmedla ett specifikt budskap eller intryck av 
byggnaden. Fasadernas utformning och formspråk 
påverkar därmed platsen eller det offentliga rummet 

som är bredvid (Carmona et al. 2010, s. 85).
Carmona et al. (2010) påpekar att markbeläggningen 
i ett offentligt rum är viktig för att skapa harmoni 
och en helhetskänsla. Markbeläggningen beskrivs 
vara resultat av funktionella överväganden vilka 
kan ha estetiska effekter på rummet. Om syftet 
med markbeläggningen är att visa på olika 
användningsområden är det vanligt att mötet mellan 
dessa olika markbeläggningar är väl artikulerade. 
Ett vanligt möte som nästan alltid är välartikulerat 
är mötet mellan bilväg och gångväg. Carmona et al. 
(2010) beskriver även att markbeläggning kan vara 
effektiv om man vill manipulera upplevelsen av 
rummets form och storlek (Carmona et al. 2010, ss. 
193-195).

Carmona et al. (2010) beskriver att rummets 
möblering kan bidra med identitet och karaktär. 
Rummets möblering ger en indikator för kvaliteten 
i den urbana miljön och kan också bidra med att 
en ”kvalitetsstandard” skapas som kan komma 
att påverka vidare utveckling av den offentliga 
miljön. Carmona et al. (2010) påpekar att trots att 
möbleringen av platser är en väsentlig del i att skapa 
trivsamma och intressanta miljöer uppförs ändå 
otaliga mängder möblering i offentliga rum utan 
vidare eftertanke på helhetsbilden och effekten av 
dem. Detta resulterar i en visuellt och funktionellt 
rörig urban miljö (Carmona et al. 2010, s. 196).

3.1.5 Orrje & Lindholm (2014)

Konsten att gestalta offentliga miljöer: 
samverkan i tanke och handling
Enligt Orrje och Lindholm (2014) är det vid 
utformning av offentliga miljöer viktigt att 
gestaltningen anpassas till det offentliga rummets 
funktion och användning. De hävdar att huruvida 
en offentlig plats fungerar väl eller inte avgörs 
av i vilken utsträckning det offentliga rummet 
brukas och uppskattas av medborgare och 
andra samhällsaktörer (Orrje och Lindholm 
2014, s. 7). Gestaltning är enligt dem även en 
ständigt pågående process där platser skapas och 
återskapas genom människors användning samt 
värdering av platsen (Orrje och Lindholm 2014, 
s. 16). När en offentlig miljö ska gestaltas är det 
nödvändigt att ha kunskap om platsens historiska 
betingelser samt betydande kvaliteter. Ofta saknar de 
som har ansvar för utveckling och gestaltningen av 
offentliga rum en egen relation både till den aktuella 
platsen och till de människor som bor och verkar 
där. Platsanalyser, fysisk närvaro samt möten och 
samarbeten med boende och andra i det offentliga 
rummet anses därför vara mycket viktigt. Orrje och 
Lindholm (2014) betonar även vikten av att uppnå 
långsiktigt hållbara lösningar där de förändringar 
som genomförs samspelar med platsens tidigare 
utformning, användning och betydelse. De beskriver 
vidare hur bevarande av kulturhistoriska kvaliteter 
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En annan aspekt Gehl (2010) tar upp är att kvaliteten 
av markbeläggningen och val av material är viktig 
för fotgängares bekvämlighet i stadens offentliga 
rum. Stadens gångvägar bör bestå av jämna och 
halkfria material. Kullersten och bruten natursten 
ger platser karaktär, men de lever sällan upp till 
de krav som finns på mark- beläggningen i dagens 
samhälle. I de offentliga rum där det finns ett behov 
av att ha kvar kuller-stenen för att behålla den gamla 
karaktären, måste stråk av släta stenplattor adderas. 
Detta menar Gehl (2010) är nödvändigt för att göra 
det möjligt för rullstolar, barnvagnar, små barn, 
seniorer samt kvinnor i höga klackar att röra sig 
genom rummet på ett bekvämt sätt. Denna typ av 
gångvägar där det nya kombineras med det gamla 
används i många städer idag (Gehl 2010, s. 133).

Gehl (2010) tar även upp att ljudvolymen i ett 
offentligt rum är en viktig aspekt för att människor 
ska trivas på en plats. Att kunna höra och prata i 
urbana miljöer har gradvis blivit allt lägre prioriterat, 
i och med att biltrafiken har ökat. Möjligheten att 
mötas och hålla ett samtal i stadens rum har tidigare 
tagits för givet men har idag blivit allt svårare 
(Gehl 2010, s. 151). Enligt Gehl (2010) har det 
skett dramatiska förändringar vad gäller ljudnivån 
i stadsrummen. Den extrema ljudnivån gör det inte 
bara svårt att prata utan skapar även en permanent 
stressfaktor i stadsrummen. Människorna som 
använder stadens rum har blivit så pass vana vid 

bidrar till platsens utveckling och skapar sociala och 
ekonomiska värden, på samma sätt som förändring 
och tillskott av nya kvaliteter gör (Orrje och 
Lindholm 2014, ss. 21-22).

I boken Konsten att gestalta offentliga miljöer (2014) 
beskrivs att dagens samhälls- och stadsutveckling är 
nära sammankopplad med hållbarhetsaspekter. Detta 
är något som i hög grad påverkar utformningen av 
dagens offentliga rum där det, förutom attraktivitet 
vad gäller arkitektur och grönska, ofta finns ett fokus 
på sociala aspekter som tillgänglighet, användning 
och trygghet (Orrje och Lindholm 2014, s. 226). I 
boken (2014) nämns även att många städer till stor 
del präglas av att det idag finns en uppsjö av olika 
tankar och idéer om hur staden borde utformas som 
både motsäger och kompletterar varandra (Orrje och 
Lindholm 2014, ss. 247-248).

3.1.6 Gehl (2010)

Cities for People
Enligt Gehl (2010) har stadsplaneringen i sin helhet 
varit problematisk under de senaste 50 åren. Han 
hävdar att människors liv i stadsrummet under 
många år stått lågt på agendan och att det är först nu 
på senare tid kopplingen mellan den fysiska miljön 
och sociala aspekter på nytt börjat uppmärksammas 
(Gehl 2010, s. 0).

Enligt Gehl (2010) finns det många exempel på 
hur förändringar av ett enskilt offentligt rum kan få 
människor att utveckla helt nya mönster vad gäller 
hur de använder platsen (Gehl 2010, s. 16). Det 
kan då handla om så enkla saker som att förbättra 
sittmöjligheterna på platsen. Gehl (2010) drar 
därmed slutsatsen att om städer förses med bättre 
stadsrum kommer användningen av dessa rum att 
öka (Gehl 2010, s. 17).

Enligt Gehl (2010) har livet i stadsrummet en 
betydande påverkan på hur vi uppfattar rummet. 
Han beskriver att en livlös gata är som en tom 
teater. Är det få människor i publiken måste det 
vara något fel med produktionen (Gehl 2010, s. 62). 
Han hävdar även att närvaron av andra människor 
i sig självt signalerar vilka platser som är värda att 
besöka (Gehl 2010, s. 63). Gehl (2010) påstår att 
utformningen av kanterna i stadens rum har en stor 
påverkan på hur de olika rummen upplevs. Han 
menar att det är möjligt att se hur rum med svaga 
eller obefintliga kanter, är betydligt tommare än 
rum med starka, attraktiva kanter. Detta gäller även 
rum där kanterna präglas av högtrafikerade vägar. 
Gehl (2010) hävdar att rummets kanter erbjuder 
några av städernas bästa möjligheter att sitta och stå. 
Klimatet är bäst där, våra ryggar är skyddade och vi 
har uppsikt över rummets element och de situationer 
som uppstår framför oss i rummet (Gehl 2010, s. 
75).
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oljudet att de inte längre ifrågasätter det menar Gehl 
(Gehl 2010, ss. 152-153).

3.1.7 Sitte (1982)

Stadsbyggnad och dess konstnärliga 

grundsatser
I Stadsbyggnad och dess konstnärliga 
grundsatser skriver Camillo Sitte (1982) om 
gestaltningsprinciper för utformning av offentliga 
rum. Bland annat menar Sitte (1982) att det inte bör 
finnas några element i mitten av ett offentligt rum. 
Människan ska kunna röra sig rakt och fritt genom 
rummet utan hinder. Han skriver att objekt inte bör 
placeras i rörelsestråk eller där de bryter siktlinjer. 
Objekt bör främst placeras i utkanterna. Sitte (1982) 
nämner även att stadslivet sker i kanterna av städers 
offentliga rum (Sitte 1982, ss. 27-30).

Vidare talar Sitte (1982) om mer eller mindre slutna 
rum. Ett offentligt rums slutenhet kan bland annat 
mätas genom att beräkna antalet gator som sträcker 
sig förbi platsens kanter. Sitte beskriver att det är 
viktigt att offentliga rum upplevs slutna. Detta på 
grund av att det är slutenhet som är den främsta 
faktorn som bidrar till platsbildning. Ytterligare 
menar Sitte (1982) att friliggande byggnader inte 
bör vara placerade i eller i anslutning till offentliga 
rum. Friliggande byggnader kan inte skapa slutenhet 

vilket gör att platsens rumsliga kvalité försvinner 
(Sitte 1982, ss. 36-41).

Sitte (1982) skriver även om vikten av offentliga 
rums storlek och form då detta påverkar upplevelsen 
av rummet. Förhållandet mellan formen och 
storleken på det offentliga rummet, rummets olika 
element samt dess anslutande byggnader bör enligt 
honom vara proportionerliga. Detta för att rätt 
proportioner mellan dessa kan förstärka varandra 
och på så sätt uppnår rummet sin konstnärliga 
rätt. Exempelvis anser Sitte (1982) att friliggande 
byggnader inte är optimala då de står ensamma och 
ser mindre ut än dess verkliga storlek på ett stort torg 
(Sitte 1982, ss. 42-48).

3.1.8 Norberg-Schulz (1980)

Genius Loci: Towards a phenomenology of 
architecture
I boken Genius Loci: Towards a phenomenology 
of architecture försöker Christian Norberg-Schulz 
(1980) skapa förståelse för miljöer och existentiella 
rum. Norberg-Schulz (1980) gör ett första försök till 
arkitekturfenomenologi. Detta innebär en teori om 
förståelse för arkitekturens konkreta existentiella 
villkor. I boken vill han utreda målet med 
existentiella dimensioner (Norberg-Schulz 1980, s. 
5). 

Norberg-Schulz (1980) skriver att han har en tillit 
till arkitektur. Han anser att arkitektur inte endast 
fungerar för att skapa monumentalitet eller för att 
bara imponera populationen. Han skriver att det 
inte finns olika typer av arkitekturer. Det finns bara 
olika situationer som kräver olika lösningar för 
att tillfredsställa människans fysiska och psykiska 
behov (Norberg-Schulz 1980, s. 5). 

Norberg-Schulz (1980) hävdar att när vi försöker 
analysera arkitektur missar vi den konkreta 
karaktären i omgivningen. Med detta menar han 
själva kvaliteten som är föremålet för människans 
identifikation, vilken kan ge henne existentiellt 
fotfäste. Vidare skriver Norberg-Schulz (1980) 
om “dwelling”, vilket han menar är en synonym 
till existentiellt fotfäste. “Dwelling” är syftet med 
arkitektur. Människan känner sig hemma där hon 
kan orientera och identifiera sig med omgivningen. 
Detta innebär med andra ord miljöer där människan 
upplever omgivningen som meningsfull. Han skriver 
att “dwelling” innebär något mer än bara skydd. Det 
innebär rum där livet sker. Han skriver att platser 
är rum med en distinkt karaktär. Vidare förklarar 
Norberg-Schulz (1980) “genius loci”, även kallat 
platsens ande (eller platsens själ). Detta menar han 
är en verklighet människan möter och kommer 
överrens med i det vardagliga livet. Arkitektur 
syftar till att visualisera “genius loci”. Arkitekturens 
utmaning ligger i att skapa meningsfulla platser som 
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därmed hjälper människan att känna sig hemma i 
omgivningen (Norberg-Schulz 1980, s. 5).

Norberg-Schulz (1980) skriver också att historia 
endast är meningsfullt om det representerar nya 
konkretiseringar av de existentiella dimensionerna. 
Dessa beror generellt på hur saker är skapade menar 
han. Det handlar om det historiska tingets form och 
teknologi (Norberg-Schulz 1980, s. 6).

Norberg-Schulz (1980) beskriver att “genius loci 
kommer från romartiden. Han nämner dock att 
det kanske inte alltid kallats för “genius loci”. 
Han menar att varje individ har sitt “genius”, en 
skyddande ande. Anden ger liv till människor 
och platser och följer dem från födseln till döden. 
“Genius loci” avgör individens karaktär och utgör 
därmed vad den är för något eller vad den vill vara. 
Norberg-Schulz (1980) beskriver att människan 
upplever en miljö som bestående av oändligt många 
karaktärer. Han menar att det är speciellt viktigt för 
människan att känna att hon är överens med en plats 
“genius” då hennes liv tar plats där (Norberg-Schulz 
1980, s. 18).

3.2 Mall för fallstudie

Efter att ha producerat en testmall och prövat den 
på tre slumpmässigt utvalda platser i Göteborg och 
Malmö har en slutgiltig mall utformats. Testmallen 

innehöll en platsinventering och en intervjudel. 
Platsinventeringen bestod av en kvantitativ och 
en kvalitativ del. Den kvantitativa delen utgjordes 
av en checklista där de fysiska elementen och 
utformningen av platsen registrerades. Den 
kvalitativa delen innefattade analyserande frågor 
där syftet var att registrera upplevelsen och 
känslan av och i rummet. Efter att ha testat mallen 
framgick det att vi ville fokusera mer på människors 
användning och rörelse i de offentliga rummen 
samt våra egna upplevelser av de olika platserna. I 
och med detta togs den kvalitativa delen bort från 
platsinventeringen och ersattes av två separata delar 
(metoder) som vi valde att kalla observationer och 
rumsliga analyser. Observationerna innebär i arbetet 
att människors användning och rörelse på platsen 
registreras och kartläggs. Rumsliga analyser innebär 
att upplevelsen och känslan av det offentliga rummet 
analyseras. I den slutgiltiga mallen innehåller 
platsinventeringen endast en checklista för vad som 
faktiskt finns på platsen. Intervjudelen i testmallen 
ansågs uppfylla dess syfte och förblev därför i 
princip densamma. De frågor som ställdes handlade 
om intervjupersonens upplevelse av platsens 
utformning och dess olika element, samt om och när 
de brukar vistas i det specifika offentliga rummet. I 
den slutgiltiga mallen tillfördes dock en ytterligare 
fråga för att de intervjuade skulle utveckla sina svar. 
Se Bilaga 1 för testmall och Bilaga 2 för slutgiltig 
mall.
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Järntorget

Gustav adolfs torg

brunnsparken

Bältesspännarparken

Götaplatsen

Lindholmskajen

3.3 FALLSTUDIE
I elva offentliga rum i Göteborg och Malmö har 
inventeringar, observationer, rumsliga analyser och 
intervjuer genomförts. Nedan redovisas platsernas 
lokalisering i vardera stad.

Långa dammen - folkets park

södertull

stortorget

Lilla torg

dag hammarskjölds torg

Göteborg Malmö
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LINDHOLMSKAJEN
3.3.1.1

Plats 1.



GSEducationalVersion

OM PLATSEN

Lindholmskajen är lokaliserat på Hisingen i 
Göteborg och ligger med anknytning till Göta älv. 
Platsen är nära belägen Göteborgs centrala delar 
som är lokaliserade på andra sidan älven. Det finns 
goda kollektiva förbindelser med färjetrafik mellan 
Lindholmen och centrala Göteborg. Lindholmen 
är ett gammalt varvsområde som har byggts om 
till en plats där forskare, studenter och teknik- och 
mediaföretag verkar. I närheten av Lindholmskajen 
finns bland annat Lindholmen science park som 
är en internationell företagspark, Lindholmens 
tekniska gymnasium, Polhemsgymnasiet och 
Chalmers tekniska högskola (Göteborgs stad u.å.). 
På Lindholmskajen finns en skulpturgrupp gjord av 
Gert Marcus år 1994, som kallas Di-Edersekvensen 
(Broberg 1994). Detta konstverk består av ett flertal 
komponenter i olika färger och storlekar. 

Det offentliga rummets storlek: Ca. 4000 kvm

PLATSINVENTERING

Lindholmskajen inventerades den 11 april 2017 en 
solig men blåsig tisdag under lunchtid.

Rummets form

Rummet är triangulärt i sin form och tydligt 

avgränsat med två sidor mot älven och en sida mot 
en byggnad. Rummet är öppet och fasaden bildar ett 
“ryggstöd” för platsen. Rummet har en riktning ut 
mot havet på grund av sin triangulära form. 

Rummets möblering

I rummet finns bänkar, en skulpturgrupp, ett trädäck, 
pollare med belysning och lyktstolpar. Bänkar 
är lokaliserade i utkanten av rummet längs med 
älven. Skulpturgruppen är placerad mitt i rummet 
och består av stora, gradvis stegrande, höga och 
färgglada bågar. Konsten skapar en resande och 
pekande riktning uppåt. Trädäcket är placerat 
i anslutning till älven. Pollarna är placerade i 
gränsen mellan stenbeläggningen och trädäcket. 
Lyktstolparna är placerade längs rörelsestråken.

Rummets grönska

Inom det avgränsade området finns ingen grönska, 
men det finns en trädrad och planteringskärl strax 
intill det avgränsade offentliga rummet.

Rummets markbeläggning och fasader

Platsen är till största del hårdlagd med en blandning 
av gatsten och marksten samt ett trädäck. Längs 
rörelsestråken består markbeläggningen av marksten 
medan resten av platsen består av gatsten. Rummet 

LINDHOLMEN

GÖTA ÄLV

Göteborg 
centrum

Färjor

Foto: Brygga med utsikt över Göta älv och Göteborg centrum.

Karta: Utformning av Lindholmskajen. Orange markering visar 
avgränsningen av det offentliga rum som studerats. 

Karta: Lindholmskajen med omnejd. Orange markering visar avgränsning 
av det offentliga rum som studerats.

N
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angränsar i väst till en byggnad med en brun 
tegelfasad som är fyra våningar hög.  

Rumslig analys

Lindholmskajen upplevs öppen, stor och ljus. 
Platsens läge vid älven skapar en öppenhet och en 
känsla av att rummet öppnar upp sig med vida vyer 
över vattnet och centrala Göteborg. Rummet upplevs 
ljust då det ej omsluts av byggnader och genom 
att vattnet skapar reflektioner. Lindholmskajen 
upplevs även stor och öppen då den främst består 
av en platt yta vilken innehåller få komponenter. 
Denna yta dominerar platsen och upplevs öde trots 
att den ockuperas av skulpturgruppens delgestalter. 
Skulpturgruppen dominerar platsen och det är inte 
tydligt vad den symboliserar eller föreställer. Det 
finns ett stort tolkningsutrymme för betraktaren. 
Trots att konsten i sig är “luftig” och inte tar upp 
mycket markyta tar den en stor del av platsen i 
anspråk. Upplevelsen är att stora delar av platsen 
är reserverad för konsten, vilket gör att platsen 
känns otillgänglig för vardagsbruk (till exempel att 
sitta eller befinna sig där). Trädäcket som sträcker 
sig utmed kajen är ett område som anses mer 
inbjudande då den erbjuder möjligheter att sitta och 
uppehålla sig på nära vattnet med utsikt. Ljudmiljön 
är intressant och stimulerande då den består av 
vågskvalp, fiskmåsar och människoröster och 
trafikbuller förekommer knappt. Rummets riktning 

är inte entydig, vilket kan bero på den triangulära 
formen och hur människor rör sig och verkar på 
platsen.

Från Lindholmskajen ges en bra översikt över 
närliggande områden och dess aktiviteter, så som 
företagsbyggnader, skolor, färjetrafik, bryggor och 
människor. Upplevelsen är därför att platsen är 
stimulerande att befinna sig på då det finns mycket 
att titta på.

OBSERVATION

Tid för observation av platsen: 12.30-13.00

Den mest dominerande och tydligaste rörelsen på 
platsen var längs stråket utmed fasaden i den västra 
delen av området. Som ovan nämnts är detta stråk 
avgränsat med en annan markbeläggning, vilken 

anses vara mer anpassad för transport. Längs detta 
stråk rörde sig många människor förbi platsen på 
väg någon annanstans. Det var främst gång- och 
cykeltrafik samt motionärer som färdades längs 
stråket, men även ett fåtal bilar utnyttjade det. 
Rummet upplevdes med andra ord till stor del vara 
en passage. Platsen var dock även en destination 
för vissa som uppehöll sig där under en kortare 
tid, till exempel under sin lunchrast. Bänkarna 
och sittplatserna på trädäcket upplevdes vara väl 
använda. Detta kan ha berott på det fina vädret och 
att många hade lunchrast under denna tid. Rörelse 
förekom även genom platsen då folk skulle ta sig 
både från och till entrén i byggnaden i väst samt 
till sittplatserna och trädäcket vid vattnet i utkanten 
av rummet. Denna rörelse tvärs genom rummet 
skedde dock i mindre utsträckning och förekom i 
mer “strosande” form. Ett fåtal människor rörde sig 
även genom rummet längs med kajkanten för att ta 
sig till båtbryggan och båtarna som var förtöjda där. 
Konsten på Lindholmskajen upplevdes inte påverka 
rörelsen i rummet, då människor gick mellan 
bågarna. Endast ett fåtal människor stannade upp för 
att studera konsten. På platsen rörde sig arbetande, 
studenter och endast ett fåtal barn observerades. 
Trots att området inte är anpassat för bilar körde, 
som tidigare nämnts, ett fåtal bilar på platsen. En 
var en varutransportbil och en vanlig bil uträttade ett 
ärende på båtbryggan. 

GSEducationalVersion

Riktning

Öppenhet

Utsikt

Skiss: Illustrerar upplevelsen av Lindholmskajen.
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Intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes två intervjuer med 
användare av det offentliga rummet.
Samtliga beskrev att platsen är inbjudande och 
trevlig att vistas på, speciellt när vädret är bra. Det 
nämndes även att vattnet till stor del är en tillgång 
till platsen. Under båda intervjuerna framgick att 
Lindholmskajen används mycket under lunchtid av 
både arbetande och studerande. De beskrev även att 
flera väljer att gå ut till trädäcket varje dag oavsett 
väder. En person beskrev att hen ibland brukar sitta 
där och observera vad som händer runtomkring, det 
är den höga aktiviteten runt platsen som förhöjer 
dess kvalitet. 

Under båda intervjuerna framgick det att konsten 
inte upplevs tillföra något till platsen. De beskrev 
konsten som icke kontroversiell och intetsägande. 
För att förbättra platsen föreslog de intervjuade 
att platsen skulle ha tydligare trafikseparering 
då det ansågs vara ett problem att gång- och 
cykeltrafikanter samt bilar delade på utrymmet. 
En person påpekade även att det borde hända mer 
i mitten av platsen som exempelvis en fontän eller 
sittplatser. Uteservering var ett annat förslag för att 
höja aktiviteten på platsen.

Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse i och användning av Lindholmskajen. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att stå, 
sitta eller ligga ner under den tid som tillägnades observationen. Denna typ av grafisk modell som kartlägger människors användning och 
rörelse på en plats är introducerad av Jan Gehl.

GSEducationalVersion

Observationsplats

Störst rörelse

Mindre rörelse

Stros

Människor sitter

Människor står

Människor ligger ner
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Foto: Rörelsestråket i västra delen av det offentliga rummet som sträcker 
sig längs med Lindholmskajens enda fasad har en annan markläggning än 
övriga platsen. 

Foto: Pollare avgränsar bryggan från den övriga platsen. Ett gång-
stråk i annan markbeläggning sträcker sig längs med bryggan. 
Sittmöjligheterna på Lindholmskajen är placerade i utkanten av det 
offentliga rummet.

Foto: Delar av konstverket har en varierad färgskala beroende på vilket 
håll det ses från. 

Foto: Visar hur konsverket är krökt. Här är det tydligt att konsten tar stora 
delar av platsen i anspråk trots att den inte tar upp stor markyta. 

Foto: Rummets öppenhet med utsikt över älven och Göteborg centrum i 
bakgrunden. 

Foto: Bilden visar delar av den tomma yta platsen till stor del består av. 
Även här är det möjligt att se att bänkar är placerade i utkanten av det 
offentliga rummet. 

31



götaplatsen
3.3.1.2

Plats 2.



OM PLATSEN

Götaplatsen är centralt belägen i Göteborg och ligger 
i den södra änden av Kungsportsavenyn. Platsen 
ligger i stadsdelen Lorensberg och är omringad 
av flera kulturella institutioner som Stadsteatern, 
Göteborgs konstmuseum, Göteborgs konsthall 
och Göteborgs Konserthus. Götaplatsen fungerade 
redan som en naturlig samlingspunkt innan den 
planerades och anlades år 1923 (Ljung 2013a). 
Mitt på Götaplatsen står statyn Poseidon som är 
utformad av Carl Milles och är ett av Göteborgs 
mest kända landmärken. Statyn föreställer den 
grekiska havsguden Poseidon och invigdes år 1931. 
(Göteborg & Co u.å.) Götaplatsen är även en plats 
där olika typer av evenemang anordnas. Till exempel 
hålls delar av kulturkalaset på platsen i augusti. 

Det offentliga rummets storlek: Ca. 2000 kvm

PLATSINVENTERING

Götaplatsen inventerades den 11 april 2017 en solig 
men blåsig dag under eftermiddagen.

Rummets form

Det offentliga rummet är kvadratiskt och tydligt 
avgränsat av byggnader, en bilväg och trappor upp 

till Göteborgs konstmuseum. Platsen sluttar ned 
mot Kungsportsavenyn, som gör det möjligt att få 
en bra överblick och utsikt över avenyn. Platsen är 
öppen och har en riktning ner mot avenyn samt upp 
mot Göteborgs Konstmuseum. Götaplatsen är delvis 
omsluten av fasader.

Rummets möblering

I rummet finns bänkar, en skulptur med 
vattenelement (Poseidon), betongkuber, 
planteringskärl och lyktstolpar. All möblering i 
rummet ramar in Poseidon som är placerad i mitten 
av Götaplatsen. Poseidon är en skulptur med 
en fontän runt sig. Fontänen var ej i bruk under 
platsbesöket. Betongkuberna är placerade i en 
kvadrat runt Poseidon och i utkanten av rummet 
intill bilvägen. Planteringskärlen är placerade inom 
den kvadrat betongkuberna bildar tillsammans med 
bänkarna. Bänkarna är placerade på den östra och 
västra sidan av Poseidon mellan betongkuberna. 
Lyktstolparna på platsen är placerade i rummets 
hörn. 

Rummets grönska

Förutom planteringskärlen finns det ingen annan 
grönska på platsen, men det finns träd i nära 
anslutning till Götaplatsen.

GSEducationalVersion

kungsportsavenyn
göteborgs 

konstmuseum

Berzeliig
atan

Foto: Poseidon och de inramande betongkuberna och bänkarna. Även 
utsikten ner längs Kungsportsavenyn.

Vasaparken

Karta: Götaplatsen med omnejd. Orange markering visar avgränsning av 
det offentliga rum som studerats.

Karta: Utformning av Götaplatsen. Orange markering visar avgränsning 
av det offentliga rum som studerats. 
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Rummets markbeläggning och fasader

Platsen är hårdlagd med en blandning av marksten, 
gatsten och asfalt. Det finns en kvadrat runt Poseidon 
som består av marksten. Kvadraten har även en 
ram av gatsten och i övrigt är platsen asfalterad. De 
två byggnaderna som ligger i direkt anslutning till 
rummet har gula tegelfasader med ljusa stenelement. 
Trapporna i söder som platsen angränsar till leder 
upp till ytterligare en byggnad som även den har gul 
tegelfasad. Denna byggnad är stor och pampig med 
stora valv som sträcker sig längs hela fasaden.

Rumslig analys

Statyn Poseidon dominerar intrycket av rummet både 
på grund av dess storlek och centrala läge på platsen. 
Götaplatsen upplevs vara möblerad och utformad 
efter och runt statyn, exempelvis är alla betongkuber 
och bänkar på platsen placerade runt den. Detta 
förstärks även genom att Poseidon är upphöjd över 
resten av platsen genom trappavsatser. Hela det 
offentliga rummets upphöjda läge skapar möjlighet 
för utblickar och en känsla av att rummet öppnar 
upp sig ner mot avenyn. Rummet upplevs vara stort, 
symmetriskt, representativt och monumentalt både 
på grund av Poseidons placering i mitten av rummet, 
rummets placering längst upp på Avenyn och 
möbleringens placering runt om Poseidon. Rummets 
pampiga omkringliggande kulturbyggnader är andra 

faktorer som bidrar till att rummet upplevs som 
monumentalt och representativt. De omslutande 
fasaderna på platsens tre av fyra sidor skuggar delar 
av det offentliga rummet tidvis. Betongkuberna och 
markbeläggningen runt om Poseidon är placerade på 
ett sådant sätt att de skapar en kvadrat och därmed 
ett “rum i rummet”.

OBSERVATION

Tid för observation av platsen: 14.00-14.30

Götaplatsen upplevdes vara en livlig plats där många 
rörde sig både runt och genom rummet. Precis intill 
Götaplatsen, längs med Berzeliigatan, var det under 
observationen en stor trafikrörelse, både i form av 
gång-, cykel- och biltrafik. Det var även en stor 
rörelse genom platsen, mellan avenyn och Göteborgs 
konstmuseum. Många rörde sig förbi platsen i 
kanterna av rummet men en del gångtrafik gick 

också närmare mitten och Poseidon. Det offentliga 
rummet korsas i den södra delen av ett rörelsestråk 
som sträcker sig längs med trapporna. När 
människor rörde sig upp och ner för trapporna vid 
konstmuseet vek vissa av på detta tvärgående stråk. 
Under observationen förekom även fordonstrafik 
i det offentliga rummet då ett fåtal bilar samt en 
motorcykel körde runt Poseidon. 

På Götaplatsen rörde sig alla olika typer av 
människor. Vad gäller människors användning av 
Götaplatsen var det generellt mest aktivitet kring 
statyn. Många gick fram till statyn och studerade 
den. Många satt också vid den, vissa på bänkarna, 
andra på trappstegen och det fanns även någon som 
satt på en betongkub. Människor stod på olika delar 
av platsen, vissa vid statyn, andra lite längre bort och 
några stod även på trapporna upp mot Konstmuseet.

Intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes tre intervjuer 
med användare av det offentliga rummet. Samtliga 
beskrev platsen som trevlig och då speciellt när 
vädret är bra. Några uttryckte att de tycker om att 
det är en stor öppen plats med siktlinjer och att det 
är trevligt att mycket konst och kulturbyggnader 
är samlade runt platsen. De beskrev även att 
Götaplatsen känns som ett nav och en mötesplats för 
konst och kultur. 

Tomt/öppet

Fokus

Riktning

Skiss: Illustrerar upplevelsen av Götaplatsen.
N
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Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse och användning på Götaplatsen. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att stå eller sitta 
ner under den tid som tillägnades observationen. 
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Observationsplats

Störst rörelse

Mindre rörelse
Stros

Människor sitter

Människor står
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En person nämnde att Götaplatsen är en mycket 
viktig plats för Göteborgare. Flera tog upp att 
platsen är som bäst under olika evenemang, som 
Kulturkalaset, Göteborgsvarvet och nyårsafton. De 
flesta uttryckte att de inte brukar vara på platsen 
under sin fritid. Flera beskrev att de bara är där om 
de ska någon annanstans, exempelvis till biblioteket 
eller museet. En person uttryckte även att hen endast 
är på platsen under sitt arbete. Då byggnaderna 
skuggar delar av platsen ansåg någon att det är bra 
med sittmöjligheter i mitten av rummet då det är 
mest sol där. Det var få personer som hade något 
att säga om utformningen av Poseidon. En person 
upplevde dock Poseidon som grotesk och demonisk. 
De flesta personer påpekade att de inte tyckte om 
betongkuberna runt Poseidon och att det istället 
borde finnas fler sittplatser på platsen. Andra förslag 
på förbättringar av det offentliga rummet var att 
placera ryggstöd på bänkarna och att tillföra mer 
grönska till platsen.

N
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Foto: Statyn Poseidon och fontänen är centrerad på platsen. Foto: Här är inramningen av Poseidon tydlig med betongkuberna och 
bänkarna. Göteborgs stadsteater syns i bakgrunden. 

Foto: Den tomma, öppna och asfalterade ytan runt Poseidon.

Foto: Delar av platsen är skuggad. Bänkarna och betongkuberna är 
placerade centralt och skuggas inte av den omkringliggande bebyggelsen. 

Foto: Rörelse som skedde genom rummet, mellan avenyn och 
Konstmuseet.

Foto: En annan markbeläggning är uppförd i mitten av rummet och 
avgränsar tillsammans med betongkuberna och bänkarna den centrala 
delen av Götaplatsen. Trappan upp till Konstmuseet syns i bakgrunden. 
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Bältesspännarparken
3.3.1.3

Plats 3.



OM PLATSEN

Bältesspännarparken ligger i centrala Göteborg och 
är en del av det grönstråk som sträcker sig längs 
vallgraven. Parken ligger intill Kungsportsavenyn 
och är en del av Kungsparken. Den är belägen 
mellan Stora teatern och Trädgårdsföreningens 
huvudentré. I parkens västra del, mitt emot Stora 
teatern, är konstverket Bältesspännarna placerat. 
Konstverket är skapat av Johan Peter Mollin och 
kom till platsen år 1914. Motivet beskriver en 
tvekamp med kniv, på liv och död, mellan två män 
som är sammankopplade med ett bälte (Göteborg 
konst u.å.c). 

Det offentliga rummets storlek: Ca. 3000 kvm

PLATSINVENTERING

Bältesspännarparken inventerades den 11 april 2017 
en solig men blåsig tisdagseftermiddag. 

Rummets form

Parken är formad som en halvcirkel och är 
strukturerad i ett geometriskt mönster med organiska 
inslag. I och med parkens form uppstår en riktning 
i en båge från Kungsportsavenyn runt parken och ut 
på Avenyn igen. Parken är öppen och avgränsad av 
träd, vägar, planteringar och Trädgårdsföreningens 
huvudentré. 

Rummets möblering

I parken finns bänkar, ett trädäck, en fontän och 
olika planteringskärl. I Bältesspännarparken finns en 
variation av olika sittmöjligheter. Det finns bänkar 
placerade i parkens utkanter samt en lång enhet av 
sammansatta bänkar i den sydöstra delen. Denna 
långa sittyta är riktad mot mitten av parken. Ett 
trädäck med tre avsatser på vardera sida är placerat 
centralt i den norra delen av det offentliga rummet. 
En fontän är placerad i mitten av rummet och är 
tillgänglig för besökarna då utformningen av den 
tillåter människor att “använda den”. Det finns två 
olika sorters planteringskärl i parken, dessa är främst 
placerade längs med de olika gångstråken. 

Rummets grönska

Det finns mycket grönska i rummet. Förutom 
planteringskärlen finns det tre gräspartier, många 
träd i olika storlekar samt planteringar och häckar 
som avgränsar parken från Avenyn.

Rummets markbeläggning och fasader

Bältesspännarparken består till största del av gräs, 
grus och gatsten. Det gångstråk i parken som är 
format som en båge är asfalterat. Parken ramas 
inte in av någon bebyggelse, dock påverkar Stora 
teaterns byggnad och entrén till Trädgårdsföreningen 
upplevelsen av platsen.

Karta: Bältesspännarparken med omnejd. Orange markering visar 
avgränsning av det offentliga rum som studerats.

kungsportsavenyn

Stora 
teatern

trädgårdföreningen
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Karta: Utformning av Bältesspännarparken. Orange markering visar 
avgränsning av det offentliga rum som studerats.

Foto: Fontänen i mitten av rummet. Bänkar och plantering i den västra 
delen av det offentliga rummet.

heden

Kungsparken
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Rumslig analys

Bältesspännarparken upplevs som en grön oas 
mitt i Göteborgs centrum. Det var mycket liv 
och rörelse i rummet under platsbesöket. Trots 
detta anses inte parken vara stressig. Parken 
upplevs vara en bra plats för rekreation och lek. 
Fontänen som är placerad mitt i rummet är ett 
särskilt trevligt element då den är fin att se på, 
lyssna på och leka med. En annan positiv aspekt 
med rummet är att det finns en mängd olika 
sittmöjligheter. Den variation av markbeläggning 
som finns i detta offentliga rum upplevs bidra 
till många olika typer av användning av rummet. 
Gräsytorna upplevs exempelvis vara inbjudande 
för lek och rekreation, medan gruset upplevs vara 
en trevlig kontrast till de asfalterade ytor som 
i övrigt dominerar staden. De stora och unika 
planteringskärlen är andra uppskattade element 
på platsen. Trots att Bältesspännarparken inte 
ligger i direkt anslutning till Stora teatern är 
upplevelsen att dess fasad påverkar intrycket av 
rummet och bidrar till att Bältesspännarparken 
känns mer representativ än vad rummet hade 
gjort utan den.

OBSERVATION

Tid för observation av platsen: 15.00-15.30

Bältesspännarparken är både en passage och en 
destination för de som rör sig och befinner sig i 
centrala Göteborg. De som befann sig i det offentliga 
rummet under observationen lekte, satt ner, vilade, 
passerade eller strosade. En blandning av människor 
befann sig i parken och många barnfamiljer använde 
platsen för lek och rekreation. Fontänen upplevdes 
vara uppskattad av främst barn då de kunde leka 
i och runt vattenstrålarna. Det offentliga rummets 
form och struktur upplevdes försvåra för de 
människor som ville gena genom parken. Fontänens 
placering skapar en barriär och gångstråket i form av 
en båge gör att vägen genom rummet blir längre än 
vad som är nödvändigt. Häckarna och planteringarna 
i rummets västra del bidrar också till att det blir 

svårare att gena genom rummet. Många människor 
valde att korsa gräsmattorna istället för att gå längs 
med GC-vägarna.

Intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes två intervjuer med 
användare av det offentliga rummet. De intervjuade 
beskrev Bältesspännarparken som trevlig, lugn, 
mysig och öppen. På frågan om de brukar vara på 
platsen gavs blandade svar. En av de intervjuade 
beskrev att hen ofta är på platsen för att fika eller 
bara “hänga”, medan andra beskrev att de inte 
brukar befinna sig på platsen. Flera beskrev fontänen 
och markstenen som trevliga inslag på platsen. 
Planteringarna är ett annat element som majoriteten 
nämnde som trevliga. En av de intervjuade beskrev 
att planteringarna inte är något hen uppmärksammat 
utan de “bara finns där”. För att förbättra platsen 
föreslog de intervjuade fler sittplatser, mer 
utsmyckning, en pub, sittmöjligheter under tak och 
mer färger på platsen i form av exempelvis graffiti.

GSEducationalVersion

Fokus

Rekreation

Riktning

Skiss: Illustrerar upplevelsen av Bältesspännarparken.
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GSEducationalVersion

Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse och användning i Bältesspännarparken. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att stå, 
sitta eller ligga ner under den tid som tillägnades observationen. 

GSEducationalVersion

Observationsplats

Störst rörelse

Mindre rörelse

Människor sitter

Människor står

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Människor ligger ner

Foto: GC-vägen som är bågformad runt Bältesspännarparken. Till höger 
skymtar entrén till Trädgårdsföreningen. 

Foto: Upptrampat stråk till vänster och öppen gräsyta. I bakgrunden syns 
fontänen.

Foto: Överblick över platsen med Stora teatern i bakgrunden.

N
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Foto: Trappavsatsen i trä, upptrampat stråk i framkant av bilden samt 
planteringskärl i bakgrunden.

Foto: Markbeläggning i form av gatsten och entrén till 
Trädgårdsföreningen. 

Foto: Fontänen är placerad mitt emot Stora teatern.

Foto: Planteringskärl och träd som avgränsar GC-vägen i den östra delen 
av platsen. GC-vägen är asfalterad. Stor del av det offentliga rummets 
markbeläggning är i grus. 

Foto: Mötet mellan GC-vägen, grus och gräsyta. Även delar av den långa 
enheten av sammansatta bänkar. 

Foto: Den långa enheten av sammansatta bänkar, grusgång och 
planteringskärl. 
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Brunnsparken
3.3.1.4

Plats 4.



OM PLATSEN

Brunnsparken är en central plats och en trafiknod 
i Göteborg och är lokaliserad mellan Nordstan, 
Arkaden och mellan två av Göteborgs äldsta 
gator, Norra Hamngatan och Södra Hamngatan. 
Brunnsparken omgärdas av spårvagns- och 
busstrafik på tre av fyra sidor. Dessutom ligger 
Göteborg centralstation och Drottningtorget ett 
stenkast bort från platsen som även de är stora 
trafiknoder i staden. Under 1600- och 1700-talet 
var denna plats en holme i Stora Hamnkanalen 
där en järnvåg var placerad, platsen kallades då 
Järnvågsplatsen. Vågen flyttades sedan och platsen 
utvecklades successivt till en park. 

År 1822 planterades de första träden för att skapa ett 
promenadområde och år 1830 byggdes ett brunnshus 
och det är från denna verksamhet platsen har fått 
sitt nuvarande namn. Fontänen med statyn som 
är placerad i parkens västra del invigdes år 1883. 
Det officiella namnet för den är Såningskvinnan, 
men i folkmun kallas den Johanna (Ljung 2013b). 
På mitten av den norra långsidan är ett konstverk 
placerat som Ann Carlsson skapat. Konstverket 
kallas “Livshjulet” och kom till platsen år 2014 
(Göteborg Konst 2014).

Det offentliga rummets storlek: Ca. 900 kvm

PLATSINVENTERING

Brunnsparken inventerades den 11 april 2017 en 
solig och blåsig tisdagseftermiddag. 

Rummets form

Detta offentliga rum har en tydlig rektangulär form 
och platsen är avlång i en öst-västlig riktning. Stora 
Hamnkanalen, Södra Hamngatan, Norra Hamngatan, 
Fontänbron och Fredsbron ramar in och avgränsar 
Brunnsparken. Rummet är på tre av fyra sidor 
omslutet av byggnader som inte ligger i direkt 
anslutning till rummet.

Rummets möblering

I det offentliga rummet finns bänkar, ett konstverk, 
två kiosker, en byggnad med allmänna toaletter, 
en skulptur med vattenelement, en trälåda/
scen, lyktstolpar, planteringskärl och pollare. 
Bänkarna är placerade i kanterna av rummet och 
ger möjlighet att sitta riktat både inåt och utåt. 
Konstverket “Livshjulet” är placerat på mitten 
av den norra långsidan och i den västra delen av 
parken är statyn av Såningskvinnan med fontän 
placerad. Mitt i det offentliga rummet är ”trälådan” 
placerad med funktion som scen eller sittplats. 
Planteringskärlen är placerade centralt i rummet. I 
markbeläggningen finns inslag av konst i form av 

Karta: Brunnsparken med omnejd. Orange markering visar avgränsning av 
det offentliga rum som studerats.
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Stora hamnkanalen

Göteborgs 
centralstation

Nordstan
ShoppingcenterÖstra hamngatan

Nordstaden

Trädgårdsföreningen

Karta: Utformning av Brunnsparken. Orange markering visar avgränsning 
av det offentliga rum som studerats.

Foto: Överblick över Brunnsparken med uteservering till vänster, sittlåda/
scen i mitten samt fontänen med Såningskvinnan längst bort.
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symboler och mönster. Bänkar, träd, lyktstolpar och 
pollare fungerar som rumsavdelare i Brunnsparken. 
I rummet finns tre mindre byggnader, två kiosker 
och en byggnad med allmänna toaletter. En kiosk 
är placerad i den östra delen med en uteservering 
och den andra är lokaliserad i den västra delen. 
Byggnaden med de allmänna toaletterna är placerad 
på Brunnsparkens södra långsida.

Rummets grönska

Förutom planteringskärlen finns flertalet träd i 
rummet och de är placerade i fyra parallella rader i 
öst-västlig riktning.

Rummets markbeläggning och fasader

Markbeläggningen på platsen består främst av 
grus men med inslag av gatsten och marksten. I 
markbeläggningen finns ett slingrande mönster 
som är gjort i marksten, det finns även inslag 
i markbeläggningen i form av symboler. 
Markbeläggningen i den västra delen av rummet 
består av gatsten och är placerad i ett cirkulärt 
mönster runt fontänen. Det finns inga byggnader i 
direkt anslutning till Brunnsparken men det finns 
byggnader och fasader strax intill rummet som 
påverkar intrycket av platsen. Dessa fasader är 
utformade i varierande färger och stilar. 

Rumslig analys

Rörelsen och trafiken i området där 
Brunnsparken ligger är hektisk och livlig. 
Upplevelsen är att Brunnsparken utgör ett avbrott 
mitt i ett myller av människor, fordon och liv. 
Platsen upplevs kompakt och intryckt mellan 
många olika funktioner. Även om miljön runt 
och delvis i Brunnsparken är stressig upplevs 
platsen vara ett viktigt och trevligt inslag i den 
stressiga stadsmiljön. Det offentliga rummet 
bidrar med grönska, en mjukare markbeläggning 
och ett avbrott från fordonstrafiken. Rummet 
är ej avgränsat med fasader i direkt anslutning 
vilket gör att Brunnsparken är öppen ut mot 
intilliggande vägar och broar. Upplevelsen är 
att dessa fasader påverkar platsen genom att 
de bidrar till att den känns mer instängd och 
omsluten. Träden bidrar även till den slutenhet 
som upplevs på platsen och de gör också att den 

avgränsas uppåt i form av att de bildar ett tak. 
Brunnsparken i sig själv upplevs vara en trevlig 
plats som är fint utformad, men lokaliseringen 
mitt i ett högtrafikerat område påverkar det 
offentliga rummet negativt. Upplevelsen 
av rummet är varierande och motstridig. Å 
ena sidan känns platsen som en frizon i den 
annars stressiga miljön å andra sidan upplevs 
Brunnsparken som en kompakt, liten och 
“intryckt” yta som inte har möjlighet att erbjuda 
ett lugn och frizon från stressen.

observation

Tid för observation av platsen: 17.00-17.30

I Brunnsparken rörde sig alla typer av människor. 
Rummet upplevdes till stor del vara en passage, 
men även en mötesplats. Människors rörelse 
genom rummet var varierande då de upplevdes ta 
den genaste vägen för att nå deras specifika mål. 
Människor satt på bänkarna utmed Brunnsparkens 
kanter och många kom och gick under 
observationen. Ingen stannade upp för att aktivt 
studera den konst som finns på platsen. Fontänen 
har en trappavsats där några valde att sätta sig. Runt 
omkring Brunnsparken var det mycket rörelse under 
observationen.

 

GSEducationalVersion

Skiss: Illustrerar upplevelsen av Brunnsparken.

GSEducationalVersion

Frizon/grönt

Kompakt/intryckt

Mycket rörelse
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GSEducationalVersion

Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse och användning i Brunnsparken. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att stå eller 
sitta ner under den tid som tillägnades observationen. 

GSEducationalVersion

Observationsplats

Störst rörelse

Mindre rörelse

Människor sitter

Människor står

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes fyra intervjuer med 
användare av Brunnsparken. Det som framgick av 
samtliga intervjuer var att rummet upplevs stressigt 
på grund av det centrala läget och all kollektivtrafik 
som är anslutande till platsen. Samtliga beskrev att 
de ibland vistas i Brunnsparken om de väntar på 
någon, men främst är det en plats de genar genom. 
En person förklarade att Brunnsparken är trevlig och 
ganska mysig, men ändå upplevs otrygg på grund 
av de människor som brukar uppehålla sig där. En 
annan påpekade att det är vanligt med uteliggare 
och människor som tigger i Brunnsparken. I ett par 
av intervjuerna framgick det att Brunnsparken inte 
är en plats de vill vistas i under kvällstid och att de 
då väljer att gå runt rummet. Det framgick också av 
en person att hen hellre sätter sig vid fontänen i den 
västra delen av Brunnsparken än att gå in i själva 
parken och sätta sig på en bänk. En annan person 
beskrev att hen hellre sätter sig på Lejontrappan 
vid kanalen när hen har köpt en glass i kiosken i 
Brunnsparken än att stanna kvar i parken. På frågan 
om vad som kan göra Brunnsparken till ett bättre 
offentligt rum svarade flera att det inte handlar 
om rummet i sig utan om det centrala läget som 
genererar för mycket människor och trafik. 
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Foto: Fria siktlinjer genom Brunnsparken. Träd är placerade i rader och 
markbeläggningen är blandad med grus och stenplattor i ett organiskt 
mönster.

Foto: Fontänen med statyn av Såningskvinnan som är placerad i den 
västra delen av rummet. Markbeläggningen i gatsten är utförd efter 
fontänens runda form. 

Foto: Mycket rörelse och möten sker i Brunnsparken. Till vänster 
skymtar spårvagnshållplatsen och till höger angränsar rummet till Stora 
Hamnkanalen. 

Foto: Konstinslag i form av symboler är utspridda på platsen. Foto: Konstverket “Livshjulet” är placerat på mitten av den norra 
långsidan av Brunnsparken.

Foto: Visar planteringskärlen på platsen, övergången i markbeläggning 
från grus till gatsten samt avgränsande pollare. 
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Gustav adolfs torg
3.3.1.5

Plats 5.



OM PLATSEN

Gustav Adolfs torg ligger i stadsdelen Nordstaden 
i centrala Göteborg vid Stora Hamnkanalen. 
Detta stora offentliga rum har tidigare kallats för 
Stortorget. År 1854 placerades statyn av stadens 
grundare Gustav II Adolf mitt på torget. Fram tills då 
hade torget använts som salutorg. Inför planerna att 
placera statyn av Gustav II Adolf på torget flyttades 
denna funktion till Kungstorget istället (Wimarson 
1923, s. 90) I dagsläget omges det offentliga rummet 
av representativ bebyggelse bestående av Börsen, 
Stadshuset, Rådhuset och Wenngrenska huset. 

Det offentliga rummets storlek: Ca. 6000 kvm

PLATSINVENTERING

Gustav Adolfs torg inventerades den 11 april 2017 
en solig och blåsig tisdagseftermiddag.

Rummets form

Detta offentliga rum är öppet och platt och har 
en tydlig rektangulär form. Platsen är avlång i en 
öst-västlig riktning. Bebyggelse och vägar ramar in 
torget, men även Stora Hamnkanalen strax bredvid 
skapar en tydlig avgränsning.

Rummets möblering

På Gustav Adolfs torg finns det bänkar, en staty, 
pollare, lyktstolpar, planteringskärl, flaggstänger 
och inslag av konst i markbeläggningen. Bänkarna 
är placerade i den östra delen av rummet och är 
riktade in mot torget. Bakom dessa bänkar är 
planteringskärlen placerade. Bänkar är också 
placerade i den södra delen där kollektivtrafiken 
stannar och där är de riktade ut från torget. Mitt 
på torget är statyn av Gustav II Adolf placerad. 
I markbeläggningen finns ett konstinslag där 
Göteborgs stadskarta från år 1644 illustreras. I 
den östra delen av rummet är blomsterplanteringar 
och tre flaggstänger placerade. I de yttre delarna 
av rummet är pollare placerade runt om torget och 
likaså lyktstolpar.

Rummets grönska

Det finns en trädrad strax intill rummet i öster. 
Förutom planteringskärlen finns ingen annan 
grönska på platsen. 

Rummets markbeläggning och fasader

Platsen är hårdbelagd med en blandning av gatsten 
och marksten. I övrigt är markbeläggningen utförd 
i ett rutmönster med en tydlig inramning. Rummet 
angränsar i norr och öster till stora representativa 
byggnader med ljusa fasader i puts, hög 
detaljrikedom och med pompösa entréer. 

Stora hamnkanalen

Göteborgs 
centralstation

Nordstan
Shoppingcenter

Karta: Gustav Adolfs torg med omnejd. Orange markering visar 
avgränsning av det offentliga rum som studerats.

Östra hamngatan

Nordstaden

Trädgårdsföreningen

GSEducationalVersion

Karta: Utformning av Gustav Adolfs torg. Orange markering visar 
avgränsning av det offentliga rum som studerats. 

Foto: Överblick över torget med den centralt placerade statyn och de 
representativa byggnaderna i bakgrunden.
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GSEducationalVersion

Rumslig analys

Det offentliga rummet upplevs stort, platt och 
öppet med en tydlig känsla av representativitet. 
På grund av att torget i stort sett är tomt upplevs 
platsen vara väldigt stor och luftig. Fasadernas 
utseende ger platsen en representativ prägel. Varje 
enskilt elements utformning i det offentliga rummet 
som lyktstolpar, flaggstänger och markbeläggning 
signalerar representativitet. Rummet upplevs även 
väldigt ljust. Detta beror främst på den stora öppna 
ytan samt att ljuset reflekteras i fasaderna. Det 
offentliga rummet upplevs vara tydligt avgränsat och 
inramat. Markbeläggningen, pollare och lyktstolpar 
ramar både in rummets yttre kanter och den 
centralt placerade statyn. Att statyn är inramad med 
lyktstolpar och pollare signalerar att den är ”viktig”. 
Statyn i sig signalerar representativitet, makt och 
storhet och det är lätt att förstå vad den föreställer 
och representerar. Konsten i markbeläggningen som 
avbildar Göteborgs ursprungliga stadskarta är mer 
abstrakt och kan lätt förbises. Trots att det passerade 
och vistades många människor i rummet under 
platsbesöket upplevs platsen inte trång eller stressig 
på grund av dess storlek. Även om Gustav Adolfs 
torg är centralt lokaliserat i Göteborg med mycket 
trafik och buller omkring upplevs själva torget 
relativt lugnt.

OBSERVATION

Tid för observation av platsen: 17.30-18.00

I detta offentliga rum rörde sig alla typer av 
människor. Rummet upplevdes till största del 
vara en passage. Människor rörde sig främst 
diagonalt i rummet eller längs den södra och 
östra kanten. Även om torget till stor del är 
en passage var det många människor som satt 
på bänkarna i öster och vilade eller väntade. 
Bänkarnas placering i utkanten av torget ger en 
god överblick över hela rummet. Längs den södra 
kanten där busskurer och bänkar är placerade satt 
och stod människor i väntan på kollektivtrafiken. 
Trots att statyn är avgränsad med ett lågt ”staket” 
valde människor på platsen att använda den 
trappliknande delen av statyn som sittplats. Då 
många korsade platsen diagonalt valde de antingen

Representativitet
Stort
Fokus

Skiss: Illustrerar upplevelsen av Gustav Adolfs torg. 

GSEducationalVersion

Stabilt

Foto: Statyn av Gustav II Adolf är placerad centralt på torget tydligt 
avgränsad med ett lågt staket runt om.

GSEducationalVersion

Foto: Bänkar placerade i utkanten av rummets östra del. Pollare och 
lyktstolpar avgränsar rummet. 

att gå runt statyn och dess staket eller att kliva 
över staketet. Endast ett fåtal människor valde att 
gena över staketet. Några få människor stannade 
upp för att studera och fotografera statyn. Under 
observationen var det ingen som studerade konsten i 
markbeläggningen.
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GSEducationalVersion

Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse och användning på Gustav Adolfs torg. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att 
stå eller sitta ner under den tid som tillägnades observationen. 

GSEducationalVersion

Observationsplats

Störst rörelse

Mindre rörelse

Människor sitter

Människor står

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Foto: Människor använder trappavsatsen till statyn av Gustav II Adolf som 
sittplats. 

Foto: Det stora öppna torget har en markbelägning som är utformad i ett 
rutmönster. 

Foto: I anslutning till bänkarna i den östra delen av rummet finns den enda 
grönskan på platsen.
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Foto: Människor som stigit av bussen och rör sig genom eller runt Gustav Adolfs torg. 

Foto: Busskurer i anslutning till torgets södra del, samt delar av det stora torgets öppenhet.

Intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes tre intervjuer med 
användare av Gustav Adolfs torg. De intervjuade 
beskrev att de upplevde det offentliga rummet som 
pampigt, öppet och trevligt att vistas i. Samtliga 
förklarade att de ofta passerar genom rummet eller 
använder det som en mötesplats då läget är centralt. 
Flera personer beskrev att trappavsatsen som Gustav 
II Adolf står på är trevlig att sitta på under soliga 
dagar. De bänkar som är placerade i den östra kanten 
beskrevs vara ett mycket bra tillskott till rummet 
då det generellt finns väldigt lite sittmöjligheter på 
platsen. En person poängterade att det är för lite 
sittplatser trots att bänkar tillförts och hen beskrev 
att det kan vara väldigt smutsigt på statyn där man 
gärna vill sitta. Den gamla arkitekturen, statyns 
utseende och platsens lite avskilda läge trots att 
det ligger centralt beskrevs vara bra kvaliteter med 
rummet. Den ojämna markbeläggningen ansågs inte 
vara ultimat av en person då cyklister ofta sneddar 
över torget. En bättre gång- och cykelväg beskrevs 
vara att föredra för att underlätta, speciellt för 
cykeltrafiken.
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Järntorget
3.3.1.6

Plats 6.



OM PLATSEN

Järntorget är beläget mellan stadsdelarna Haga och 
Masthugget, i övergången mellan centrala och västra 
Göteborg. Torget fick sitt namn år 1867 av den 
järnvåg som placerades på torget och brukades där 
(Hedberg 2015). Järntorget är idag en knutpunkt för 
kollektivtrafiken i den västra delen av Göteborg. I 
mitten av platsen finns konstverket Järntorgsbrunnen 
som uppfördes år 1927. Runt brunnen sitter fem 
nakna kvinnofigurer i brons, som symboliserar de 
fem världsdelarna (Göteborg Konst u.å.a). På platsen 
finns även en bronsskulptur föreställande Dan 
Andersson som uppfördes år 1990 (Göteborg Konst 
u.å.b). Järntorget har historiskt sett varit ett centrum 
för arbetarrörelsen. Längs torgets östra sida låg 
tidigare Arbetareföreningens hus, uppfört år 1874, 
med samlingslokaler och teater. Arbetarrörelsen 
flyttades under 1940-talet och området runt 
Järntorget har under senare år utvecklats till att bli 
ett av stadens kulturtätaste områden med ett flertal 
teatrar, gallerier, tidskriftsredaktioner, förlag, med 
mera. I anslutning till platsen finns uteserveringar 
där det är möjligt att få en bra uppsikt över platsen.

Det offentliga rummets storlek: Ca. 2000 kvm

PLATSINVENTERING

Platsen inventerades den 12 april 2017 en solig 

onsdag med enstaka moln, strax efter lunchtid.

Rummets form

Rummet har en oregelbunden form och saknar en 
tydlig riktning. Platsen är halvöppen och två av 
dess sidor är avgränsade av byggnader som ligger 
i direkt anslutning till det offentliga rummet. De 
övriga sidorna avgränsas av vägar och ett större 
trafiksystem. 

Rummets möblering

På torget finns bänkar, en skulptur samt två 
ytterligare skulpturer med vattenelement, lyktstolpar, 
planteringskärl, cykelställ och två mindre byggnader 
i form av ett gatukök med uteservering och en 
pressbyrå. På platsen finns även en buss- och 
spårvagnshållplats med två busskurer. På mitten 
av platsen är en större skulptur/fontän placerad. 
Tre av skulpturens fyra sidor ramas in av bänkar. 
En mindre skulptur/fontän är placerad öster om 
den stora skulpturen. Gatuköket och pressbyrån är 
placerade i var sitt hörn av platsens norra del. Fyra 
lyktstolpar är placerade i var sitt hörn av Järntorget. 
Spårvagns- och busshållplatsen finns i den norra 
delen av rummet där även planteringskärlen är 
placerade mellan hållplatsen och den stora fontänen. 
Skulpturen som föreställer Dan Andersson är 
placerad i den östra delen av rummet och cykelställ 

Karta: Järntorget med omnejd. Orange markering visar avgränsning av det 
offentliga rum som studerats.

Foto: Järntorgsbrunnen är centralt placerad på platsen. I bakgrunden 
skymtar spårvagns- och busstationen i anslutning till Järntorget. 
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Karta: Utformning av Järntorget. Orange markering visar avgränsning av 
det offentliga rum som studerats.
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finns i både den östra och västra delen. Längs den 
sydliga fasaden finns även uteserveringar. 

Rummets grönska

Förutom planteringskärlen finns det träd planterade 
både i den västra och östra delen av rummet.  

Rummets markbeläggning och fasader

Markbeläggningen består främst av gatsten med 
inslag av stenplattor. På flera delar av platsen 
är gatstenen organiserad i olika mönster. De två 
fasaderna som angränsar till platsen består av en 
äldre och mer representativ fasad samt en nyare 
mer enkel fasad från 70-talet. På andra sidan 
trafiksystemet finns även en annan byggnad vars 
fasad påverkar intrycket av platsen.

Rumslig analys

På platsen upplevs den stora fontänen i mitten av 
rummet vara i fokus. Detta då möbleringen, och 
framförallt bänkarna är placerade med riktning mot 
fontänen och mitten. Platsen upplevs vara livlig samt 
lite stressig, främst på grund av det trafiksystem med 
bilar, bussar och spårvagnar som sträcker sig förbi 
platsen längs två sidor. Många människor rörde sig 
medvetet och snabbt genom rummet. Det var mycket 
ljud på platsen, främst i form av buller från trafiken, 

vilket gör platsen mindre trivsam. Fontänen skapade 
också mycket ljud. I mitten av platsen, närmast 
fontänen, bildas ett “rum i rummet” med hjälp av 
bänkar, lyktstolpar, markbeläggning samt de mindre 
byggnaderna på platsen (pressbyrån och gatuköket). 
Detta rum upplevs vara till för att uppehålla sig i 
medan resten av platsen upplevs vara ett rörelsestråk 
och till för människor som endast passerar. 

OBSERVATION

Tid för observation av platsen: 13.00-13.30

Järntorget upplevdes vara en passage och kanterna 
av rummet användes som transportsträcka. Det 
offentliga rummet upplevdes endast vara en 
destination i form av en mötesplats och för de som 
väntar på bussen eller spårvagnen. Många människor 
rörde sig till och från spårvagns- och busshållplatsen 
och det var även många som stod och satt i 
anslutning till den. Många satte sig runt den stora 
fontänen i mitten av det offentliga rummet och vissa 
gick fram för att studerade den. Det var ingen som 
tycktes lägga märke till den mindre fontänen i den 
östra delen av platsen under observationen. Det var 
tydligt att flest människor satte sig på den rad med 
bänkar öster om fontänen då resten av platsen var 
skuggad. Någon satte sig på avsatsen till den stora 
fontänen i mitten av rummen. På Järntorget rörde 
sig många olika typer av människor. Den största 
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Rörelse

Fokus

Rum att uppehålla sig i
Skiss: Illustrerar upplevelsen av Järntorget. 
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Foto: Träd är placerade i form av en allé i den västra delen av 
Järntorget. 

Foto: Markbeläggningen i gatsten är organiserad i olika mönster på 
vissa delar av platsen. 
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Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse på och användning av Järntorget. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att stå 
eller sitta ner under den tid som tillägnades observationen. 

rörelsen skedde diagonalt genom rummet samt i 
rummets utkanter.

Intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes två intervjuer med 
användare av platsen. De tog upp många liknande 
aspekter. Under båda intervjuerna påpekades det 
att platsen var livlig. Ingen av intervjupersonerna 
beskrev att de brukar spendera tid på Järntorget och 
det framgick att samtliga inte ser detta rum som en 
plats att stanna upp och koppla av på. De uttryckte 
att de endast brukar passera platsen eller vara där 
när de väntar på spårvagnen eller någon de ska 
träffa. De påpekade att de tycker om fontänen och 
att den tillför något till platsen. En person uttryckte 
att hen upplever platsen som smutsig och en annan 
påpekade att hen inte gillar den modernare 70-tals 
fasaden i den östra delen. För att förbättra platsen 
framgick det i de båda intervjuerna att mer blommor 
och grönska behövs i det offentliga rummet.
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Observationsplats

Störst rörelse

Mindre rörelse

Människor sitter

Människor står
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Foto: Visar uteserveringen i den nord-östra delen av Järntorget. 
Byggnaden som syns i bakrunden till vänster i fotot ansluter till torget i 
söder. 

Foto: Fontänen är placerad i mitten av rummet. I bakgrunden syns 
trädallén och till höger i fotot skymtar spårvagns- och busshållplatsen.

Foto: Visar trädallén som sträcker sig längs rummets västra sida.  

Foto: Människor rör sig från och till hållplatsen. Någon vilar på fontänens 
kant.

Foto: I framkant syns planteringskärlen på platsen. I bakgrunden reser sig 
byggnaderna som ansluter till Järntorget. 

Foto: Den mindre skulpturen med vattenelement. 
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Lilla torg
3.3.2.1

Plats 7.



OM PLATSEN

Lilla torg är lokaliserat i Gamla staden i centrala 
Malmö strax intill Stortorget. Det är ett historiskt 
torg som uppkom under 1590-talet. Några av 
Malmös äldsta hus ligger vid Lilla torg och är 
väl bevarade. Idag har byggnaderna lokaler i 
bottenvåningen där krogar och lokal småhandel 
finns, dessa bidrar till torgets karaktär. Hedmanska 
gården ligger vid torgets södra sida där Form/Design 
center håller till med galleri och utställningar. Den 
gamla saluhallen som låg i det nordvästra hörnet 
är idag ett 5-stjärnigt hotell. På Lilla torg fanns 
tidigare en gammal brunn som år 1973 ersattes av 
en ny, skapad av Thure Törns. Brunnen är placerad i 
torgets södra del och är ett minne av den handel som 
bedrevs på platsen förr (Malmö Stad u.å.b; Malmö 
Stad u.å.a).

Det offentliga rummets storlek: Ca. 1000 kvm

PLATSINVENTERING

Lilla torg inventerades den 18 april 2017, en kall 
tisdagseftermiddag med väder som växlade mellan 
snö och sol.

Rummets form

Lilla torg är litet och kvadratiskt. Rummets riktning 
är dess diagonaler då markbeläggningen accentuerar 
dessa. Torget är inramat på alla fyra sidor av 
bebyggelse och är därför ett slutet rum där endast 
hörnen har öppningar. 

Rummets möblering

På torget finns bänkar, en brunn, lyktstolpar, 
planteringskärl, träd, flaggstänger och en gammal 
telefonkiosk. Några få bänkar är placerade i de östra 
och södra kanterna av rummet. Brunnen är placerad 
i den södra delen av torget. Tre av torgets fyra sidor 
ockuperas av uteserveringar. Planteringskärlen står 
i mitten av rummet vid sidan om rörelsestråken. 
Lyktstolpar ramar in torget och gångstråken i torgets 
utkanter. Telefonkiosken är placerad i det nord-östra 
hörnet. 

Rummets grönska

Endast ett träd finns på torget vilket står i linje med 
bänkarna på torgets östra sida. Förutom trädet och 
planteringskärlen finns det ingen annan grönska på 
Lilla torg. 

Stortorget

Malmö c

Karta: Lilla torg med omnejd. Orange markering visar avgränsning av det 
offentliga rum som studerats.

Karta: Utformning av Lilla torg. Orange markering visar avgränsning av 
det offentliga rum som studerats. 

Foto: Överblick över norra delen av Lilla torg med dess anslutande 
uteserveringar och fasader. 

Gamla staden

södergatan
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Rummets markbeläggning och fasader

Markbeläggningen består till största del av 
kullersten. De gångstråk som sträcker sig längs med 
torgets kanter och i diagonalerna består av större 
gatsten vilket underlättar för de som färdas på och 
genom torget. Bebyggelsen som omsluter Lilla torg 
är i en relativt liten skala och dess fasader omsluter 
det offentliga rummet. Det finns bland annat 
korsvirkeshus i den södra och västra delen av torget 
från 1500- och 1700-talet. 

Rumslig analys

Lilla torg upplevs vara omfamnat, tryggt, mysigt och 
intimt. Som tidigare nämnts är samtliga fyra sidor 
kantade av byggnader vilket ramar in rummet och 
gör att det upplevs omfamnat och tryggt. Fasadernas 
utseende anses ha en stor påverkan på upplevelsen 
av platsen och tillsammans med den äldre brunnen 
samt uteserveringarna ger de rummet en mysig och 
intim känsla. Brunnen på torget upplevs även ge liv 
och rörelse till platsen. Torgets markbeläggning i 
form av kullersten upplevs vara ett trevligt inslag, 
dock opraktiskt att färdas på.

OBSERVATION

Tid för observation av platsen: 13.30-14.00

På Lilla torg finns två gångstråk som utgår från 
platsens hörn diagonalt genom rummet och det 
finns även gångstråk som går parallellt med 
rummets kanter. Under observationen var det längs 
dessa stråk flest människor rörde sig. På grund 
av uteserveringarna rörde sig en del människor 
längs med sidorna och stannade upp för att läsa på 
menyerna till krogarna. Brunnen upplevdes inte 
få mycket uppmärksamhet av de människor som 
passerade eller använde platsen. Det var dock några 
vuxna och barn som stannade upp och tittade ner i 
brunnen. Alla olika typer av människor upplevdes 
använda och passera platsen. De som befann sig 
på torget satt, vilade, pratade, umgicks eller möttes 

där. Lilla torg upplevdes vara en destination för 
människor som vill besöka krogarna på platsen. 
Rummet upplevdes även vara ett turistmål då en del 
stannade upp för att fotografera torget och husen 
runt omkring. De sittmöjligheter som finns på torget 
är få och användes flitigt under observationen. Under 
tiden på platsen observerades en bil på torget som 
hade ett ärende på en av krogarna.

Intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes en intervju med 
användare av det offentliga rummet. De beskrev 
Lilla torg som en viktig plats för Malmö. De nämnde 
att torget upplevs mysigt och att det inger en känsla 
av att vara utomlands. De tyckte att kullerstenen är 
charmig men jobbig att gå på när de har klackskor. 
Det framgick också av intervjun att Lilla torg och 
dess krogar är en populär plats att vistas på innan 
fest. De intervjuade beskrev att de inte saknade 
något på Lilla torg. En av intervjupersonerna 
föreslog dock att det möjligtvis skulle kunna 
placeras soffor på platsen. Detta för att erbjuda 
bekväma sittplatser även till dem som inte vill betala 
och besöka någon av krogarna på platsen.
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Skiss: Illustrerar upplevelsen av Lilla torg.
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Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse och användning på Lilla torg. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att stå eller sitta 
ner under den tid som tillägnades observationen. 
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Observationsplats

Störst rörelse

Mindre rörelse

Stros

Människor sitter

Människor står
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Foto: Gångstråk i annan markbeläggning sträcker sig diagonalt 
genom rummet.  

Foto: Bänkar i rummet södra del. Mellan bänkarna och 
fasaderna sträcker sig ett gångstråk.  

Foto: Bänkar i rummets östra del. Mellan bänkarna och 
fasaderna sträcker sig ett gångstråk. 
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Foto: Tre stora planteringskärl centralt placerade i rummet där 
gångstråken korsas. 

Foto: Brunnen som är placerad i rummets södra del. 

Foto: Sittplatser och lyktstolpar i rummets utkant. I bakgrunden syns ett 
av korsvirkeshusen i anslutning till Lilla torg.

Foto: Uteserveringar i rummets norra del med angränsande fasad. Foto: Diagonalt gångstråk och fasader med olika uttryck.

Foto: Gångstråk i annan markbeläggning som sträcker sig 
parallellt utmed Lilla torgs kanter.
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dag hammarskjölds torg
3.3.2.2

Plats 8.



OM PLATSEN

Dag Hammarskjölds torg ligger väster om Malmö 
centralstation, mellan Malmö Live och gamla 
anrika Västra station. Torget agerar som en förplats 
till Malmö Lives konsertsalar, kongresshallar 
samt olika serveringar. Torget stod klart år 2016 
(Breitner 2016), ett och ett halvt år efter att Malmö 
Live var invigt. Det offentliga rummet är döpt efter 
Dag Hammarskjöld som bland annat var författare 
och generalsekreterare för FN mellan åren 1953-
1961 (Stiftelsen Dag Hammarskjöld biblioteket 
2013). Konstverken i det offentliga rummet kallas 
gemensamt  för Passage och består av tre delar: en 
svepande stenavsats, ett vattenspel och en skulptur. 
Dessa har skapats av Maha Mustafa (My news desk 
2016).

Det offentliga rummets storlek: Ca. 1000 kvm

PLATSINVENTERING

Dag Hammarskjölds torg inventerades den 18 april 
2017, en kall tisdagseftermiddag med väder som 
växlade mellan snö och sol.

Rummets form

Det offentliga rummets form är svårt att tyda. 
Dess avgränsning på kartan är avlångt i sin form 

och fasaderna på Malmö Live skapar olika vinklar 
i rummets södra del. Rummet är halvöppet och 
angränsar till byggnader i söder, norr samt i nord-
väst.

Rummets möblering

I det offentliga rummet finns en stenavsats i form av 
konstverk och sittplats, en skulptur, vattenelement, 
en bänk, pollare och planteringskärl. Stenavsatsen 
är 25 meter lång, böjd i sin form, samt placerad 
i torgets norra del. Avsatsen kallas “Shoreline” 
då Malmös kustlinje är illustrerad på ovansidan 
(My news desk 2016). Centralt på torget står en 
stor och färgstark skulptur. Den är formad som en 
serpentin i en klarröd kulör. Intill skulpturen finns ett 
vattenspel vars vattenstrålar sprutar upp ur marken i 
ett cirkulärt mönster. Vattenspelet var dock ej igång 
under platsbesöket. Det finns en bänk på platsen som 
är lokaliserad i den västra delen av rummet. Pollare 
avgränsar rummet i väst, men även i öst tillsammans 
med planteringskärlen. 

Rummets grönska

Förutom planteringskärlen är rummet utsmyckat 
med träd i den västra och östra delen av platsen. 
Anslutande rum öster och väster om Dag 
Hammarskjölds torg är även de utsmyckade med 
träd vilka avgränsar platsen. 

Karta: Dag Hammarskjölds torg med omnejd. Orange markering visar 
avgränsning av det offentliga rum som studerats.
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Karta: Utformning av Dag Hammarskjölds torg. Orange markering visar 
avgränsning av det offentliga rum som studerats.

Foto: Överblick över Dag Hammarskjölds torg.  

Malmö högskola 
niagara
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Malmö c

Malmö live
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Rummets markbeläggning och fasader

Rummet är belagt med marksten som är lagd i ett 
organiskt mönster. Det är varierande fasader på 
byggnaderna som angränsar till torget. Majoriteten 
av fasaderna är i samtidsdesign och en byggnad är 
en klassisk stationbyggnad i rött tegel.

Rumslig analys

Dag Hammarskjölds torg upplevs vara ett “blåshål”. 
Trots de omslutande byggnaderna blåste det 
mycket på platsen och det offentliga rummets 
utformning upplevs avskalad och kall. Detta 
beror bland annat på materialen, färgvalen och 
de storskaliga elementen i det offentliga rummet. 
Markbeläggningen och stenavsatsen är båda 
utformade i sten och anses bidra till den kalla och 
oinbjudande känslan rummet förmedlar. Avsatsen 
är möjlig att sitta på men den var dock väldigt 
kall. Avsatsens form, material och storlek matchar 
varken platsen, platsens övriga element eller de 
omkringliggande byggnaderna. Stenavsatsen bildar 
även ett hinder mot tegelbyggnaden i norr. Ett annat 
problem med avsatsen är att det längs med dess 
kanter finns “piggar”. Detta kan ifrågasättas då det 
är oklart om avsatsen verkligen är menad att sitta på. 
Det offentliga rummet i sin helhet upplevs spretigt 
och ogenomtänkt. Upplevelsen är att de olika 
elementens skala och placering inte är lämplig för 

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

Skiss: Illustrerar upplevelsen av Dag Hammarskjölds torg.

Missmatchande element

Svårdefinierat rum

Blåshål

platsen. Bänken upplevs olämpligt placerad då den 
känns ensam och avskild från de övriga elementen. 
Skulpturen upplevs väldigt stor för det offentliga 
rummet. Den anses tillföra något till platsen då den 
fångar betraktarens blick och skapar nyfikenhet.

Observation

Tid för observation av platsen: 16.30-17.00

Dag Hammarskjölds torg upplevdes vara en passage. 
Endast ingången till kongressen i Malmö Live var 
en destination, vars entré är placerad i den södra 
utkanten av rummet. Det var inte mycket rörelse i 
det offentliga rummet när observationen av platsen 
genomfördes. Den enda rörelsen på platsen skedde 
rakt genom rummet i öst-västlig riktning där en del 
vek av till Malmö lives entré. Upplevelsen var att 
den rörelse som skedde i rummet var snabb, precis 

som att människor skyndade sig genom rummet 
på väg någon annanstans. Det var inga människor 
som satt ned på varken bänken eller stenavsatsen. 
Några få som korsade platsen stannade kort upp 
för att titta på konsten på stenavsatsens ovansida. 
För övrigt var det ingen som uppmärksammade 
varken stenavsatsen eller skulpturen. Endast vuxna 
människor observerades på platsen under tiden för 
observationen.

Intervjuer på plats

Under platsbesöket var det svårare än på de 
övriga platserna att hitta någon som hade tid till 
en intervju. Det genomfördes en intervju med en 
besökare och under denna framkom det att rummet 
upplevdes öppet, kallt, blåsigt och missanpassat. 
Den intervjuade nämnde att det inte finns några 
möjligheter för möten på platsen. Hen beskrev att 
rummet är utformat med fel material, fel avstånd och 
fel färger. Personen nämnde att hen aldrig besöker 
platsen men passerar den ibland. Personen menade  
att det offentliga rummet skulle kunna bli bättre med 
mer grönska och fler bänkar.
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Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse och användning på Dag Hammarskjölds torg. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att 
stå under den tid som tillägnades observationen. 

Observationsplats

Rörelse

Människor står
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Foto: Människor rör sig rakt genom rummet. Skulpturen är 
storskalig. 

Foto: Malmö Live angränsar till rummet i söder. Människor passerar 
utmed byggnaden. I framkant syns den avstängda fontänen.

Foto: En bänk är placerad i rummets västra del, avskild från övriga element. 

N

66



Foto: Storskalig skulptur med en klarröd färg. Markbeläggning i marksten 
i olika färg och mönster. 

Foto: Avstängd fontän centralt på platsen. I bakgrunden syns några träd 
och den ensamt placerade bänken. 

Foto: Skulpturens storlek i kontrast till en människa. 

Foto: Stenavsatsens “piggar” som sticker ut i kanterna. Foto: Stenavsats i form av konstverk och sittyta. Foto: Rummets östra kant avgränsas av träd och planteringskärl.  
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Södertull
3.3.2.3

Plats 9.



OM PLATSEN

Södertull utgörs i detta arbete av Davidshallsbron 
och de två trappor som finns på vardera sida av 
bron. Davidshallsbron är idag en länk över Södra 
Förstadskanalen mellan Södra Förstadsgatan och 
Södra Tullgatan. Den utgör därmed en del av 
gågatan i centrala Malmö. Bebyggelsen längs med 
gågatan och kanalen har butiker och matställen i 
bottenplanen. Exempelvis ligger kafeet Condeco, 
restaurangen Jensen´s Bøfhus, biosalongen Royal 
och klädesbutiken MQ intill det offentliga rummet. 
Trapporna på båda sidorna av Davidshallsbron 
anlades år 2002 med syftet att erbjuda en mötesplats 
och sittmöjligheter längs med gågatan, med närhet 
till vattnet (Malmö Stad u.å.e) På Davidshallsbron 
finns minnesmärket “Way to go” av Åsa Maria 
Bengtsson. Det invigdes år 2014 och består av skor 
från 19 avlidna Malmöprofiler från olika tidsepoker 
(Malmö Stad u.å.d). På trappstegen ner till kanalen 
är skulpturer placerade av katter i naturlig storlek. 
Dessa är skapade av konstnärerna Ulla och Gustav 
Kraitz och uppfördes år 2002 (Petersson et al. 2006, 
s. 26).     

Det offentliga rummets storlek: Ca. 1000 kvm

PLATSINVENTERING

Södertull inventerades den 19 april 2017, en kall, 
blåsig och solig onsdag under förmiddagen.

Rummets form

Davidshallsbron är avlång och 16,5 meter lång. Den 
sträcker sig över kanalen och kopplas samman med 
gågatan. På den norra sidan om kanalen sträcker sig 
trapporna ut från brons båda sidor. Trapporna går 
ner till vattnet och är något omslutna av bron och 
“kanalrummet”. Utrymmet på bron är öppet och 
avgränsas inte av någon bebyggelse. Längs med 
kanalen bildas långa siktlinjer.

Rummets möblering

På Södertull finns trappor, lyktstolpar, pollare, 
planteringskärl, konstgjorda vattenforsar i trapporna, 
stenkuber, konst på bron och skulpturer i trapporna. 
Bron avgränsas med staket. Stentrapporna 
skapar goda sittmöjligheter på Södertull men på 
Davidshallsbron finns inga sittplatser. Norr om bron 
står två planteringskärl. Trapporna avgränsas av 
pollare och är utsmyckade med vattenforsar som 
delar upp trapporna i olika sektioner. Dessa var inte 
i bruk när platsen inventerades. I trapporna finns 
bronsskulpturer i form av katter som är sporadiskt 
utplacerade. Längst ned mot vattnet, finns en 

Karta: Södertull med omnejd. Orange markering visar avgränsning av det 
offentliga rum som studerats.
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Foto: Översikt över trappan i öster och brons östra sida.   

Gustav adolfs torg

Gamla staden

Södra förstadsgatan

Södra tullgatan

Regementsgatan

södra förstadskanalen

Karta: Utformning av Södertull. Orange markering visar avgränsning av 
det offentliga rum som studerats.
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avsats med stenkuber. Dessa är inspirerade av 
förtöjningspålar (Malmö Stad u.å.e). På bron finns 
fyra lyktstolpar vilka avgränsar kanalens bredd. 
Konst i form av minnesmärken av Malmöprofiler 
löper längs med kanterna av bron och består av 
bronsskor. 

Rummets grönska

Förutom de två planteringskärlen finns det ett fåtal 
träd strax intill trappan väster om Davidshallsbron.

Rummets markbeläggning och fasader

Platsens trappor är i natursten medan dess avsatser 
är anlagda med gatsten. I samband med att 
skoskulpturerna sattes på plats lades även röda 
mönstrade stenplattor på mitten av bron, vilka ska 
representera en röd matta. Bron är för övrigt belagd 
med marksten. Byggnaderna runt det offentliga 
rummet har varierade fasader och skala. Dessa anses 
inte ha någon stor påverkan på hur platsen upplevs.

Rumslig analys

Som tidigare nämnts erbjuder Södertull långa 
siktlinjer ut över kanalen. Detta bidrar till att platsen 
upplevs öppen och ljus. Det stora avståndet mellan 
byggnaderna på vardera sida av kanalen är en annan 
aspekt som bidrar till känslan av öppenhet. Det 

offentliga rummet upplevs vara lugnt och tryggt. 
Trots det centrala läget var det under platsbesöket 
inte mycket folk som rörde sig förbi eller på platsen. 
Vattnet i kanalen bidrar även till att rummet känns 
lugnt. Trapporna upplevs vara en trygg plats att 
uppehålla sig på då de erbjuder avskildhet från 
rörelsen på gågatan. Trots detta erbjuder trapporna 
uppsikt över kanalen och rörelsen på bron. Konsten 
som finns på Södertull upplevs som trevlig och 
rolig. Kattskulpturerna lockade till sig människor. 
Dessa anses vara lättolkade och de olika gesterna 
katterna gör skapar någon form av humor i konsten. 
De konstgjorda vattenforsarna delar upp trapporna 
och skapar mindre “rum”. Detta upplevs trevligt 
då det skapar möjligheter till att sitta mer avskilt 
från andra människor på trapporna. Bronsskorna på 
Davidshallsbron är andra element som anses tillföra 
något till platsen då de under platsbesöket gjorde 
människor nyfikna och intresserade.

OBSERVATION

Tid för observation av platsen: 10.30-11.00

Davidshallsbron upplevdes under observationen 
endast vara en passage. Det var många som rörde 
sig över bron för att följa gågatan. Det var få som 
uppehöll sig på bron. Några stannade upp för att 
studera konsten eller blicka ut över kanalen. På 
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Skiss: Illustrerar upplevelsen av Södertull.

Avgränsade rum

Öppenhet

Riktning

Utsikt
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Foto: Trapporna skapar möjlighet för många människor att sitta. 

70 Foto: Människor rör sig rakt över bron. Markbeläggningen varierar i färg 
och form. Planteringskärl placerade i brons norra ände.
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grund av att bronsskorna är placerade på brons 
båda sidor uppstod på så vis ett “sicksack-format” 
rörelsemönster över bron. Under observationen 
skedde nästan ingen rörelse i trapporna. Några 
människor satt i trapporna och den enda rörelsen 
som ägde rum var när dessa skulle ta sig till och 
från sina sittplatser. Trapporna upplevdes därför 
vara en destination för de som ville ta en paus 
från sin shoppingrunda, mata fåglar, äta eller 
röka. Människor tenderade att sätta sig nära 
kattskulpturerna, speciellt barn. Utöver detta satte 
sig människor jämnt fördelat i trapporna.

Intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes två intervjuer med 
användare av Södertull. Under dessa framgick det 
att samtliga personer upplever Davidshallsbron och 
trapporna som trevliga. De intervjuade beskrev att de 
ofta passerar över bron och ibland sitter i trapporna 
för att vila, speciellt under soliga dagar. En av 
intervjupersonerna tyckte inte om markbeläggningen 
på bron och beskrev att den var intetsägande. För 
övrigt var de intervjuade positiva till både sko- och 
kattskulpturerna. För att förbättra platsen föreslog en 
av de intervjuade att det borde finnas möjligheter att 
sitta på bron, förslagsvis i form av en uteservering 
eller ett trädäck.

Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse och användning på Lilla torg. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att stå eller sitta 
ner under den tid som tillägnades observationen. 
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Observationsplats

Störst rörelse

Stros

Människor sitter

Människor står
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Mindre rörelse
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Foto: Trapporna öster om bron delas upp i olika sektioner genom de 
konstgjorda forsarna. Skulpturer av katter är sporadiskt placerade i 
trapporna.   

Foto: På brons mitt är markbeläggningen utformad i form av en röd matta.  Foto: Trapporna väster om bron. Skulpturer av katter och stenkuber syns 
i bilden.  

Foto: Bronskatt i en av trapporna.  Foto: Skoskulpturer längs brons utkant. Foto: Utsikt över kanalen från bron. I bilden syns brons markbeläggning, 
skoskulpturer, kattskulpturer, konstgjorda forsar samt stenkuber. 
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stortorget
3.3.2.4

Plats 10.



OM PLATSEN

Stortorget är lokaliserat i Gamla staden i centrala 
Malmö strax intill Lilla torg. När stortorget anlades 
år 1538 av Jörgen Kock var vattenlinjen mycket 
högre upp än vad den är idag. Syftet var att skapa 
ett stort handelstorg nära hamnen. Vid Stortorget 
ligger idag bland annat Landshövdingeresidenset, 
Malmö rådhus och Kockska huset. Historiskt sett har 
Stortorget varit Malmös mest centrala torg, men på 
grund av spårvägens elektrifiering övertogs denna 
roll av Gustav Adolfs torg. Mitt på Stortorget står 
en ryttarstaty av kung Karl X Gustav, skapad av 
John Börjesson och tillkom år 1896. På torget fanns 
tidigare en vattenreservoar som var i bruk en bit 
in på 1800-talet, där stadens invånare hämtade sitt 
vatten. Brunnen ersattes i mitten på 1960-talet av en 
Torgbrunnsskulptur skapad av Stig Blomberg som 
ett minne av den forna brunnen (Malmö Stad u.å.f).

I detta arbete är det offentliga rummet avgränsat 
till att endast innefatta Stortorgets östra del då 
den västra delen, som till största del består av en 
parkeringsyta, utesluts.

Det offentliga rummets storlek: Ca. 4000 kvm

PLATSINVENTERING

Stortorget inventerades den 19 april 2017. En kall, 
blåsig och solig onsdag under lunchtid.

Rummets form

Rummet har en form som är sammansatt av en 
rektangulär och en rundad form. Rummet är riktat 
inåt mot statyn av Karl X Gustav. Platsen är stor, 
öppen och inramad och avgränsas av fasader, 
markbeläggning, träd, flaggstänger, delvis en mur 
och lyktstolpar.

Rummets möblering

I det offentliga rummet finns bänkar, en staty, 
flaggstänger, lyktstolpar, ett gatukök, cykelparkering, 
planteringskärl och en torgbrunnsskulptur. Bänkarna 
är placerade i den östra delen av torget, vilka är 
riktade mot torgets centrum och Karl X Gustav. 
Statyn av Karl X Gustav är placerad centralt på 
platsen, dock i det studerade rummets västra del. 
Gatuköket är placerat i rummets södra del och 
väster om gatuköket finns en cykelparkering. 
Statyn står på en trappavsats där sittmöjligheter 
finns. Väster om statyn står en rad flaggstänger och 
fyra lyktstolpar är placerade runt Karl X Gustav 
i en kvadrat. Planteringskärlen är placerade i en 
nord-sydlig riktning mellan bänkarna och statyn 

Karta: Stortorget med omnejd. Orange markering visar avgränsning av det 
offentliga rum som studerats.
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Foto: Överlick över Stortorget. I bakgrunden skymtar byggnader 
nord-väst om rummet.

Lilla torg

Gamla staden
södergatan

Västra hamnkanalen Malmö c

Karta: Utformning av Stortorget. Orange markering visar avgränsning av 
det offentliga rum som studerats.
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och följer den cirkulära formen i markbeläggning. 
Torgbrunnsskulpturen är lokaliserad i det studerade 
rummets norra del.

Rummets grönska

Förutom planteringskärlen är en trädrad placerad 
i en halvcirkel väster om statyn av Karl X Gustav. 
I Stortorgets södra och norra delar finns fler träd 
planterade. I Stortorgets västra del finns ytterligare 
träd. 

Rummets markbeläggning och fasader

Stortorget är belagt med gatsten och marksten i olika 
färg. Stora delar av markbeläggningen är utfört i 
ett cirkulärt mönster där centrum utgörs av statyn 
av Karl X Gustav. Husfasader i öster utgör väggar i 
rummet och övriga delar av det avgränsade rummet 
har ingen direkt anslutning till fasader, men det finns 
bebyggelse i närheten. Bebyggelsen är representativ 
och varierar i kulör och material.

Rumslig analys

Detta offentliga rum upplevs stort, öppet och ljust 
med en tydlig karaktär av representativitet. På 
grund av att torget har många tomma ytor upplevs 
platsen luftig. Fasadernas utseende ger platsen 
en representativ prägel, vilket även den centralt 

placerade statyn av Karl X Gustav bidrar med. 
Varje enskilt elements utformning på Stortorget 
som belysning, flaggstänger och markbeläggning 
signalerar representativitet. Stortorget upplevs 
symmetriskt och formellt. Det enda som bryter 
symmetrin är Torgbrunnsskulpturen i nord-öst. 
Markbeläggningen har en stor inverkan på rummets 
upplevelse. Dess cirkulära form påverkar rummet 
vad gäller placering av bänkar, planteringskärl, 
rörelse och helhetsintryck. Trots att torget är helt 
hårdlagt upplevs platsen relativt grön på grund av 
alla träd och planteringskärl.

OBSERVATION

Tid för observation av platsen: 11.30-12.00

I detta offentliga rum rörde sig alla typer av 
människor. Rummet upplevdes främst vara en 
passage och en plats där människor passerar på väg 
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Skiss: Illustrerar upplevelsen av Stortorget.

Fasader påverkar
platsen

Fokus

Foto: Människor som rör sig mot den cirkulärt utformade 
markbeläggningen. 

Foto: Människor som rör sig längs den cikulärt utformade 
markbeläggningen. 

Cirkulärt mönster
Bryter symmetrin
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till något annat. I rummet rörde sig vissa människor 
utefter den cirkulära markbeläggningen, medan 
andra valde att korsa mönstret och snedda mellan 
planteringskärlen. Människor stod mitt på torget 
och väntade eller satt på bänkarna i den östra delen. 
Stortorget upplevdes förutom att vara en passage 
även att vara en mötesplats. Under platsbesöket 
valde några att sitta på statyns trappavsats och ett 
flertal barn klättrade och lekte på statyn. Ett fåtal 
människor fotograferade Torgbrunnsskulpturen och 
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statyn av Karl X Gustav under tiden observationen 
genomfördes.  

Intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes tre intervjuer 
med användare av Stortorget. Det framgick av 
intervjuerna att Stortorget främst fungerar som 
en passage och mötesplats. En person uttryckte 
att hen tycker att torget är trevligt att vara på och 
att det är en viktig plats i Malmö. Några andra 
påpekade att de inte ser Stortorget som speciellt 
trevligt och att det endast är ett “okej” rum att 
vistas i. En person nämnde att det södra partiet 
vid cykelparkeringen behöver ett upplyft. Denna 
person beskrev dock att hen upplever att de som 
utformat Stortorget har ”tänkt till” och skapat en 
bra helhet. En annan beskrev att hen tyckte om 
symmetrin på platsen och den runda formen. Dock 
förstod hen inte Torgbrunnsskulpturens utformning 
eller placering i rummet då den bryter symmetrin. 
Denna person beskrev att hen inte reflekterat över 
Stortorgets konst och utformning tidigare och 
att det bara har varit något som funnits där. På 
frågan vad som hade kunnat göra Stortorget bättre 
svarade intervjupersonerna att belysningen och 
cykelparkeringarna hade kunnat bli mer lekfullt 
och roligt utformade, det hade kunnat skapas ett 
tydligare rörelsestråk och en uteservering hade 
kunnat tillföras.

Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse och användning på Stortorget. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att stå eller sitta 
ner under den tid som tillägnades observationen. 
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Observationsplats

Störst rörelse

Människor sitter

Människor står
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Mindre rörelse
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Foto: Planteringskärlen står mitt på den öppna ytan där den främssta 
rörelsen i rummet sker. 

Foto: I rummets södra del är ett gatukök placerat. I bakgrunden syns de 
fasaderna söder om rummet.

Foto: Bänkar placerade i rummets östra del, följer den cirkulära formen. 
Från dessa har människor uppsikt över hela rummet.   

Foto: Torgbrunnen i den norra delen av platsen. Dess placering bryter det 
annars symmetriskt utformade torget. 

Foto: Mur, flaggstänger, träd, lyktstolpar och markbeläggning avgränsar 
platsen väster om statyn. 

Foto: Människor väntar på platsen och några barn leker på statyn.  
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långa dammen folkets park
3.3.2.5

Plats 11.



OM PLATSEN

I detta arbete avgränsas området som undersöks 
till Långa Dammen i Folkets Park samt den 
rundade pergolan som ligger öster om fontänen. 
Folkets Park är en stadspark i Malmö med bland 
annat dammar, gräsmattor och en lekplats. Parken 
grundades år 1891 och är en populär mötesplats i 
Malmö under sommaren. I parken arrangeras bland 
annat utomhuskonserter, bio under stjärnorna och 
fotbollsmatcher, medan det på vintern finns en 
isbana med skridskouthyrning (Malmö Stad u.å.c). 
I det offentliga rum som studerats finns en skulptur 
föreställande Olof Palme som tillkom år 1989, 
skapad av Willy Gordon (Petersson et al. 2006, s. 
140).

Det offentliga rummets storlek: Ca. 2000 kvm

PLATSINVENTERING

Platsen inventerades den 19 april 2017, en kall, 
blåsig och solig onsdagseftermiddag.

Rummets form

Det offentliga rummet är avlångt och halvöppet. 
Det är avgränsat av entrén till Folkets Park i väster, 
pergolan i den östra delen av rummet samt av 

grusvägar, bänkar, planteringar och träd. Rummet 
har en öst-västlig riktning samt en riktning inåt mot 
den nedsänkta dammen.  

Rummets möblering

I rummet finns bänkar, staket, lyktstolpar, en 
dricksvattenkran, en pergola, en stor damm med 
vattenstrålar och vattenfall samt en skulptur 
föreställande Olof Palme. All möblering i rummet 
är symmetriskt placerad. Dammen är centrerad i 
rummet och bänkarna är placerade i rader längs 
rummets långsidor. Även lyktstolparna är placerade 
i rader längs långsidorna, strax bakom bänkarna. 
Pergolan ligger i den östra änden av rummet, 
skulpturen är placerad centralt på den södra 
långsidan och dricksvattenkranen är placerad i det 
nordvästra hörnet.

Rummets grönska

Stora delar av rummet består av grönska, främst i 
form av planteringar, träd och gräsytor.

Rummets markbeläggning och fasader

Vad gäller markbeläggningen i rummet består 
gångvägarna som går längs platsens långsidor 
av grus. Vid pergolan och vid entrén till Folkets 
Park, som ligger längs rummets kortsidor, är delar 
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Karta: Långa dammen med omnejd. Orange markering visar avgränsning 
av det offentliga rum som studerats.

Karta: Utformning av Långa dammen. Orange markering visar 
avgränsning av det offentliga rum som studerats.

Foto: Överblick över rummet med bänkar norr om dammen samt pergolan 
i öster.  

Möllevången

Möllevångstorget

Amiralsgatantriangeln
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anlagda med gatsten. I mitten av rummet ramas även 
dammen in av en gräsyta.

Rumslig analys

Rummet upplevs symmetriskt och representativt. 
Grönskan på platsen “mjukar” upp intrycket av 
rummet och gör att det känns inbjudande och 
mysigt. Rummet upplevs lugnt och trivsamt då de 
ljud som dominerar platsen främst kommer från 
vattnet i dammen. Rummet upplevs vara välskött, 
omhändertaget och tryggt samt en plats det är 
möjligt att stanna till och koppla av på. Upplevelsen 
är att dammen spelar den största rollen i detta 
offentliga rum och dominerar intrycket av platsen.

OBSERVATION

Tid för observation av platsen: 11.30-12.00

Det offentliga rummet upplevdes till stor del vara en 
passage då många rörde sig genom rummet på väg 
någon annanstans. Många rörde sig runt fontänen 
som bildar en stor barriär på platsen. Rummet 
upplevdes vara en destination och ett andrum för 
de som vill stanna upp och njuta av den grönska 
och de vattenelement som finns på platsen. Några 
personer stod i kortsidorna av fontänen. Det var även 
någon som stod i mitten av rummets södra del och 
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Skiss: Illustrerar upplevelsen av Långa dammen.

Barriärer

Fokus
Riktning

fotograferade blommorna. Människor satt både på 
bänkarna i den norra delen av rummet och i pergolan 
i den östra änden. På platsen rörde sig alla olika 
typer av människor. Det var få personer som verkade 
lägga märke till statyn av Olof Palme. Istället riktade 
många sin uppmärksamhet mot de blommor och 
vattenelement som finns på platsen. 

Intervjuer på plats

Under platsbesöket genomfördes tre intervjuer med 
användare av platsen. Av intervjuerna framgick 
det att platsen upplevs som trevlig och inbjudande 
att vistas på. En person beskrev att hen passerat 
platsen under många år och alltid upplevt att den 
varit välskött och omhändertagen. Samma person 
uttryckte att hen tidigare aldrig lagt märke till statyn 
på platsen. Flera personer betonade att vattnet och 

grönskan är trevliga inslag och tillför mycket till 
rummet. En person ansåg att platsen var rörig och att 
det hade kunnat finnas fler sittplatser. Någon nämnde 
att platsen kändes trygg och inte alltför stressig. 
Hen påpekade också att bänkarnas utformning inte 
passade in i den resterande miljön i rummet.

Foto: Skulptur av Olof Palme i rummets södra utkant.
N
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Observationskarta

Observationskarta: Visar rörelse och användning av Långa dammen. Här redovisas var människor rörde sig och var de valde att 
stå eller sitta ner under den tid som tillägnades observationen. 
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Observationsplats

Störst rörelse

Människor sitter

Människor står
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Mindre rörelse

Foto: Människor rör sig längs dammens sidor. Lyktstolparna 
i form av blommor är placerade längs rummets kanter.  

Foto: Människor sitter på bänkarna längs med rummets 
norra långsida där solen sken. 

Foto: Pergolan är placerad i rummets östra del.  
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Foto: Dammen är nedsänkt med ett lågt staket runt. Vattenkonsten skapar 
rörelse i rummet. 

Foto: En överblick över rummet med en rabatt i framkant. Längst bort i 
fotot skymtar entrén till Folkets Park. Höga träd ramar in platsen.

Foto: Vattenfall i dammens östra del, bakom skymtar pergolan.  

Foto: Det offentliga rummet som har studerats avgränsas med gatsten i 
den västra delen.  

Foto: Pergolan i öster har en rundad form och förser bänkarna med skydd. 
Markbeläggningen i denna delen av rummet är i gatsten.  

Foto: Dammen är nedsänkt och kantas av gräs. 
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3.4 Intervjuer med 
praktiker

3.4.1 Göteborg konst, 
processledare

Sara Hansson arbetar på Göteborg konst och är 
processledare för enprocentsregeln. Hon arbetar 
med bostadsbolag och kommunala förvaltningar 
som vill ha en konstnärlig gestaltning på en plats, 
inom ramen för den enprocentpott som genereras ur 
deras investeringsbudget. Hon hjälper dem att leda 
processen med att ta fram en konstnärlig gestaltning 
för det offentliga rummet och hon beskrev att 
processen kan se lite olika ut. 

Enligt Hansson går det inte att säga att konstverk 
har någon specifik funktion. Hon menar att man bör 
undvika att försöka programmera in förutbestämda 
funktioner i ett konstverk och att ett verk kan 
ha många olika slags funktioner. Den verkliga 
funktionen ett konstverk har blir oftast tydlig först 
när verket är på plats och möter medborgarna menar 
hon. Enligt Hansson kan konsten bland annat ge 
identitet till en plats, det kan göra att människor 
upplever att någon tar hand om deras omgivning, 
den kan göra att människor känner sig trygga samt 
bidra till att den offentliga miljön upplevs estetiskt 

tilltalande. Enligt Hansson är det något speciellt 
som sker i mötet med konsten, vissa verk reagerar 
människor väldigt starkt på medan andra inte märks 
alls. Det finns också verk människor lägger märke 
till först när de befinner sig i en viss fas i livet. 
Hon förklarade att människors blick förändras 
under livets gång, samtidigt som även stadsrummet 
förändras.

Vidare beskrev Hansson att konst i offentliga miljöer 
är en demokrati- och tillgänglighetsfråga. Det är 
viktigt att konsten finns tillgänglig för alla då en 
ganska begränsad del av stadens medborgare idag 
går till museer och andra institutioner med konst. 
Genom att tillföra konst till offentliga rum blir den 
därmed tillgänglig för fler.

Hansson menar att det idag finns en tendens att tänka 
att konsten ska lösa till exempel sociala problem. 
Hon hävdar då att det är viktigt att ha en rimlig nivå 
för vad man kan förvänta sig av konsten. Genom 
konsten är det möjligt att hitta olika ingångar 
som gör att vissa frågor och ämnen lyfts fram och 
aktiveras. Hon hävdar att det inte är konstens roll att 
lösa problem som rådande politik och normer har 
skapat. 

3.4.2 boverket, 
bebyggelseantikvarie

Denna intervju genomfördes med Suzanne Pluntke 
som arbetar som bebyggelseantikvarie på Boverket. 
Hon arbetar mycket med stadsutvecklingsfrågor, 
kulturmiljöfrågor och även en del med offentliga 
rum. Hon har bland annat varit med och framställt 
boken Konsten att gestalta offentliga miljöer (2014). 

Pluntke beskrev under intervjun att hennes 
arbetsuppgifter, vad gäller offentliga rum, främst är 
att sätta ramar och skapa förutsättningar för dessa 
utifrån gällande lagstiftning. Det är kommunernas 
och näringslivets m.fl. uppgift att gestalta och 
utforma de offentliga rummen, Boverket vägleder 
och skapar riktlinjer. Pluntke förklarade att enligt 
henne avgörs om ett offentligt rum är bra eller dåligt 
genom hur mycket platsen används och uppskattas 
av människor. Vid utformning av offentliga rum 
anser hon att det är viktigt att analysera den specifika 
platsen då det inte finns några universallösningar. 
Att införskaffa kunskaper om platsens historia, 
förutsättningar, hur den används och vad människor 
vill använda platsen till anser hon är viktigt. Pluntke 
poängterade under intervjun att samverkan mellan 
olika yrkeskompetenser måste fungera, exempelvis 
arkitekter, planerare, antikvarier konstnärer, 
etnologer och socionomer. Hon beskrev att hon 
personligen är förtjust i ”cultural planning” där de 
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kulturella resurser som finns på en plats kartläggs. 
Pluntke beskrev även vikten av att skapa flexibla 
rum. Offentliga rum som enkelt kan förändras 
över tid. Att tänka på tillgänglighet, trygghet och 
genusaspekter förklarade hon är essentiella faktorer 
att ta hänsyn till.   

Pluntke avslutade intervjun med att förklara att 
om ett rum är välutformat kan det underlätta 
nyttjandet av rummet. Hon påpekade dock att det 
är viktigt att inte stirra sig blind på ett offentligt 
rums gestaltning och design. Enligt henne kan en 
plats vara designmässigt väldigt snygg, men det 
är användningen av det offentliga rummet som är 
nyckeln till om rummet faktisk fungerar eller inte. 

3.4.3 Malmö, referensgrupp för 
offentlig konst, sekreterare & 
ordförande

Orrit Stahlénius är sekreterare och Elisabeth 
Lundgren är ordförande i referensgruppen för 
offentlig konst i Malmö. Stahlénius har även ett 
arbete på kulturstödsenheten där hon är handläggare 
på bild- och formområdet. Lundgren är även 
kulturdirektör för Malmö stad.

Enligt Stahlénius kan konsten bidra med nya 
perspektiv och tillföra värden som står i kontrast 

till övriga delar av det offentliga rummet. 
Lundgren påpekade att konsten kan ge upphov 
till att människor stannar upp. Den kan bidra till 
reflektioner, vara tilltalande eller så kanske den inte 
märks alls. I regel märker Lundgren att konsten 
skapar någon form av möten och att människor 
samlas runt den. Ibland är konsten mer obemärkt 
men i regel förändrar den ändå staden. Hon nämner 
Malmö Live som ett exempel och beskriver hur 
skulpturen Rubato, när den väl kom på plats, 
förändrade hela intrycket av platsen och dess 
bebyggelse.

Stahlénius påpekade att utformning av offentliga 
rum inte bara handlar om hur någonting ser ut utan 
det handlar även mycket om platsens identitet. 
Hon förklarade att platsens identitet kan höra 
samman med ett helt kvarter, en hel stadsdel 
och i förlängningen även en hel stad. Stahlénius 
beskrev att när konst ska utformas på en plats är det 
många aspekter som ska vägas samman. Lundgren 
påpekade att konsten helst ska samspela med 
platsen, men att den ibland även kan sticka ut från 
den. 

Enligt Lundgren är parker och gröna ytor i offentliga 
rum viktiga, i och med att städer idag förtätas i allt 
större utsträckning. Hon uttryckte att det i offentliga 
rum också är viktigt med bänkar, markbeläggning 
och belysning. Hon menar att det ska kännas tryggt 

att röra sig och människor ska ha bra siktlinjer. Det 
är viktigt att alla fysiska element i det offentliga 
rummet samspelar. Lundgren anser till exempel 
att reklamskyltar ofta kan förstöra intrycket av en 
vacker fasad.

3.4.4 malmö, gatukontoret, 
gestaltningsansvarig

Märika Bark är utbildad landskapsarkitekt och 
arbetar på Gatukontoret i Malmö Stad. Hon är 
gestaltningsansvarig både vid projektering och 
i byggskedet. Hon beskrev att det är viktigt att 
tänka på människan när offentliga rum utformas. 
Genom att ha människan i fokus är det möjligt att 
ge de offentliga rummets och dess olika element 
rätt skala och proportioner. Bark menar också att 
trygghetsaspekter ingår när utformningen utgår från 
människans perspektiv. Hållbarhet är också en viktig 
aspekt att ta hänsyn till påpekar Bark.

För att utformningen av ett offentligt rum ska vara 
lyckat är det viktigt att analysera platsen menar 
Bark. Platsens förutsättningar och hur människor vill 
använda den är aspekter som måste studeras. Vidare 
beskrev Bark att det inte är enskilda element som 
är viktiga utan det är helheten. Ett problem med en 
del offentliga rum idag, berättade Bark, är att platser  
utformas utifrån en strikt gestaltningsidé. Arkitekten 
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eller landskapsarkitekten som ligger bakom 
gestaltningen har valt att framhålla sin stil istället för 
att anpassa gestaltningen efter platsen. Dessa rum 
anser Bark sällan blir välanvända då de inte passar in 
i sin omgivning.

Avslutningsvis poängterade Märika Bark än en gång 
att det är människan som är viktig i arbetet med 
utformning av offentliga miljöer. Hon beskrev att 
hon i sitt arbete ofta föreställer sig människor i olika 
åldrar och med olika förutsättningar samt hur de 
använder rummet. Det kan då exempelvis handla om 
ett barn på väg hem från skolan eller en äldre person 
med dålig syn. Hon anser att ett torg inte bara ska 
vara ett torg, utan även en plats där alla kan röra sig 
och vistas. 

3.4.5 Tidigare 
stadsplanearkitekt, Stockholms
stadsbyggnadskontor

Alexander Wolodarski har tidigare arbetat på 
Stockholms stadsbyggnadskontor som arkitekt och 
planerare under 45 år. Han har i huvudsak arbetat 
med centrala Stockholm där han utformat offentliga 
rum och skapat nya stadsdelar.

Aleksander Wolodarski uttryckte under intervjun 
att det är viktigt att medborgare känner sig trygga i 
stadens offentliga rum. Många känner sig otrygga i 

miljöer som till exempel är dåligt belysta eller som 
saknar visuell överblick. Wolodarski poängterar 
dock att det finns rum som inte känns trivsamma 
trots att de upplevs trygga, är välbelysta och en plats 
där människor har en god överblick. Detta menar 
han beror på den estetiska utformningen av platsen. 
Wolodarski beskriver att de offentliga miljöer 
som utformades under miljonprogrammet var 
väldigt stela och monotona. Utformningen saknade 
nyansering och variation. Wolodarski beskriver 
vidare att det efter miljonprogrammet skedde ett 
skifte och att de offentliga rum som utformats sedan 
dess varit splittrade estetiskt och har innehållit för 
många komponenter. Exempelvis används det idag 
för många material vilket gör att intrycket av platsen 
blir oharmonisk. Han beskriver även att syftet med 
platsen blir otydligt för de som befinner sig där. Han 
hävdar att nyckeln till framgång ligger i att utforma 
miljöer som både har ett starkt arkitektoniskt tema 
samt även innehåller variationer i temats uttryck. 
Detta är någonting som människor alltid uppskattar. 
Ett ytterligare problem menar Wolodarski är att 
många offentliga rum idag är trafikstörda. Trafiken 
i det offentliga rummet bildar barriärer samt skapar 
problem med buller och föroreningar.

Wolodarski uttryckte att det idag finns projekt som 
inte lyckas då de är fragmenterade, röriga, saknar 
en sammanhängande struktur samt är ett resultat av 
att för många olika viljor har fått för stort utrymme. 

Han hävdar att målet idag är att rummen ska vara 
blandade och att offentliga rum inte ska utformas 
efter någon specifik funktion. 

3.5 analys

I analysen jämförs och diskuteras resultatet av 
de litteraturstudier och intervjuer med praktiker 
som genomförts i arbetet. I samband med detta 
diskuteras de offentliga rum som studerats i arbetet 
och huruvida det är möjligt att se kopplingar till vad 
litteraturen och praktikerna berör.

Både Gehl och Whyte påstår att utformning av 
offentliga rum påverkar hur människor använder 
dem. Gehl (2011) påpekar att med hjälp av fysisk 
planering kan rörelsemönster på en plats påverkas. 
Han menar att den fysiska utformningen kan 
påverka huruvida en stad upplevs livlig eller livlös. 
Gehl (2011) tar upp Whyte som menar att små 
fysiska ingrepp i ett offentligt rum kan förändra 
användningen och aktiviteten på platsen (Gehl 2011, 
ss. 31, 34). Vi kan konstatera att utformningen av 
ett offentligt rum har stor betydelse för hur både 
användningen och rörelsen ser ut på platsen samt 
för rummets kvalitet. Det är därmed högst relevant 
att studera rummets olika element samt formen 
på rummet för att förstå varför användningen och 
aktiviteten på platsen ser ut som den gör.
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Element
Ur resultatet framgår det att de olika elementen i 
ett offentligt rum i hög grad påverkar intrycket och 
användningen av platsen. Enligt Gehl (2011) spelar 
kvaliteten i varje element en avgörande roll för hur 
platsen används (Gehl 2011, s. 129). Gehl (2010) 
påstår att förändringar i offentliga rum bidrar till 
att människor utvecklar helt nya mönster för hur de 
använder platser (Gehl 2010, s. 16). Carmona et al. 
(2010) menar att en plats identitet är ett resultat av 
rummets helhet, inte bara en produkt av rummets 
olika element eller specifika delar (Carmona et al. 
2010, ss. 123, 132). Detta berör även Bark under 
intervjun då hon hävdar att det vid utformning 
av offentliga rum inte är de enskilda elementen 
som är viktiga utan istället helheten (Bilaga 3, ss. 
4-5). Enligt Carmona et al. (2010) kan rummets 
möblering bidra med identitet och karaktär och vara 
en indikator för olika rums kvalitet (Carmona et al. 
2010, s. 196). Detta är något även Stahlénius berörde 
under intervjun då hon nämnde att utformning av 
rum inte bara handlar om platsens enskilda element 
och estetiska uttryck, utan att det även handlar 
mycket om platsens identitet (Bilaga 3, s. 3).
Under arbetets gång har det vid flera tillfällen 
nämnts att en för stor variation av element kan 
göra intrycket av ett offentligt rum rörigt och 
osammanhängande. Enligt Carmona et al. (2010) 
uppförs ofta en mängd olika möbler i ett rum utan 
att ta hänsyn till helhetsbilden, vilket gör rummet 

visuellt och funktionellt rörigt (Carmona 2010, s. 
196). Detta är något även Wolodarski beskrev under 
sin intervju. Han hävdar att de offentliga rum som 
utformats sedan miljonprogrammet varit splittrade 
estetiskt och innehållit för många olika komponenter. 
Enligt honom bör istället offentliga miljöer utformas 
med ett starkt arkitektoniskt tema med inslag av 
variationer i temats uttryck (Bilaga 3, ss. 5-6). Även 
Lundgren är inne på detta då hon påstår att det 
är viktigt att alla element i det offentliga rummet 
samspelar (Bilaga 3, s. 3). Bark är en ytterligare 
person som berört detta under sin intervju. Hon 
påstår att ett problem med offentliga rum idag är att 
platser ofta utformas efter en strikt gestaltningsidé. 
Arkitekten eller landskapsarkitekten som ligger 
bakom gestaltningen väljer ofta att framhålla sin stil 
istället för att anpassa gestaltningen efter platsens 
förutsättningar. Dessa rum menar Bark sällan blir 
lyckade eller välanvända då de inte passar in i sin 
omgivning (Bilaga 3, s. 4).

De platser som har studerats i arbetet har varit 
varierande både vad gäller dess olika element och 
identiteter. Vissa platser har varit mer representativa 
i sin prägel som exempelvis Gustav Adolfs torg, 
Stortorget och Götaplatsen. På dessa platser har det 
varit möjligt att se hur de olika elementen i rummen 
förstärker den representativa identitet platsen redan 
har. Långa dammen är ett exempel på en plats där 
elementen i det offentliga rummet anpassats efter 

platsens identitet. Bänkarna på platsen är utförda 
i en romantisk stil och lyktstolparna är designade 
som blommor. Elementen i rummet har anpassats 
efter den grönska som dominerar platsen. Dag 
Hammarskjölds torg är ett exempel på en plats som 
upplevs sakna en sammanhållen identitet och en 
röd tråd. Intrycket av platsen är rörigt och de olika 
elementen upplevs vara för splittrade och uppförda i 
en alltför stor skala.

Sittmöjligheter
Gehl (2011) anser att sittplatser är viktiga för att 
ett rum ska vara av god kvalitet (Gehl 2011, s. 
155). Enligt honom är det viktigt att sittplatser 
är placerade med utsikt över de aktiviteter som 
sker i rummet. Han hävdar att bänkar som har 
sämre, eller ingen utsikt över rummets aktiviteter 
används mindre eller inte alls (Gehl 2011, s. 27) 
Även Carmona et al. (2010) berör detta och hävdar 
att människor ofta väljer att sätta sig där de har 
möjlighet att studera andra människor och flöden i 
rummet (Carmona et al. 2010 ss. 201-202). I flertalet 
av de studerade offentliga rummen är det svårt att 
avgöra om människor tenderar att sätta sig i utkanten 
av ett rum istället för i mitten. Flera av de offentliga 
rum som studerats i arbetet erbjuder sittplatser med 
en mycket bra överblick över platsen, exempelvis 
Gustav Adolfs torg, Stortorget och Lilla torg. På 
de flesta platserna saknas dock möjlighet att välja 
mellan att sitta centralt eller i utkanten av rummet. 
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Ett undantag är Gustav Adolfs torg där det är möjligt 
att se hur människor väljer att sätta sig både på de 
bänkar som är placerade i rummets kanter samt på 
trappavsatsen runt staty på mitten av platsen. På Dag 
Hammarskjölds torg finns det relativt begränsade 
sittmöjligheter. Förutom stenavsatsen fanns det få 
sittplatser med god uppsikt över rummet, vilket kan 
vara en bidragande orsak till varför så få människor 
använde platsen under platsbesöket.

Enligt Whyte (2001) är det möjligt att se hur 
mängden sittplatser i ett offentligt rum till stor del 
avgör hur attraktiv platsen är. Han påpekar att även 
om designen av ett rum eller dess specifika element 
är spektakulära kommer rummet inte locka till sig 
människor om det saknas platser att sitta på. Han 
menar att bekvämlighetsfaktorn för sittplatser inte 
har någon betydelse och att en betongavsats kan vara 
lika använd som en bänk (Whyte 2001 ss. 27-28). 
Enligt Whyte (2010) är det viktigare att sittplatserna 
är socialt bekväma än fysiskt bekväma. Han hävdar 
att det i offentliga rum bör finnas ett urval av olika 
sittplatser, exempelvis i framkanten, i utkanten, i 
solen, i skuggan, i grupperingar eller avskilt (Whyte 
2001, s. 32). Carmona et al. (2010) lyfter fram 
vikten av primära och sekundära sittplatser. En 
primär sittplats kan exempelvis var en bänk och en 
sekundär sittplats kan till exempel vara en trappa. 
Sekundära sittplatser ser inte lika tomma ut som 
primära när de inte används (Carmona et al. 2010 ss. 

214-215). Exempel på platser som har både primära 
och sekundära sittplatser är Järntorget, Gustav 
Adolfs torg och Stortorget. På dessa platser används 
både statyer och trappor som sittplatser. Platser som 
saknade sekundära sittplatser var exempelvis Lilla 
torg och Bältesspännarparken. På Lilla torg finns 
det inte många sittplatser förutom några få bänkar. 
Sekundära sittplatser i detta rum hade därför kunnat 
tillföra mycket till platsen. Bältesspännarparken 
hade till skillnad från Lilla torg ett stort antal och en 
stor variation av primära sittplatser vilket gör att det 
inte finns ett lika stort behov av sekundära sittplatser.

Kanter och centrum
I flera av de studerade texterna diskuterar författarna 
offentliga rums centrum och kanter. Carmona et 
al. (2010) menar att kanterna i ett rum är viktigast 
att fokusera på då det vanligtvis är dit människor 
dras (Carmona et al. 2010, s. 114). Carmona et al. 
beskriver även att det är viktigt att placera något 
centralt i ett offentligt rum då det skapar fokus 
och en känsla av visuell helhet. Sitte (1982) påstår 
i kontrast till detta att det inte bör finnas några 
element i mitten av ett offentligt rum. Han menar 
att objekt främst bör placeras i rummets utkanter. 
Sitte (1982) betonar att det är i offentliga rums 
utkanter själva stadslivet sker (Sitte 1982, ss. 27-
30). En ytterligare person som tar upp vikten av 
offentliga rums kanter är Gehl (2010). Han påstår att 
utformningen av kanterna i stadens rum påverkar hur 

olika rum upplevs. Han menar att rum med svaga 
eller obefintliga kanter är betydligt tommare än rum 
med starka, attraktiva kanter. Gehl (2010) anser att 
rummets kanter erbjuder några av städernas bästa 
möjligheter att sitta eller stå. Gehl (2010 & 2011) 
beskriver att våra ryggar är skyddade, vi har god 
uppsikt och klimatet är ofta bäst där (Gehl 2010, s. 
75; Gehl 2011, s. 149). Även Whyte (2001) nämner 
kort att människor tenderar att dras till offentliga 
rums kanter. Precis som Carmona et al. (2010) 
menar han att människor sällan ställer sig mitt på 
en plats (Whyte 2001, s. 22; Carmona et al. 2010, 
s. 114). Enligt Carmona et al. (2010) kan rummets 
kanter erbjuda sittmöjligheter genom mer informella 
sittytor som räcken, inskjutande partier i väggar eller 
liknande. Om kanterna dessutom är något högre än 
själva rummet samt väderskyddade skapas attraktiva 
sittmöjligheter med god utsikt och skydd (Carmona 
et al. 2010, ss. 209-210, 214-215).

Samtliga författare beskriver att kanternas roll 
i offentliga rum är väldigt viktiga. I kanten är 
människan mer skyddad och därifrån har hen ofta 
en god överblick över rummet. Dock är författarna 
oense om offentliga rums centrum. Några anser att 
rummets mitt bör lämnas öppen, medan andra anser 
att mitten är viktig att möblera för att skapa fokus 
och en visuell helhet. I de offentliga rummen som 
studerats i detta arbete går det att se kopplingar till 
den lästa litteraturen, vad gäller centrum och kanter. 
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Gustav Adolfs torg och Lilla torg är två offentliga 
rum där kanterna erbjuder sittplatser. Dock skiljer 
dessa torg sig åt då Gustav Adolfs torg har en tydlig 
mittpunkt där en staty är placerad och Lilla torgs 
mitt är öppen. Människor tillåts att passera diagonalt 
över Lilla torg till skillnad från Gustav Adolfs torg 
där de tvingades gå runt statyn eller kliva över dess 
inhägnad för att kunna gena. Det är dock nämnvärt 
att dessa torgs area skiljer sig markant då Gustav 
Adolfs torg är nästan sex gånger större.

Götaplatsen är ett offentligt rum med en tydlig 
mitt som accentueras av Poseidon, bänkar och 
betongkuber. Dess kanter ansluter till byggnaderna 
som ramar in platsen och det är dessa byggnader och 
deras funktioner som är i fokus i rummets kanter. 
Kanterna är exempelvis inte försedda med sittplatser 
som kan erbjuda en överblick över rummet.

Lindholmskajen är ett offentligt rum med kanter 
utformade så att människor har möjlighet att 
uppehålla sig där. Två av kanterna är försedda 
med bänkar och en brygga att sitta och vila på. 
Den tredje kanten ansluter till ett gångstråk och en 
byggnad. På Lindholmskajen är en skulpturgrupp 
placerad centralt, men till skillnad från ovan nämnda 
platser med centrala element är konstgruppen på 
Lindholmskajen inte i fokus. När människor sitter 
i kanterna på denna plats dominerar utsikten över 
Göta älv, alltså utåt från Lindholmskajen. Trots 

att konstgruppen är centralt placerad hindras inte 
människor från att röra sig som de vill på platsen.     

Centralt placerade element kan skapa barriärer 
och förhindra annars naturliga rörelsestråk. Ovan 
nämndes Gustav Adolfs torg och hur den centralt 
placerade statyn där förhindrar en rak, diagonal 
rörelse genom rummet. Ett annat rum som är 
begränsat vad gäller diagonal rörelse är Långa 
dammen. På platsen utgör dammen, som är placerad 
centralt i rummet, en stor barriär vilken förhindrar 
att människor kan röra sig helt “fritt”. Vad gäller 
Lindholmskajens centralt placerade konstgrupp 
utgör den inte en lika tydlig barriär då konsten 
är uppdelad i mindre beståndsdelar med mycket 
luft emellan sig. Konstverket hindrar därför inte 
människor på samma sätt från att röra sig fritt genom 
platsen. På Järntorget och på Götaplatsen är en 
fontän/ett konstverk placerat centralt i rummet. Där 
utgör dessa inte lika stora barriärer då den främsta 
rörelsen i rummen sker i utkanterna.  

Trafik och ljud
Wolodarski beskrev under intervjun att biltrafik kan 
skapa barriärer och att många offentliga rum idag 
är trafikstörda (Bilaga 3, s. 5). Både Järntorget och 
Brunnsparken är offentliga rum där trafiken har en 
stor påverkan på platsen. Trafiken bidrar till tydliga 
barriärer vad gäller rörelsen in och ut från rummen 
och den genererar även mycket buller. Gehl (2011) 

menar att syn och hörsel är viktiga aspekter att ta 
hänsyn till när offentliga rum utformas (Gehl 2011, 
s. 63). Han påstår att ljudvolymen i ett offentligt rum 
är en viktig aspekt för att människor ska trivas på en 
plats. Enligt Gehl (2010) har människors möjligheter 
att prata och lyssna i urbana miljöer gradvis blivit 
allt lägre prioriterat, i och med att biltrafiken har 
ökat. Han poängterar även att detta bidrar till en 
permanent stressfaktor i det urbana rummet (Gehl 
2010, s. 151). Vad gäller stressfaktorn finns det 
tydliga kopplingar till Brunnsparken. Utifrån 
platsinventeringen och den rumsliga analysen av 
Brunnsparken framgår det att det offentliga rummet 
i sig upplevdes som trevligt. Intrycket av rummet 
påverkas dock negativt av all trafik och rörelse 
som skedde runt platsen och som gjorde att platsen 
upplevdes stressig.

Järntorget var en annan plats som upplevdes stressig. 
Detta beror delvis på trafikbuller och rörelsen runt 
och i rummet. Även fontänen mitt på platsen avger 
ett högt ljud. Whyte (2001) menar att ljudet från 
vattenelement är ett mycket trevligt inslag i ett 
offentligt rum. Han påstår att höga ljudnivåer av 
sådana slag kan vara lugnande. Ljudet av vatten kan 
maskera trafikljud och andra stadsljud som inte är 
trevliga påpekar Whyte (Whyte 2001, ss. 47-48). 
På Järntorget bidrog trafikljuden i kombination med 
vattenljudet att den sammanlagda ljudnivån blev 
för hög. Upplevelsen var att det inte gick att föra ett 
normalt samtal.
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Vattenelement
Whyte (2001) beskriver att vattenelement alltid 
är trevliga inslag i offentliga miljöer. Han anser 
dock att ett vanligt problem med vattenelement är 
att de ofta är utformade på ett sätt så att de inte är 
tillgängliga för människorna på platsen (Whyte 
2001, ss. 47-48). Flera av de offentliga rummen 
som studerats i detta arbete innehåller olika typer av 
vattenelement vilka alla upplevdes bidra till ökad 
trivsel på platserna. Fontänen i Bältesspännarparken 
är ett tydligt exempel på ett tillgängligt 
vattenelement. Dess utformning är inte endast fin 
att titta på utan exempelvis kan barn enkelt ta del av 
fontänen, och leka med den. Det offentliga rum som 
kanske hade det minst tillgängliga vattenelementet 
av de platser som studerades var Långa dammen. 
På denna plats är vattenelementet tydligt avgränsat 
med staket och dammen är dessutom nedsänkt. Trots 
detta var upplevelsen att dammen tillför mycket till 
platsen vad gäller ljud och att det finns något vackert 
att titta på. En annan fontän som är värd att nämna 
är placerad på Järntorget. Denna fontän är fin att titta 
på och tillät människor att sitta på dess kant och röra 
vattnet. Den upplevdes dock inte vara lika tillgänglig 
som fontänen i Bältesspännarparken.

Två andra offentliga rum som präglas av vatten 
är Lindholmskajen och Södertull. Båda dessa 
platser, har till skillnad från ovan nämnda rum med 
vattenelement, “naturliga” vatteninslag, i form av 

en kanal och en älv. Vattnet vid Lindholmskajen och 
Södertull upplevdes till stor del prägla rummen och 
bidra till en ökad trivsel på platserna.

Fasader
Ur resultatet har det framgått att det finns olika 
åsikter om huruvida fasaders utformning påverkar 
det offentliga rummet eller inte. Enligt Whyte 
(2001) har byggnaders estetiska utformning ingen 
betydelse för hur rummen i anslutning till fasaderna 
används. Han hävdar att människor som befinner sig 
i offentliga rum inte har blicken på omkringliggande 
byggnader utan istället på det som pågår i ögonhöjd 
(Whyte 2001, ss. 25-26). Enligt Carmona et al. 
(2010) är fasader utformade med olika form och 
design för att förmedla ett specifikt budskap. 
Carmona et al. hävdar, i motsats till Whyte (2001), 
att fasadernas utformning och formspråk påverkar 
platsen (Carmona et al. 2010, s. 85). Under analys 
av de olika offentliga rummen har det framgått att 
flera platser kantas av fasader som upplevs påverka 
intrycket av platsen. Ett exempel på detta är Gustav 
Adolfs torg, Lilla torg samt Götaplatsen. På dessa 
platser påpekade även användare av de olika 
rummen att fasaderna påverkar intrycket av platsen. 
Angränsande till Gustav Adolfs torg finns fasader 
som förstärker upplevelsen av representativitet på 
platsen. Götaplatsen präglas av pampiga fasader som 
förstärker platsen som ett kulturcentrum och Lilla 
torg präglas av fasader bland annat från 1500- och 

1700-talet som gör att rummet upplevs mysigt och 
påminner om att platsen bär på en lång historia. Dag 
Hammarskjölds torg är ett annat offentligt rum som 
till stor del påverkas av angränsande byggnader. I 
detta fall bidrar fasaderna till att rummet upplevs 
avskalat, modernt och kalt. Det finns även en äldre 
stationsbyggnad med en röd tegelfasad angränsande 
till rummet som inte upplevdes passa in med resten 
av platsen.

Markbeläggning
Markbeläggning kan enligt Carmona et al. (2010) 
påverka hur ett offentligt rum upplevs. Det kan 
skapa harmoni och helhet eller manipulera utseendet 
och upplevelsen av rummet (Carmona et al. 2010, 
ss. 193-195). Gehl (2010) diskuterar kvaliteten 
av markbeläggning på en plats. Val av material 
kan enligt honom påverka bekvämligheten för 
fotgängare. Han menar att offentliga rum bör ha 
jämna och halkfria ytor. Markbeläggning som 
exempelvis kullersten kan enligt honom bidra 
med karaktär till en plats men den är inte optimal 
i dagens samhälle (Gehl 2010, s. 133). På Gustav 
Adolfs torg upplevdes markbeläggningen vara 
lagd i ett mönster med syfte att delvis fungera som 
dekoration, men även för att den stora ytan ska 
upplevas mindre. Gatstenen är lagd i ett rutmönster 
vilket skapar en känsla av att den tomma ytan är 
uppdelad i mindre partier. Även Stortorget har 
ett mönster i sin markbeläggning. Gatstenen är 
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lagd i ett cirkulärt mönster runt statyn av Karl 
X Gustav. Detta upplevdes förstärka mitten av 
platsen (statyn) och förvränga rummets form då 
det, istället för kantigt, upplevdes vara runt. Lilla 
torg är anlagt med kullersten vilket upplevs bidra 
med karaktär och charm till det offentliga rummet. 
De främsta rörelsestråken på Lilla torg är lagda i 
jämnare gatsten. Denna markbeläggning anses dock 
inte vara optimal för exempelvis människor med 
funktionsnedsättning då även den är relativt ojämn.

Konst
Konst nämns i både den litteratur som studerats och 
av de praktiker som intervjuats vara element som 
kan påverka hur människor använder och rör sig i 
ett offentligt rum. Carmona et al. (2010) nämner att 
ovanliga element som exempelvis konst kan leda till 
spontana möten och interaktion mellan människor 
(Carmona et al. 2010, ss. 211-212). Hansson beskrev 
att det sker något speciellt i mötet mellan människor 
och konsten. Hon menar också att vissa konstverk 
är mer framträdande medan andra knappt syns alls 
(Bilaga 3, s. 1). Stahlénius menar att konst kan 
tillföra specifika värden och nya perspektiv till en 
plats. Även Lundgren talade om konst och påstod att 
konstverk skapar möjlighet för människor att stanna 
upp och reflektera. Enligt Lundgren kan konstverk 
också fungera som en mötesplats där människor 
samlas. Hon tycker även att konst antingen kan 
samverka med platsens övriga utformning eller så 

kan den sticka ut (Bilaga 3, s. 3).

Samtliga av de studerade rummen innehåller någon 
form av konstinslag. Vissa offentliga rum har konst 
som är mer framträdande än andra. Exempelvis 
anses det stora konstverket på Dag Hammarskjölds 
torg vara väldigt iögonfallande. Dess skala och 
storlek går inte att missa. Dock är det svårtolkat 
vad skulpturen föreställer. Lindholmskajens 
skulpturgrupp är ytterligare ett svårtolkat 
konstverk. Trots att skulpturgruppen tar en stor 
del av rummet i anspråk upplevs den inte tillföra 
så mycket till platsen. En av de som intervjuades 
på Lindholmskajen poängterade detta och beskrev 
skulpturgruppen som intetsägande. Långa dammen 
är ett exempel på ett offentligt rum där konstverket 
inte är framträdande. Skulpturen föreställande Olof 
Palme är placerat i utkanten av rummet, i en öppning 
där många människor passerar. Denna skulptur 
upplevdes inte heller uppmärksammas av någon 
av de som rörde sig i eller genom rummet under 
platsbesöket. Det enda av de studerade offentliga 
rummen vars konstverk upplevdes uppmärksammas 
i hög grad var Södertull. De människor som 
intervjuades på plats beskrev att de upplevde 
bronsskulpturerna föreställande skor och katter som 
trevliga. Till skillnad från flera andra konstverk som 
studerats i arbetet är de humoristiska och lättare att 
förstå då motiven är självklara.

Grönska
I den litteratur som studerats i arbetet har grönska i 
offentliga rum knappt berörts alls. Under intervjun 
med Lundgren påpekade hon att grönska i offentliga 
rum är mycket viktigt (Bilaga 3, s. 3). Detta är något 
som även Bark nämnde. Hon beskrev i intervjun att 
vikten av grönska i offentliga rum är så självklart 
för henne att hon anser att det inte är något som 
behöver nämnas (Bilaga 3, s. 4). Under intervjuerna 
i de olika studerade offentliga rummen framgick det 
att det finns en efterfrågan på mer grönska i de flesta 
offentliga rummen. Då det upplevdes finnas en stor 
efterfrågan och ett stort behov av mer grönska kan 
det ifrågasättas varför den litteratur som studerats 
inte berör området mer.

Form och storlek
Whyte (2001) hävdar att offentliga rums form och 
storlek generellt inte har någon påverkan på hur 
mycket eller lite en plats används. Han påstår att 
det är andra faktorer som bidrar till ett misslyckat 
rum (Whyte 2001, ss. 26- 27). Sitte (1982) påstår 
i kontrast till detta att offentliga rums storlek och 
form till stor del påverkar intrycket av rummet. Han 
hävdar att förhållandet mellan rummets form och 
storlek, rummets olika element samt dess anslutande 
byggnader bör vara proportionerliga (Sitte 1982, ss. 
42-48).

90



Slutenhet
Sitte (1982) menar att det är viktigt att offentliga 
rum upplevs slutna. Detta på grund av att det, enligt 
honom, bidrar till platsbildning. Han påstår att 
friliggande byggnader inte är optimala i anslutning 
till offentliga rum då de inte kan bilda slutenhet. 
Han menar då att platsens rumsliga kvalitet 
försvinner (Sitte 1982, ss. 36-41). Efter att ha 
studerat olika typer av offentliga rum är det möjligt 
att se att omslutande byggnader kan förstärka 
rumsligheten, men det är inte den enda faktorn för 
platsbildning. Flertalet av de studerade platserna 
har inte anslutande sammanhängande byggnader. 
Dessa platser upplevs dock fortfarande vara platser. 
Lindholmskajen är ett exempel på ett offentligt rum 
som inte omsluts av byggnader. Platsen upplevs 
ändock vara definierad. Efter att ha besökt de 
olika offentliga rummen upplevs det inte krävas 
omslutande byggnader för att rummet ska avgränsas 
och platsbildning ska uppstå. Lilla torg är ett 
exempel på en plats som omsluts av byggnader på 
alla fyra sidor vilket upplevs förstärka rumsligheten 
och definiera rummet.

Användning
Carmona et al. (2010) hävdar att det är möjligt att 
mäta hur lyckat ett rum är genom att studera hur 
många människor som frivilligt använder platsen 
(Carmona et al. 2010, ss. 123, 132). Även Pluntke 
nämner att huruvida ett rum är bra eller dåligt 

Gehl (2011) tar upp tre kategorier av 
utomhusaktiviteter. Han menar att nödvändiga 
aktiviteter, som att utföra ärenden eller ta sig till 
jobbet, uppstår i samtliga offentliga rum, oavsett 
om de är av god eller dålig kvalitet. Nödvändiga 
aktiviteter påverkas inte av de fysiska ramarna. 
Gehl (2011) beskriver att valfria aktiviteter endast 
uppstår om den fysiska utformningen tillåter det. 
Dessa sysselsättningar uppstår endast i rum av 
god kvalitet. Exempelvis går människor inte på 
promenad genom rum där de inte trivs. Människor 
väljer inte heller att sitta för att njuta av solen på en 
plats som inte har några sittmöjligheter. Gehl (2011) 
nämner också sociala aktiviteter vilka alltid uppstår 
i samband med de övriga kategorierna (Gehl 2011, 
ss. 9-12). Som tidigare nämnts kan Carmona et al. 
(2010) och Pluntkes resonemang, angående att rum 
som används mycket är populära, ifrågasättas. Med 
Gehls (2011) definition av olika utomhuskategorier 
kan dock offentliga rum analyseras utifrån valfria 
och sociala aktiviteter. Sysselsättningar såsom 
att människor väntar på bussen kan ses som en 
nödvändig aktivitet. Dessa aktiviteter kan därmed 
uteslutas när man studerar rummets popularitet och 
hur många som använder rummet för “rummets 
skull”. Genom att studera hur många människor 
som använder det offentliga rummet, endast i form 
av valfria och sociala aktiviteter, kan möjligtvis 
platsens popularitet avgöras.

reflekteras i hur många människor som använder 
platsen (Bilaga 3, s. 2). Whyte (2001) menar i 
kontrast till detta att det inte går att se om ett rum 
är populärt beroende på hur välanvänt det är. Han 
beskriver att det finns så kallade ”choke points” 
vilket innebär att vissa offentliga rum innefattar en 
specifik funktion som drar till sig mycket människor 
(Whyte 2001, s. 12). Exempelvis rör sig många 
människor till och från en tågstation oavsett hur det 
offentliga rummet ser ut. Whytes slutsats innebär 
att offentliga rum kan misstolkas och upplevas som 
välanvända då det befinner sig mycket människor på 
platsen.

Brunnsparken är ett exempel på ett rum som anses 
vara välanvänt delvis för dess lokalisering och de 
funktioner som finns i anslutning. Brunnsparken 
är lokaliserad centralt i Göteborg med flertalet 
spårvagns- och busshållplatser längs de anslutande 
vägarna. Det är mycket rörelse genom och runt 
rummet då det är lokaliserat mellan flera centrala 
noder i Göteborg. Under platsbesöket och de 
intervjuer som gjordes på plats framgick det att 
många använde rummet då de väntade på till 
exempel en buss, en spårvagn eller en person. Hur 
många som befann sig på platsen frivilligt kan 
därmed ifrågasättas. Detta gör det möjligt att även 
ifrågasätta om det är möjligt att avgöra huruvida 
utformningen av Brunnsparken är lyckad utifrån hur 
välanvänt rummet är.
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Användning och utformning
Flertalet av författarna och praktikerna diskuterar 
användningen som den viktigaste utgångspunkten 
när ett offentligt rum utformas och gestaltas. Gehl 
och Svarre (2013) anser att det är nödvändigt att 
inkludera användningen och livet på platsen. God 
utformning bygger på interaktion mellan offentliga 
platser och människors offentliga liv påstår de 
(Gehl & Svarre 2013, s. 2). Även Carmona et al. 
(2010) beskriver att platser bör utformas så att 
de främjar användningen av rummet. Offentliga 
rum bör utformas med en medvetenhet om hur 
människor använder dem (Carmona et al. 2010, 
ss. 207-208). Under intervjun med Bark framgick 
det att människan bör vara i fokus när offentliga 
miljöer utformas. Hon menar att människor i alla 
åldrar med olika förutsättningar enkelt ska kunna 
röra sig på platsen (Bilaga 3, ss. 4-5). Pluntke 
nämner också att hon anser att användningen av 
rummet är viktig. Utformningen av ett offentligt 
rum bör inte endast vara i fokus, utan det är 
användningen som är nyckeln hävdar hon (Bilaga 
3, s. 3). Det diskuteras också i litteraturen om att 
utformningen och gestaltningen är viktigast och att 
det är den som avgör hur rummet sedan används 
och i vilken utsträckning. Whyte (2001) diskuterar 
vikten av ett offentligt rums utformning. Han 
beskriver att de mest använda rummen tenderade 
att vara de mest visuellt tilltalande (Whyte 2001, 
ss. 25-26). Även Carmona et al. (2010) nämner att 

designen och utformningen av platsen främjar dess 
användande och vad för aktiviteter som uppstår i 
rummet (Carmona et al. 2010, ss. 207-208). Det 
kan konstateras att utformningen av ett offentligt 
rum går hand i hand med dess användning. Det kan 
ifrågasättas vilket som är viktigast, gestaltningen 
eller användningen.

I kontrast till människan och människans användning 
av rum kan “genius loci” diskuteras. Norberg-Schulz 
(1980) menar att arkitekturen har en påverkan på 
hur människor upplever ett rum. Arkitekturens syfte 
är att människor ska uppleva miljön och rummet 
som meningsfullt. Med hjälp av arkitekturen kan 
människors olika behov mötas. Vidare skriver 
Norberg-Schulz (1980) att platser inte bara är 
platser. De är rummen där livet sker vilket kräver 
att platsen har en distinkt karaktär. Det handlar inte 
bara om att göra platser som är anpassade efter 
människors användande, utan platsens arkitektur 
och utformning har också en betydelse. Med hjälp 
av arkitekturen kan rummets “genius loci” (platsens 
ande) visualiseras och då kan människor känna sig 
mer hemma menar han. En bra plats har “genius 
loci” och det är i de rum som människor trivs bäst 
hävdar han. Detta för att de då de kan relatera och 
förhålla sig till platsens olika karaktärer. Norberg-
Schulz (1980) skriver att historia kan tillföra något 
till rummet, men endast då den representerar någon 
intressant form eller teknologi. Det handlar inte bara 

om att föremålet är historiskt, utan till stor del om 
hur föremålet är skapat och utformat. Detta är det 
Norberg-Schulz (1980) beskriver som intressant med 
historiska ting (Norberg-Schulz 1980, ss. 5-6, 18).

Väder och klimat
Under intervjuerna uttryckte många att de främst 
är på platsen när det är fint väder. Med det svenska 
klimatet innebär det att året erbjuder få varma och 
soliga dagar. Det är därmed möjligt att konstatera 
att offentliga rum i större utsträckning borde erbjuda 
mer väderskydd och vara bättre anpassade efter 
Sveriges klimat.

Människor dras till människor
En del av litteraturen diskuterar hur människor 
dras till varandra. Gehl (2010) påstår att livet i 
stadsrummen påverkar hur människor uppfattar 
platsen (Gehl 2010, s. 62). Gehl (2011) nämner 
att människor dras till platser andra människor 
redan befinner sig på. Han menar att rum som inte 
används känns ödsliga och därför kommer inga 
andra att vilja befinna sig där. ”Nothing happens 
because nothing happens” (Gehl 2011, ss. 73-75). 
Gehl (2010) uttrycker även att ett offentligt rum 
som används ger signaler av att det är en plats 
värd att besöka (Gehl 2010, s. 63). Carmona et al. 
(2010) beskriver att lyckade offentliga rum präglas 
av närvaro av människor och att dessa platser då 
är självförstärkande i sig själva. Ju fler människor 
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som befinner sig på en plats desto mer människor 
lockas till platsen (Carmona et al. 2010, s. 205). 
Whyte nämner även han att människor attraheras av 
andra människor (Whyte 2001, s. 19). Detta innebär 
att mängden användning på en plats inte alltid 
reflekterar det offentliga rummets kvalitet.

Analysera platsens förutsättningar
Under arbetets gång har både författare och 
intervjupersoner påpekat att det är mycket viktigt 
att analysera platsers förutsättningar för att kunna 
utforma lyckade offentliga rum. Carmona et al. 
(2010) påstår att lyckade offentliga platser stöttar 
och underlättar för människors aktiviteter. Platser 
bör därför vara utformade med en medvetenhet om 
hur människor använder dem. Det är därför viktigt 
att samla in detaljerad kunskap om platsen som ska 
utformas (Carmona et al. 2010 ss. 207-208). Även 
Orrje och Lindholm (2014) tar upp detta och påstår 
att det är nödvändigt att ha kunskap om en plats 
historiska betingelser samt betydande kvalitéter 
när ett offentligt rum ska gestaltas. De som är 
ansvariga för utformningen av offentliga rum saknar 
ofta en egen relation både till platsen och till de 
människor som bor och verkar där. De anser därför 
att platsanalyser, fysisk närvaro samt möten och 
samarbeten med boende och andra i det offentliga 
rummet är mycket viktigt (Orrje och Lindholm 2014, 
ss. 21-22). Detta var något som även Bark berörde 
under intervjun. Hon hävdade att det är nödvändigt 

att analysera en plats förutsättningar samt hur 
människor vill använda platsen för att det offentliga 
rummet ska bli lyckat (Bilaga 3, s. 4). Pluntke är en 
ytterligare person som betonade vikten av förarbete. 
Hon påpekade att det är viktigt att analysera 
den specifika platsen då det inte finns någon 
universallösning som fungerar för alla offentliga 
rum. Hon anser att det är viktigt att införskaffa 
kunskaper om platsens historia, förutsättningar, hur 
platsen används samt hur människor kan komma 
att använda platsen i framtiden (Bilaga 3, s. 2). 
Wolodarski tar även upp detta under sin intervju 
och menar att när ett offentligt rum ska utformas 
är det viktigt att göra en ordentlig karakteristisk 
analys av platsen där olika frågor lyfts fram (Bilaga 
3, s. 5). Dag Hammarskjölds torg är ett exempel 
på ett offentligt rum som inte upplevs passa in i 
sin omgivning. Det kan därför ifrågasättas ifall ett 
tillräckligt förarbete genomförts.

93



4. Diskussion & slutsats
94



4. diskussion & slutsats

I analysen berördes de huvudpunkter och samband 
som framgått ur resultatet. Det kan konstateras att 
teoretikerna och de intervjuade praktikerna inte alltid 
är eniga. Det som framgått av de studerade offentliga 
rummen stämmer inte alltid överens med vad 
praktikerna eller teoretikerna påstår. En del aspekter 
skiljer sig även från plats till plats. Samtliga aspekter 
som diskuteras går att vrida och vända på vilket 
gör det mycket svårt att få en tydlig bild över det 
studerade området. Ett exempel är, som det nämndes 
i analysen, att estetiskt tilltalande rum är välanvända, 
men det finns offentliga rum som inte används trots 
att de anses vara estetiskt tilltalande. Offentliga rum 
är komplexa men det finns vissa aspekter som är lite 
extra viktiga att tänka på. 

Ur resultatet är det möjligt att urskilja huvudpunkter 
för vad som gör ett offentligt rum välanvänt och 
uppskattat. Dessa framträder både ur intervjuer, 
litteraturstudier och i de studerade offentliga 
rummen. 

Analysera platsens förutsättningar
Det går att konstatera att flertalet praktiker och 
teoretiker betonar vikten av förarbete och påpekar 
att ett offentligt rums förutsättningar, historia och 
omgivning behöver analyseras och tas hänsyn till 

innan det utformas. Det anses inte vara lyckat när 
en plats bryter av för mycket från dess anslutande 
miljöer. Dessa rum tenderar att inte användas.

Användning
Flertalet av teoretikerna och praktikerna betonar 
vikten av människors användande. Vilka aktiviteter 
som sker i rummet och hur människor använder det 
är högst relevant att studera för att platsen ska få en 
lämplig utformning. Om det offentliga rummet inte 
är utformat efter hur människor vill använda det 
kommer platsen inte att användas i den utsträckning 
det hade kunnat vara möjligt.

Tema och variation
Variation i utformningen är en återkommande viktig 
princip i litteraturen, intervjuerna med praktiker och 
i de studerade offentliga rummen. Det har framgått 
att det bör finnas en röd tråd, ett tema för att platsen 
ska upplevas som en helhet. Wolodarski formulerade 
exempelvis att det bör finnas ett arkitektoniskt tema 
med variation i temats uttryck (Bilaga 3, ss. 5-6).

Kanter
Kanter är en återkommande viktig aspekt i 
litteraturstudien. Det är i kanterna människor vill 
befinna sig då det är där de har överblick över 
platsen och kan observera händelser samt andra 
människor. Ett offentligt rums kanter bör utformas 
med hänsyn till att platsens användare vill befinna 

sig där och med största sannolikhet även sitta ner i 
kanterna. 

Centrum
I resultatet framgick att flera av författarna ansåg att 
den centrala delen av ett offentligt rum ska vara fri. 
Människor ska kunna röra sig fritt genom rummet 
med långa siktlinjer. Andra menade att det bör finnas 
något i mitten av rummet då detta bidrar till ett fokus 
på platsen. Vad gäller ett offentligt rums mittpunkt 
kan det konstateras utifrån litteraturstudierna 
och platsbesöken att detta varierar beroende på 
det specifika offentliga rummet. Platsens övriga 
utformning, storlek, form och vad människor gör i 
rummet bör avgöra om mitten ska vara fri eller inte. 
Exempelvis anses det lämpligt att representativa 
rum har något centralt placerat för att förstärka 
symmetrin på platsen. I ett rum som främst är en 
passage, där det är mycket rörelse över platsens mitt, 
kan det vara lämpligt att ha mitten fri från objekt. 
Om mitten kan vara fri eller inte kan också bero på 
rummets storlek.

Sittmöjligheter
Det viktigaste elementet i rummet anses vara 
sittplatser. Utan sittplatser väljer inte människor att 
stanna upp och spendera tid på offentliga platser. 
Det är viktigt att ha mycket och en stor variation av 
sittplatser i rummet då detta möjliggör för de främsta 
aktiviteter som sker i offentliga rum.
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Vattenelement
Ett element som tillför mycket till platsen är vatten. 
Vattenelement ökar platsens attraktivitet och är något 
som de flesta människor uppskattar. Vattenljud kan 
också maskera buller och andra mindre trivsamma 
ljud i staden samt ha en lugnande inverkan.

Grönska
En annan aspekt som är viktig i offentliga rum är 
grönska. Detta är något som få praktiker och nästan 
ingen studerad litteratur berör. Efter att ha studerat 
offentliga rum och intervjuat användare av platserna 
anses grönska dock vara mycket viktigt för att 
människor ska trivas där. Det kan då handla om olika 
typer av grönska som exempelvis, planteringskärl, 
träd och buskar. Vilken form av grönska som ett 
offentligt rum ska innehålla beror på platsen och 
dess övriga utformning.

Konstverk, fasader och markbeläggning
Vad gäller konstverk, fasader och markbeläggning 
kan dessa faktorer påverka upplevelsen av offentliga 
rum. Det är dock möjligt att urskilja att dessa 
element inte är lika avgörande, som ovan nämnda, 
för huruvida en plats blir välanvänd eller inte. Det 
finns konstverk som inte uppmärksammas alls 
och det finns de verk som sticker ut och skapar 
reaktioner. Det finns också konstverk som kan 
påverka en plats genom att vara en minnessymbol 
och representera platsens bakgrund och historia. 

Markbeläggning och rummets fasader kan förstärka 
intrycket av platsen och det bör samspela med övrig 
utformning i rummet.

Ovan har olika element och faktorer berörts som 
anses viktiga eller avgörande för huruvida ett 
offentligt rum är välanvänt eller inte. Det är dock 
viktigt att nämna att de olika fysiska elementen och 
faktorerna på en plats måste samspela med varandra 
för att en plats ska bli välanvänd. Det handlar om 
vikten av en sammanhållen helhet som varierar från 
plats till plats. Vilka element som bör finnas i ett 
offentligt rum beror även på platsens förutsättningar 
och vad syftet med den är.

Studiens begränsningar och svagheter
Under arbetets gång har det framgått att det hade 
varit fördelaktigt om fallstudien hade kunnat ges mer 
tid. Då hade det varit möjligt att besöka de studerade 
offentliga rummen fler gånger, under längre tid 
och under bättre förutsättningar. Då hade vi kunnat 
tillgodose oss en djupare förståelse och en mer 
komplett bild av de studerade offentliga rummen. 
Whyte (2001) nämner att ungefär 80% av en plats 
totala besöksantal under ett dygn sker mellan kl. 
12.00 och 14.00 (Whyte 2001, s. 18). Hade det 
funnits mer tid till undersökningen hade alla platser 
kunnat besökas och studeras under denna tid då 
flest människor befinner sig i det offentliga rummet. 
Alla platsbesök hade även kunnat genomföras 

under dagar med fint väder och sol då det är då flest 
människor vistas i de offentliga rummen. Ytterligare 
kan det nämnas att arbetet genomförts under våren. 
Om platsbesöken hade skett under sommartid då 
människor spenderar mer tid utomhus hade studien 
kanske sagt mer om rummens användning. Under 
sommaren har även all grönska slagit ut, vilket hade 
påverkat upplevelsen av rummet markant. Hade 
det funnits mer tid hade det också varit möjligt att 
studera mer litteratur för att få en mer komplett bild 
över den kunskap som finns inom området.

Som tidigare nämnts beskriver Carmona et al. 
(2010) att en plats ”framgång” kan mätas i antalet 
människor som frivilligt besöker och använder den 
(Carmona et al. s 123). I fallstudien hade det varit 
intressant att observera mängden användare av 
de olika offentliga rummen under en hel dag. Det 
hade då varit möjligt att få en tydligare bild av hur 
välanvända de olika rummen är för att sedan kunna 
studera sambandet mellan antalet användare och 
utformningen av det offentliga rummet. Då tiden 
för arbetet varit mycket begränsad har det dock inte 
funnits möjlighet till detta. 

Carmona et al. (2010) skriver att offentliga rums 
placering och läge i staden påverkar i vilken 
uträckning platser används. Space syntax är en 
analysmetod Carmona et al. (2010) nämner som 
hade kunnat användas för att förstå platserna bättre 
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utifrån deras lokalisering (Carmona et al. 2010, ss. 
204- 205). Hade det funnits mer tid och utrymme 
för detta arbete hade det varit möjligt att, genom 
Space syntax, undersöka hur andra aspekter än 
utformningen påverkar olika platser i staden. 

Arbetet har avgränsats från att djupare behandla 
trygghetsaspekter. Detta är dock något som kommit 
upp under arbetets gång, bland annat i flera av 
intervjuerna samt i den litteratur som studerats. 
Det är nämnvärt att trots att en plats anses vara 
välutformad kan den av andra anledningar kännas 
otrygg och därför används den inte. 

Det komplexa offentliga rummet 
Hur människor upplever offentliga rum är högst 
individuellt. Detta är något Carmona et al. (2010) 
skriver om (Carmona et al. 2010, s. 112). Det är 
därför mycket svårt att få en övergripande bild 
över hur olika platser upplevs och vad som gör ett 
offentligt rum lyckat respektive misslyckat. Detta 
framgår mycket tydligt från intervjuerna på platserna 
då olika personer reagerade på och kommenterade 
många olika saker på respektive plats. En insikt är 
att det inte är möjligt att utforma offentliga rum som 
kommer tilltala alla människor. Utmaningen ligger 
därmed i att utforma rum som tilltalar så många 
olika typer av människor som möjligt. 

Det är viktigt att nämna att det ofta är svårt för 

människor att beskriva mer konkret vad de känner 
för ett specifikt offentligt rum. Detta anses kan vara 
kärnan till varför det är svårt att precisera vad som 
gör ett offentligt rum välutformat. Människor kan 
uppleva att ett offentligt rum är attraktivt utan att 
veta varför. Det kan därför vara svårt att efterlikna 
ett välutformat offentligt rum då det är otydligt vad 
som egentligen anses vara bra. Detta gör det svårt att 
i arbetet övergripande analysera hur olika människor 
upplever utformningen av platser och därmed är det 
svårt att veta hur den ska formas och gestaltas. Det 
är även så att människors känsla för ett specifikt 
offentligt rum kan förändras över tid vilket gör 
det än mer problematiskt att sätta fingret på varför 
människor känner som de gör inför ett offentligt 
rum. 
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Bilaga 1 
I denna bilaga redovisas testmallen för 
fallstudien. 

Platsinventering
Kvantitativ: checklista:
1. Hur stor är platsen?
2. Är rummet öppet eller slutet?
3. Är rummet tydligt avgränsat?
4. Rummets form och riktning?
5. Hur är rummet möblerat och inrett? Finns det:
- sittmöjligheter
- belysning
- grönska
- vattenelement
- konst
- rumsavdelare
- övrig möblering?
6. Vad finns det för markbeläggning?
7. Vad har rummet för fasader?
8. Hur är rummets olika element placerade och är de 
riktade mot något?

Kvalitativ: rumslig analys
1. Hur upplevs rummet? (exempelvis öppet, slutet, 
trångt, ljust, mörkt, trevligt, otrevligt, inbjudande, 
tryggt, lugnt, stressigt, tomt, fullt)
2. Hur ser rörelsen ut på platsen?
3. Vad gör människor på platsen? Hur används 
rummet och dess möblering?
4. Tillför rummets olika element något till platsen?
5. Vem rör sig på platsen/använder platsen?

Intervjuer
1. Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är det 
något specifik på denna plats du gillar/ogillar).
2. Brukar du vara på denna plats och vad gör du här 
då?
3. Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen? (denna fråga anpassas efter det specifika 
offentliga rummet som studeras och efter vad den 
intervjuade svarar).
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Bilaga 2 
I denna bilaga redovisas den slutgiltiga mallen 
för fallstudien.

Platsinventering
1. Hur stor är platsen?
2. Är rummet öppet eller slutet?
3. Är rummet tydligt avgränsat?
4. Rummets form och riktning?
5. Finns det:
- sittmöjligheter
- lyktstolpar, i form av en möbel och inte som 
belysning
- grönska
- vattenelement
- konst
- rumsavdelare
- övrig möblering
6. Vad finns det för markbeläggning?
7. Vad har rummet för fasader?
8. Hur är rummets olika element placerade och är de 
riktade mot något?
9. Finns det något annan speciellt på platsen?

Observation
1. Under vilken tid observeras det offentliga 
rummet?
2. Vart sitter/vilar folk?
3. Vart står folk?
4. Hur/vart går/cyklar folk?
5. Är rummet en destination?
6. Är rummet en passage?
7. Vad gör folk på platsen och hur gör de det?
8. Vem rör sig på platsen?
9. Hur rör/beter folk sig vid utsmyckning på platsen?

Markera i en karta vart människor valde att stå, sitta 
eller ligga ner. Samt vart människor rörde sig och 
hur stor rörelsen var. 

Rumslig analys
1. Hur upplevs rummet? (exempelvis öppet, slutet, 
trångt, ljust, mörkt, trevligt, otrevligt, inbjudande, 
tryggt, lugnt, stressigt, tomt, fullt).
2. Tillför möbleringen något till platsen?
3. Finns det något annat i det offentliga rummet som 
upplevs vara speciellt?

Intervjuer
1. Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är det 
något specifik på denna plats du gillar/ogillar).
2. Brukar du vara på denna plats och vad gör du här 
då?
3. Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen? (denna fråga anpassas efter det specifika 
offentliga rummet som studeras och efter vad den 
intervjuade svarar).
4. Hur tycker du att man hade kunnat göra denna 
plats bättre?   
5. Finns det något speciellt du hade velat lägga till  
här?
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Bilaga 3
I denna bilaga redovisas sammanfattningar av 
intervjuer med praktiker

Intervju 1 - Göteborg konst, Sarah 
Hansson, processledare

1. Vad är dina arbetsuppgifter på Göteborg 
Konst?
Sara Hansson arbetar på Göteborg konst och är 
processledare för enprocentsregeln. Hon arbetar 
med bostadsbolag och kommunala förvaltningar 
som vill ha en konstnärlig gestaltning på en plats. 
Detta sker inom ramen för den enprocentpott som 
genereras ur deras investeringsbudget. Hon beskriver 
att processen kan se lite olika ut men att de på 
Göteborgs konst är med hela vägen från beställning 
till invigning. 

2. Varför anser du att det är viktigt med konst i 
offentliga rum? Vad anser du att konst tillför till 
en plats?
Sara Hansson uttrycker att det är en jättestor fråga. 
Göteborgs Konst har ett särskilt politiskt uppdrag 
att främja konst och konstnärer. Hansson menar 
att konsten, när den får verka fritt och inte är 
programmerad eller styrd, kan tillföra någonting i 
stadsrummet och till medborgares vardagliga liv. 
Enligt Hansson är det någonting som sker i mötet 
med konsten. Vissa verk ser man inte alls medan 

andra verk reagerar människor väldigt starkt på. 
En del konst kanske människor upptäcker plötsligt 
när de befinner sig i en viss fas i livet. Hon hävdar 
att människors blick förändras under livets gång 
samtidigt som även stadsrummet förändras. Enligt 
Hansson går det inte att säga att konstverk har någon 
specifik funktion. Hon menar att man bör undvika att 
försöka programmera in förutbestämda funktioner 
i ett konstverk och att ett verk kan ha många olika 
slags funktioner. Hon hävdar även att den verkliga 
funktionen ett konstverk har oftast blir tydlig först 
när verket är på plats och möter medborgarna. Hon 
menar att ett konstverk kan ge identitet till en plats, 
det kan göra att användarna på en plats känner att 
någon tar hand om deras omgivning, det kan göra 
att människor känner sig trygga eller att det ger 
en estetiskt trevlig miljö. Enligt Hansson kan det 
fungera på många olika nivåer. 

3. Är du i kontakt med den specifika konsten?
Hansson beskriver att beställare kommer till dem 
med en önskan, en budget, en tidsplan och en plats. 
De börjar då samtala om vad det är för område, vad 
som kommer hända här samt vad deras tankar och 
önskningar är. Det är hela tiden många mål som ska 
uppfyllas och det blir lätt en väldigt lång kravlista 
på saker som konsten ska leverera. Hon hävdar att 
det inte är möjligt att programmera in funktioner 
i konsten och det finns en tendens att tänka att 
konsten ibland ska lösa till exempel sociala problem. 

Enligt Hansson är det viktigt att förstå att man inte 
kan lösa problem genom att göra en konstnärlig 
gestaltning. När man planerar och bygger en stad 
beskriver Hansson att det är viktigt att tänka på hur 
man skapar en bra miljö för dem som ska bo eller 
verka där. Det är då inte så att specifikt konsten kan 
lösa sociala problem utan man måste ha en rimlig 
nivå för vad man kan förvänta sig av den. Hansson 
menar att konstnärliga gestaltningar kan lyfta frågor 
om olika ämnen samt göra det möjligt att hitta olika 
ingångar som gör att konsten aktiverar vissa frågor. 
Det är dock inte konstens roll att lösa problem som 
rådande politik och normer har skapat hävdar hon.

4. Tänker man mycket på den resterande 
offentliga miljön när man utformar konst för en 
offentlig plats?
Enligt Hansson beror det lite på hur uppdraget är 
formulerat. Ett uppdrag kan exempelvis specifikt 
handla om markbeläggning. Som konstnär har man 
olika ingångar och saker som triggar ens intresse 
för platsen. Hon beskriver att man som konstnär 
tar in miljön och det är det som är den konstnärliga 
kompetensen. Ibland finns det möjlighet att jobba 
med objekt som exempelvis en skulptur eller 
belysning samt fasader eller markbeläggning och 
ibland är det mer begränsat. Det varierar ganska 
mycket berättar hon. 
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5. Hur arbetar ni när ni ska tillföra konst till ett 
offentligt rum?
Hansson beskriver att de på Göteborg konst 
kan bli kontaktade i lite olika skeenden av ett 
byggprojekt. Hon hävdar att många som jobbar 
på statens konstråd eller med enprocentsregeln 
jobbar med att komma in tidigare i processen. 
Hansson påstår att man ser väldigt annorlunda på 
konstnärlig gestaltning idag jämfört med för 10 år 
sedan. Då pratade man mycket om utsmyckning, 
som någonting som adderas som pynt. Detta har 
man försökt komma ifrån och istället börjat prata 
om konstnärlig gestaltning som någonting som 
är mycket mer integrerat. Hansson beskriver att 
det finns någon form av folkbildningstanke som 
ligger bakom enprocentreglen och att konst ska 
finnas tillgänglig för alla i det offentliga rummet. 
Det en ganska begränsad del av medborgarna som 
går till konsthallarna som går till museerna och 
andra institutioner med konst. Det är en form av 
demokrati- och tillgänglighetsfråga att ta in konst i 
offentliga miljöer hävdar hon.

Intervju 2 - Boverket, Suzanne 
Pluntke, bebyggelseantikvarie

1. Vad är dina arbetsuppgifter på Boverket?
Pluntke svarade att hon har jobbat som 
bebyggelseantikvarie på boverket i 9 år. Hon 
arbetar mycket med stadsutvecklingsfrågor 

generellt. Till exempel har hon arbetat mycket 
med regeringsuppdraget om gestaltning av 
offentliga miljöer. Hon arbetar även mycket med 
kulturmiljöfrågor. 

2. Vad var din roll i arbetet med boken “Konsten 
att gestalta offentliga miljöer”?
Pluntke beskrev att uppdraget kom år 2010 och 
hängde ihop med att vi fick en ny kulturpolitik i 
Sverige, med nya kulturpolitiska mål. Rent politiskt 
ville man lyfta in frågor angående offentliga rum/
gestaltning/konst i stadsbyggnadsfrågor. Hon 
beskrev att det finns en politisk vilja bakom. 
Pluntke förklarade att den viljan har hållit i 
sig även fast Sverige genomgått ett maktskifte 
sedan dess. Parallellt genomförde Boverket även 
ett regeringsuppdrag för att främja sociala och 
kulturella perspektiv i hållbar stadsutveckling. 
Hon har tillsammans med kollegor deltagit i båda 
uppdrag, både som kontaktperson från Boverket och 
medverkat i en myndighetsgemensam arbetsgrupp. 
Konsten att gestalta offentliga miljöer pågick under 
3,5 år och Statens konstråd höll i projektet.

3. Arbetar du med offentliga rum till vardags? 
Hur går det till i sådana fall? Jobbar du 
exempelvis med utformning och utsmyckning av 
offentliga rum? 
Pluntke arbetar fortfarande med den grupp som 
bildades under de två regeringsuppdragen men 

själva uppdragen är avslutade. Hon beskrev att 
Sverige kommer få en ny arkitekturpolitik till hösten 
och en statlig arkitekturpolicy. Nu arbetar hon 
(Boverket) med att ta fram underlag till den policyn 
och då arbetar de bland annat med offentliga rum 
och arkitektur, samt utformning och gestaltning av 
staden. De på Boverket är inte “aktivt ute och gör det 
praktiskt”, det står kommunerna, civilsamhället och 
näringslivet m.fl. för. Pluntke beskrev att Boverket 
sätter ramarna och skapar förutsättningarna. 

4. Vad tycker du är viktigt att ta hänsyn till både 
i ditt arbete och allmänt när man arbetar med 
offentliga rum? 
Enligt Pluntke är en plats bra eller dålig beroende på 
om den är uppskattad och används eller inte. Pluntke 
menar att man måste se på den specifika platsen och 
analysera den. Det finns ingen universallösning utan 
du måste känna till platsens förutsättningar, dess 
historia och hur den används. Pluntke anser att en 
analys av platsen måste göras för att kunna förstå 
den. Hon beskrev även att det krävs en samverkan 
mellan många olika kompetenser, som exempelvis 
antikvariekompetens, arkitektoniskt utformande 
kompetens, kompetens inom fysisk planering, 
konstnärlig kompetens, etnologer eller socionomer. 
Hon menar att det är viktigt att även föra dialog 
med de som ska använda platsen. Detta beskrev hon 
också ska ingå i analysen, både hur platsen används 
idag men också hur den skulle kunna användas, 
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vad vill människor kunna göra på den specifika 
platsen. Pluntke beskrev att det finns många olika 
sätt att ta reda på denna information. Det finns en 
skala från att endast informera medborgarna till 
att låta medborgarna bestämma. Först måste man 
veta var man befinner sig på den skalan. Pluntke 
beskrev att hon personligen är förtjust i “cultural 
planning” där kulturella resurser som finns på en 
plats kartläggs. Hon förklarade även att när den 
information som behövs är framtagen är det viktigt 
att skapa offentliga rum som kan utvecklas över tid. 
Det vill säga flexibla rum som kan användas på olika 
sätt, men som även på lång sikt kan byta funktion 
utan allt för stora åtgärder. Pluntke poängterade att 
det är viktigt att undvika barriärer, dessa ska inte 
“byggas in” redan från början. Hon beskrev även att 
det är viktigt att tänka på tillgänglighet, trygghet och 
genusaspekter. En framgångsfaktor enlig Pluntke 
är att bygga flexibla rum som bejakar många olika 
perspektiv. Att tänka mycket i förväg innan projektet 
dras igång menar Pluntke lönar sig i längden. 

5. Har du dragit några slutsatser om offentliga 
rum efter arbetet med att framställa “Konsten att 
gestalta offentliga miljöer”?
Pluntke berättade att det viktigaste är att 
myndigheterna jobbar mer tillsammans kring de här 
frågorna. Hon menar att det spelar en stor roll att 
fyra centrala verk arbetar tillsammans kring dessa 
frågor, vilket de inte tidigare har gjort. Hon beskrev 

att det är bra att departementen är intresserade av vår 
samverkan och uppskattar att de arbetar ihop. Hon 
beskrev att det även resulterat i att allt fler personer 
på exempelvis Boverket förstår värdet av konstnärlig 
kompetens bland annat. Detta samtidigt som 
Konstrådet får en djupare förståelse för betydelsen 
av PBL.

6. Har du några andra tankar om offentliga rum 
som inte vi berört innan?
Pluntke beskrev att offentliga rum är väldigt 
kluriga platser i samhället på grund av att alla 
människor vistas där, det är mycket som ska hända 
i ett offentligt rum. Hon menar att det är viktigt att 
reflektera kring vem som har makten över rummet. 
Pluntke avslutade med att säga att det är viktigt att 
inte endast stirra sig blind på ett offentligt rums 
gestaltning och design. Enligt Pluntke kan en 
plats vara designmässigt väldigt snygg, men det 
är användningen av det offentliga rummet som är 
nyckeln till om rummet faktiskt fungerar eller inte. 

Intervju 3 - Referensgrupp för 
offentlig konst, Malmö stad, Elisabeth 
Lundgren (ordförande), Orrit 
Stahlénius (sekreterare)

1. Vad är era arbetsuppgifter i referensgruppen 
för offentlig konst?
Stahlénius beskriver att hon arbetar som sekreterare 

sedan ett par månader tillbaka, vilket innebär 
att hon skriver ihop dagordning i dialog med 
kulturdirektören, för mötesprotokoll och skickar ut 
ett protokoll efteråt. Sedan har hon även ett arbete 
på kulturstödsenheten där hon är handläggare på bild 
och formområdet. Ibland går hon in i olika projekt 
och stöttar på olika sätt. Lundgren beskriver att hon 
är ordförande i referensgruppen för offentlig konst. 
Då hon även är kulturdirektör för Malmö stad ingår 
detta i hennes arbetsuppgifter.

2. Varför anser ni att det är viktigt med konst i 
offentliga rum, vad anser ni att konst tillför till en 
plats?
Stahlénius påpekar att konsten kan tillföra så 
mycket. Den kan tillföra värden som står i kontrast 
till andra aspekter i det offentliga rummet. 
Hon upplever att det idag finns ganska mycket 
marknadskrafter i det offentliga rummet som handlar 
om privatekonomi där hon tänker att konsten kan stå 
för andra typer av värden. Konsten kan bidra med 
nya perspektiv på massa olika saker. Hon påpekar 
att konstnären ofta är väldigt bra på att se värden 
på ett annat sätt. Det är jätteviktigt att vi har den 
typen av konst i det offentliga som alla faktiskt kan 
ta del av anser hon. Enligt Lundgren kan konsten ge 
upphov till att människor stannar upp och reflekterar. 
Konsten kan även vara estetiskt tilltalande eller så 
märks den inte alls. I regel märker hon att offentlig 
konst skapar någon form av möten och att vi 
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människor kan samlas runt det. Ibland är det mer 
obemärkt men i regel så förändrar den staden menar 
hon. Ett bra exempel är Malmö Live när skulpturen 
Rubato av Eva Hild tillkom. Precis när skulpturen 
sattes på plats framför konserthuset så förändrades 
intrycket av platsen. 

3. Finns det något annat som ni anser är viktigt 
vid utformning av offentliga rum än bara 
konsten?
Enligt Stahlénius är det mycket som samspelar. Det 
handlar inte bara om hur någonting ser ut, utan det 
handlar också om identitet hävdar hon. Platsens 
identitet kan höra samman med ett helt kvarter, 
en stadsdel och i förlängningen också en stad. 
Stahlénius påpekar även att det mycket som ska 
vägas samman när man ska bestämma vilken typ av 
konst som passar på olika platser. Enligt Lundgren är 
det viktigt att den offentliga miljön i regel samspelar. 
Ibland kan det dock även vara tvärt om, att det är 
något som sticker ut. Nu förtätas städer i allt högre 
grad påpekar Lundgren att det är viktigt med träd, 
parker samt gröna ytor i de offentliga rummen. 
Hon anser att det även är viktigt med sittplatser och 
bänkar. Hon nämner även vikten av att alla element 
i rummet samspelar. Till exempel anser hon ofta 
att reklamskyltar kan förstöra en jättevacker fasad. 
Markbeläggning och belysning är andra aspekter 
som är viktiga påpekar hon. Det ska kännas tryggt 
att gå och man ska ha bra siktlinjer. 

Intervju 4 - Gatukontoret, Malmö stad, 
Märika Bark, gestaltningsansvarig

1. Vad är dina arbetsuppgifter på gatukontoret?
Märika Bark beskrev att hon är anställd på 
planeringsavdelningen på gatukontoret, på en så 
kallad planeringsenhet. Hon är främst med och 
arbetar i tidiga skeden av planprocesser och arbetar 
mest i exploateringsprojekt där nya detaljplaner tas 
fram. Hon är representant från gatukontoret i dessa 
projekt och arbetar som gestaltningsansvarig. Efter 
att planerarna tagit fram en plan medverkar hon 
även i genomförandeskedet. Hon är även ansvarig 
för blomsterprogrammet i Malmö. Programmet 
innefattar all offentlig utomhusplantering i staden. I 
stadens alla urnor och i 30 rabatter planerar hon för 
säsongsprogrammen.

2. Hur arbetar du/ni på gatukontoret med 
offentliga rum? (exempelvis möblering, konst, 
fasader, markbeläggning och grönska)
Vad gäller möblering, konst osv. berättade Bark att 
Malmö har olika program som de rättar sig efter. De 
har bland annat ett stadsmiljöprogram som reglerar 
vissa specifika saker. Exempelvis så finns det regler 
för hur belysningsarmaturen ska se ut, var hällar ska 
placeras och var det ska asfalteras. Det finns även 
en grönplan (som senare ska bli en grönblåplan). 
I den planen står bland annat var det finns brist på 
vissa biotoper eller brist på grönyta överhuvudtaget. 

Bark beskrev att de lutar sig mot dessa program i 
den tidiga planeringen. Senare i processen handlar 
det om platsens förutsättningar. Hur det planeras 
varieras dock från plats till plats.

3. Vad anser du är viktigt vid utformning av 
offentliga rum?
    • Vad anser du gör ett offentligt rum lyckat/      
       misslyckat?
Märika Bark sa att människan alltid ska vara i 
fokus. Detta är väldigt viktigt menar hon. Genom 
att tänka på människan är det möjligt att känna 
om exempelvis skalan är rätt eller fel. Människan 
i det här fallet innefattar allt så som trygghet m.m. 
Ytterligare berättade Bark att även hållbarhet 
är viktigt. Hållbara material ska användas och 
offentliga rum ska allmänt vara hållbara för 
framtiden samt inte förstöra någon natur.

4. Kan du se att det finns några gestaltningsregler 
eller konkreta principer för att göra offentliga 
rum attraktiva?
Märika menar att det alltid handlar om att analysera 
platsen. Ifall man hoppar över förarbetet spelar 
det ingen roll hur det offentliga rummet utformas. 
Platsens förutsättningar måste analyseras samt hur 
människor vill använda den. Bark sa att det är svårt 
att omsätta detta till en gestaltningsprincip men detta 
är dock något som måste genomföras för ett lyckat 
offentligt rum.
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Vidare menar Bark att det inte är några speciella 
komponenter eller aspekter på en plats som är 
viktiga, det är helheten som är viktig. I helheten 
ingår dock exempelvis grönskan men då detta är så 
självklart för henne i ett offentligt rum anser hon inte 
att det är något som behöver nämnas.

5. Kan du urskilja några samband mellan olika 
offentliga rum som är välanvända respektive de 
som inte är det?
Märika Bark talade om hur hon har sett hur en 
del platser utformats utifrån en gestaltningsidé 
där arkitekten eller landskapsarkitekten har velat 
framhålla sin egen stil. Detta leder till att det 
offentliga rummet inte landar i sin omgivning. 
Platsens förutsättningar har inte analyserats. Detta 
är något hon beskrev syns väldigt tydligt och att 
dessa platser inte blir speciellt använda. De blir som 
främmande fåglar i sin omgivning. Bark funderar 
på om detta verkligen är något man är ute efter, 
att det ska vara tydligt att avgöra vilken arkitekt 
eller landskapsarkitekt som utformat platsen. 
Sammanfattningsvis menar Bark att bristen ligger i 
förarbetet och i dialogen med medborgarna.

6. Finns det något annat som vi inte har berört 
som handlar om offentliga rum som du tycker är 
viktigt att tänka på?
Bark ville ytterligare poängtera människan. Hon 
beskrev att när hon är med och planerar i ett 

detaljplanearbete så underlättar det för henne att 
visualisera exempelvis ett barn som är på väg hem 
från skolan, eller en äldre person som har lite svårt 
att gå eller se. Hon menar att genom att föreställa sig 
människor i olika åldrar med olika förutsättningar 
och hur de kan använda det offentliga rummet så 
brukar det vara till stor hjälp. Det är viktigt att förstå 
att ett torg inte bara ska vara ett torg utan en plats 
människor ska kunna ta sig till och förbi samt en 
plats de kan vistas på.

Intervju 5 - Tidigare 
stadsplanearkitekt, Stockholms 
stadsbyggnadskontor, Aleksander 
Wolodarski

1. Kan du berätta om dig själv och vad du 
arbetar/har arbetat med?
Aleksander Wolodarski beskrev att han är arkitekt 
och har jobbat i 45 år på Stockholm stad som 
arkitekt och stadsplanerare. Han har i huvudsak 
arbetat med centrala Stockholm. Bland annat har han 
arbetat med både nya och befintliga offentliga rum 
samt format nya stadsdelar i centrala Stockholm. 

2. Vad tycker du är viktigt att tänka på eller ta 
hänsyn till när ett offentligt rum ska utformas?
Wolodarski berättade att när det kommer till att 
utforma offentliga rum så anser han att det är viktigt 
att slå vakt om platsens offentlighet. Offentlighet 

är någon slags balans mellan olika intressen. 
Exempelvis finns det många offentliga rum som har 
blivit väldigt privata och endast tjänar kommersiella 
intressen. Detta menar han är ett problem. Vidare 
menar Wolodarski att en dominerande trafik inte 
heller är bra. Detta leder till att trafiken blir den 
huvudsakliga användningen av rummet. Det blir 
både buller och föroreningar och människor vill 
inte befinna sig där. Det är väldigt typiskt för vår 
tid att majoriteten av offentliga rum är trafikstörda 
på något sätt. Detta är inte bra menar Wolodarski 
då de bildar barriärer, buller och föroreningar. 
Det är viktigt att rummet blir offentligt och är i 
balans mellan de olika intressena på en plats samt 
att medborgarna känner sig trygga. Med otrygga 
miljöer menar Wolodarski att det till exempel finns 
rum där försäljning dominerar och där människor 
känner sig utsatta som individer då de inte har något 
att göra där. Dessa rum blir ogästvänliga och han 
anser att det nästan är farligt. Andra otrygga miljöer 
är exempelvis offentliga rum som är dåligt belysta, 
där det inte finns någon visuell överblick eller är en 
återvändsgränd där det inte går att komma igenom. 
Det finns många av dessa miljöer idag som känns 
varken offentliga, trygga eller trivsamma av olika 
skäl. 

Vidare förklarade Wolodarski hur han anser att 
ett offentligt rum blir lyckat. Han sa att det finns 
rum som känns trygga och välbelysta, som inte 
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är bullerstörda men som ändå inte är ett dugg 
trivsamma eftersom det är något annat som inte 
fungerar. Nämligen den estetiska utformningen. Han 
sa att det finns rum där den estetiska framtoningen 
känns för brutal, för tuff och för hård. Det är bara 
svart på vitt i dessa rum och det finns inte några 
halvtoner i upplevelsen. Rummen är onyanserade.

Wolodarski beskrev hur han anser att man bör 
gå tillväga när man utformar ett offentligt rum. 
Han menar att det är viktigt att göra en ordentlig 
karakteristisk analys av platsen där olika frågor lyfts 
fram. Beträffande estetiken sa han att de flesta av de 
miljöer som vi skapat under de senaste 50 åren är 
väldigt splittrade estetiskt. Han menar att det finns 
så många olika variabler i gestaltningen, så många 
olika material som gör att det känns splittrat och 
oharmoniskt. Som människa är det svårt att förstå 
syftet med det estetiska budskapet. Han förklarade 
att dessa rum är arkitektoniskt fragmentiserade och 
saknar en gemensam nämnare. Detta är något som 
kommit efter miljonprogrammet där majoriteten av 
de miljöer som skapades kändes stela, monotona och 
enhetliga beskrev Wolodarski.

Wolodarski påpekade att målet är att hitta något 
däremellan. Det vill säga att ett starkt arkitektoniskt 
tema och variation ska finnas i utformningen av ett 
offentligt rum. En enhetlighet som inte drivs så långt 
att det saknas variationer, men inte heller variation 

i största allmänhet, utan variation utifrån ett 
arkitektoniskt tema. Detta kan handla om geometri, 
proportioner, material, dimensioner, volymer osv. 
Målet är att åstadkomma balans mellan det som 
rör sig, det som förändrar sig (variationen) och det 
som är stabilt och en sammanhållande enhet(ett 
grundtema). Variation med tema är alltid någonting 
som människor uppskattar. Dessa miljöer menar 
han blir väldigt intressanta och de handlar inte om 
användningen av rummet utan snarare upplevelsen. 
Den rumsliga upplevelsen är nyckeln till framgång.

3. Vad kan göra ett offentligt rum attraktivt och 
populärt?
    • Kan du se några konkreta principer/regler    
       för hur offentliga rum ska utformas?
Wolodarski beskrev att de flesta nya projekt inte är 
så lyckade eftersom de är summan av för många 
olika viljor samt att de är fragmenterade. Det finns 
för många viljor under täckmanteln av demokratin 
där alla ska få vara med och bestämma. Det finns 
inte någon sammanhållande hand, en projektledare 
eller arkitekt som kan bestämma och som har 
ansvar. Det är väldigt svårt idag i det demokratiska 
samhället att hålla ihop idéer till ett uttryck där både 
tema och variationer är med i utformningen.

Wolodarski berättade att traditionella stadsrum 
i övriga Europa sällan är dåliga. De är inte så 
märkvärdiga. Det finns exempel på fantastiska 

offentliga rum där samhället satsat stora resurser. 
Han menar att man bör sikta högt och formulera 
ett standardrum. Det vill säga rum som är 
tydligt definierade i ett kvarter, bebyggelsen är 
sammanhållet och de olika fastigheterna runt 
omkring är annorlunda från den andra och på detta 
sätt skapar variation. Helheten ska dock hänga ihop 
och bottenvåningen bör vara offentlig. Det ska finnas 
en härlig blandning av aktivitetsmöjligheter och 
materialen kan vara i puts, tegel eller natursten. Det 
ska finnas någon grönska i rummet där rekreation är 
möjligt. Detta är ett normalstandard rum för städer 
sa Wolodarski, som gör att det offentliga rummet 
tillhör alla och därmed vill alla befinna sig där. Det 
behövs alltså någon form av normalitet i det vi kallar 
offentlig stadsmiljö. 

Problemet menar Wolodarski är att kommuner inte 
vill satsa stora pengar. Dagens ekonomi innebär att 
man inte har resurser för det offentliga. Undantag 
finns dock sa han men generellt har man endast råd 
med lite stenplattor och lite asfalt.

4. Har du under dina år som verksam sett en 
förändring i hur man ser på det offentliga 
rummet och hur man arbetar med det? Hur har 
det i sådana fall förändrats i stora drag?
Wolodarski beskrev att han tror att det skedde en 
förändring under slutet av 70-talet, efter rekordåren 
då förorter byggdes. Efter miljonprogrammet 
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insåg man att det inte fanns tillräckligt med pengar 
till extensivt stadsbyggande då oljepriserna steg. 
Det blev så dyrt att kommuner istället började 
bygga sina städer inåt. Detta krävde ingen extra 
infrastruktur med stora utbyggnader för fordons- 
och kollektivtrafik. Stadskärnorna förtätades på 
ett billigare och enklare sätt istället. Då insåg man 
att den nutida traditionella staden hade förstört 
det historiska. För mycket av städers historiska 
byggnader hade rivits, det var för mycket 
biltrafik överallt vilket hade sina konsekvenser på 
stadsmiljön. Wolodarski menar att det var nu de 
viktigaste offentliga rummen i alla våra städer i 
Europa började analyseras på riktigt. Vi började titta 
på faktorer som kunde förbättra miljöerna. Under 
miljonprogrammet separerade man städer och gav 
varje stadsdel ett specifikt syfte, som exempelvis 
bostäder eller arbete. Efter detta sa Wolodarski 
att man istället ville integrera staden genom att 
blanda olika funktioner och skapa en balans mellan 
trafik och stadsmiljö. Han menar att om det inte 
finns förståelse för denna balans så går det inte att 
förbättra offentliga rum. 

Politiker har ett intresse och behov idag av att 
utforma stadsrum som offentliga, blandade och 
integrerade. Rummen ska inte vara utformade 
för något specifikt som exempelvis en stor 
parkeringsplats. De offentliga rummen ska 
vara blandade och klara av olika förväntningar. 

Wolodarski anser att olika kategorier av människor 
ska kunna vistas i ett rum på samma gång. Problemet 
idag ligger inte hos politiker menar han utan det 
är snarare ett problem i organiseringen. Det är 
ingen som är ansvarig eller tar initiativet, och 
vad arkitekterna gör är inte självklart. Arkitekter 
agerar tyvärr allt för ofta som endast konsulter i 
byggnadsprojekt. Wolodarski anser att arkitektrollen 
och yrkesetiken för en arkitekt kräver att de tar 
initiativet och visar att de är på hugget samt att de 
faktiskt kan gå ett steg längre än vad någon hade 
tänkt sig.
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Bilaga 4 

I denna bilaga redovisas sammanafattningar av 
intervjuer med användare av de offentliga rummen

Lindholmskajen

Intervju 1 (två personer) 
1. Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Båda personerna beskrev platsen som trevlig, 
stor med närhet till vattnet. En uttryckte att 
Lindholmskajen är bättre nu än tidigare. Denna 
person beskrev även att hen tycker att platsen är 
dåligt trafikseparerad. Bilar kör ofta in på platsen där 
människor cyklar och går.  

2. Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Båda personerna beskrev att de ofta är där för att 
de jobbar i närheten. På platsen tar de det lugnt, 
sitter och vilar. De förklarade att de ofta äter lunch 
vid någon av bryggorna i området. En av personerna 
berättade att vissa går ut till platsen varje dag, 
oavsett väder.  

3. Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Den ena personen beskrev konsten på platsen som 

“böjd” och att den gör sig bäst på håll. Den andra 
uttryckte att konsten inte är kontroversiell eller säger 
speciellt mycket. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Den ena personenen ansåg att platsen behöver 
bättre trafikseparering och den andra kan tänka sig 
bostäder på platsen. 

Intervju 2 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar)
- Den intervjuade ser platsen som inbjudande i rätt 
väder. Hen anser att området har ett bra koncept. 
Platsens läge beskrevs som bra, speciellt för de som 
jobbar/pluggar i området.

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen beskrev att hen är på platsen ibland för 
att sitta och njuta och observera det som händer 
runt omkring. Hen förklarade att kvaliteten med 
platsen är att det händer mycket runt omkring och 
Lindholmskajen är ett bra ställe att observera detta 
ifrån.

3. Vad tycker du om de specifika elementen på 

platsen?
- Personen förklarar att hen inte har tänkt på konsten. 
Den tillför varken positivt eller negativt till platsen.  

4. Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Hen beskrev att man endast kan sitta i kanterna och 
att det skulle kunna hända mer i mitten av platsen. 
Kanske någon fontän, uteservering eller liknande. 
Hen anser att Lindholmskajen inte utnyttjas i mitten 
och det upplevs lite “dött”. 

Bältesspännarparken

Intervju 1 (en person) 
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar)  
- Personen beskrev platsen som trevlig. 

2. Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Hen brukar inte vara på platsen nu, bara när hen 
var ung. 

3. Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen? 
- Personen svarade att platsen är fin och att det är 
trevligt med bohusgranit i markstenen. Hen beskrev 
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att planteringarna är trevliga och moderna. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen beskrev att hen hade kunnat tänka sig i 
pub på platsen. 

Intervju 2 (två personer)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Båda personerna beskrev platsen som mysig, lugn, 
öppen och trevlig.

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Den ena personen förklarade att hen brukar vara på 
platsen ofta och den andra är bara där ibland. När de 
är där brukar de bara “hänga” eller fika.

 3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Båda två beskrev att de tycker om fontänen, den är 
fin. Den ena beskrev att det är bra att planteringarna 
finns på platsen och den andra beskrev att dessa är 
mysiga. Denna person beskrev även att hen gillar att 
Bältesspännarparken är öppen och trappavsatsen i trä 
som de sitter på är ett bra inslag. 

4. Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- De förklarade att de kan tänka sig fler sittplatser, 
mer utsmyckning då det skulle kunna liva upp lite. 
Exempelvis mer färginslag, som graffiti. Den ena 
beskrev att hen hade velat kunna sitta under tak.

Brunnsparken

Intervju 1 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, 
är det något specifik på denna platsen du gillar/
ogillar) 
- Personen beskrev att det är mycket folk och fåglar 
i Brunnsparken. Platsen är stressig men ändå lugnt. 
Hen beskrev att parken inte är direkt inbjudande 
och att hen inte känner sig rädd där. Hen beskrev 
att hen inte tycker om all stress runt omkring och 
köpcentrumet.

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen beskrev att hen ibland är på platsen när 
hen väntar på någon, dock endast under dagtid. 

3. Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Hen förklarade att dem är okej. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen beskrev att hen vill ha mer grönska på 
platsen. 

Intervju 2 (två personer) 
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, 
är det något specifik på denna platsen du gillar/
ogillar) 
- Båda beskrev att platsen är trevlig, men att det 
känns otryggt på grund av vissa människor som 
håller till i Brunnsparken.

2. Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Båda personerna förklarade att de brukar vara i 
parken, de brukar sitta där och prata, vila. De anser 
att det är en fin och trevlig plats.

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Den ena beskrev dem som fina. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Båda två vill ha fler sittplatser i Brunnsparken. 
Intervju 3 (en person)
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1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen beskrev att platsen är helt okej under 
dagtid. Platsen beskrev som stressig, inte otrygg 
och inte direkt trevlig. Hen anser att den inte är 
inbjudande. Personen förklarade att hen inte går där 
under kvällstid, då känns Brunnsparken mer osäker. 
Dock har det blivit bättre än vad det var innan menar 
hen. Personen beskriver platsen som tråkig och att 
hen hellre går och sätter sig på Lejontrappan om hen 
exempelvis ska äta glass. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen passerar endast Brunnsparken och väljer 
att gå runt den på kvällen istället för att gena genom. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen beskrev att det största problemet med 
denna platsen är läget, stressen, människorna, 
bilarna, bussarna och spårvagnar. Det är svårt att 
göra den bättre.

Intervju 4 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar)  

- Personen beskrev att hen tycker att Brunnsparken 
är otrevligt på grund av Nordstan. Upplevelsen är 
att det är mycket folk, det är stressigt och mycket 
kontrollanter. Personen förklarade även att det är 
många tiggare i området. Hen tycker att det har blivit 
mysigare på platsen efter att man rustat upp lite.

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen beskrev att hen är där ibland när hen ska 
åka spårvagn eller väntar på någon, men hen stannar 
aldrig på platsen eller “hänger” där. Om hen sitter 
någonstans i Brunnsparken är det vid fontänen i 
rummets utkant. 

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen? 
- Personen beskrev att hen inte har funderat på den 
alls.

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Hen uttryckte att problemet är Nordstan och alla 
människor. Det är svårt att få denna plats bättre på 
grund av dessa faktorerna. 

Järntorget 

Intervju 1 (en person) 
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen beskrev platsen som trevlig och livlig. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen förklarade att hen endast passerar och är 
där på genomfart.
Järntorget är ingen plats hen specifikt går till, 
eventuellt väntar man kanske där på någon ibland.

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen? 
- Personen beskrev att hen tycker om fontänen, men 
inte 70-tals fasaden öster om rummet. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen tyckte att platsen behöver mer blommor 
och grönska.

Intervju 2 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
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- Personen beskrev platsen som livlig och full med 
människor. Även smutsig. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen förklarade att hen är här 2-3 gånger i 
veckan när hen väntar på spårvagnen.  

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Personen beskrev att hen gillar fontänen som tillför 
mycket till platsen.

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Hen vill att platsen ska få mer grönska. 

Götaplatsen

Intervju 1 (en person) 
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen beskrev rummet som tryggt. Hen anser 
att platsen är som bäst under evenemang, exempelvis 
under nyårsafton, kulturkalaset och Göteborgsvarvet. 
Hen anser att Götaplatsen är en viktig plats för 
göteborgare. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen beskrev att hen ofta är där under 
arbetstid, hen jobbar som ordningsvakt. Hen är 
sällan där privat.

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Personen beskrev att hade hen varit på platsen 
privat hade hen velat stanna och titta på Poseidon. 
Det är en plats hen vill visa för sina barn. Personen 
förklarade att hen tycker att betongkuberna runt 
Poseidon är tråkiga och att det inte borde vara 
samma betongkuber runt Poseidon som det är där 
bilarna avgränsas från platsen. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen hade velat ha fler bänkar. Flera av 
betongkuberna hade kunnat utnyttjas till fler bänkar 
beskrev hen. 

Intervju 2 (två personer) 
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Båda personerna beskrev platsen som mysig, 
speciellt när det är fint väder.

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- De båda beskrev att de bara är där om de ska 
någon annanstans t.ex. om de ska till biblioteket 
eller museet. De händer även att de fikar där på 
sommaren.

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Den ena personen ansåg att det saknas ryggstöd 
på bänkarna och den andra tyckte att platsen kanske 
borde ha mer blommor. 

Intervju 3 (två personer)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- De beskrev att de tycker om att allt som är kopplat 
till kultur och konst är samlat runt Götaplatsen. 
Den ena personen förklarade att hen gillar den gula 
färgen på teglet i fasaderna, denna person tyckte 
dock att det finns för få bänkar på platsen. 
Båda personerna berättade att de tycker om att det 
är en stor öppen plats med bra siktlinjer, en bra 
plats för evenemang. De poängterade att det är bra 
att sittplatserna på platsen är placerade i mitten av 
rummet där det är mest sol. De sa även att de tycker 
att det är bra att det finns tillgängliga sittplatser 
för människor som inte besöker uteserveringar. 
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De beskrev att det är positivt att platsen inte är för 
plottrig. Båda personerna var överens om att platsen 
känns som ett nav/mötesplats bland konst och kultur.  

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Båda två beskrev att de aldrig tidigare varit på 
platsen då de är turister från Stockholm.

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Den ena personen beskrev att hen tycker om 
Poseidon, den andra beskrev statyn som grotesk och 
demonisk. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Båda personerna tyckte att betongkuberna runt 
Poseidon borde tas bort. 

Gustav Adolfs torg

Intervju 1 (två personer)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personerna beskrev att de gärna går till platsen för 
att sitta där, på bänkarna eller på statyn. Speciellt när 
det är fint väder. En av personerna förklarade att hen 

tycker att statyn kan vara väldigt smutsig där man 
kan sitta. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personerna beskrev att de är på platsen ibland, den 
fungerar som mötesplats eller viloplats. 

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Den ena personen förklarade att hen tycker platsen 
är fin, speciellt den äldre arkitekturen som ramar in 
rummet. Hen tyckte även att platsen är lite avskild 
från all stress i staden. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Båda två ansåg att det borde finnas fler sittplatser 
och att Gustav Adolfs torg är lite väl tomt och 
outnyttjat nu.

Intervju 2 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen beskrev platsen som pampig och öppen.

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?

- Personen förklarade att hen ofta passerar, både till 
och från jobbet, men även privat.

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Hen beskrev att marken är ofunktionell för 
cyklister. Personen tyckte även om de nya bänkarna 
på torget och möjligheten att kunna sitta på 
trappavsatsen till statyn. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen ansåg att ett bättre gång- och cykelstråk 
skulle underlätta och göra torget bättre. 

Lilla torg

Intervju 1 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen förklarade platsen som charmig och att 
den har en utlandskänsla. Han beskrev att Malmö 
“inte är något” utan Lilla Torg. Dock anser hen att 
platsen är jobbig att röra sig på med klackskor. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen beskrev att hen är där när hen ska ut och 
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dricka/festa med vänner.

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Hen har inte reflekterat över krukorna 
och planteringarna på platsen tidigare. 
Markbeläggningen är jobbig men den tillför charm 
till platsen. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen förklarade att hen egentligen inte saknar 
något på Lilla torg, men något hen ansåg kanske 
hade kunnat vara trevligt hade varit soffor för alla, 
om människor exempelvis inte vill besöka någon av 
pubarna vid torget kan de sitta där istället. 

Södertull 

Intervju 1 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen beskrev platsen som ett trevligt offentligt 
rum- både bron och trapporna. Hen förklarade att det 
är massor med folk varmare dagar på trapporna vid 
vattnet.  

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 

här då?
- Personen förklarade att hen ofta passerar platsen, 
men är även där och njuter på trapporna fina dagar. 

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Personen tyckte om skorna på bron och katterna på 
trapporna, hen ansåg att det är roliga inslag. Dock 
påpekade hen att markbeläggning på bron är tråkig.

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen tyckte att man eventuellt kan ändra 
markbeläggningen på bron. 

Intervju 2 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen beskrev att hen tycker mycket om 
platsen. Hen har länge efterlyst artisterna och tycker 
verkligen om resultatet i form av skor. Hen beskrev 
att markbeläggningen även är fin. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen brukade vara på platsen mer förr, men 
även idag ibland.

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Personen beskrev att hen uppskattar konsten på 
platsen mycket, både skorna och katterna. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen beskrev att det hade varit trevligt med ett 
trädäck på bron där man hade kunnat stanna till och 
sitta. Hen tyckte även att det hade kunnat placeras en 
uteservering eller liknande på bron. 

Stortorget

Intervju 1 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen beskrev platsen som en trevlig plats att 
vara på. En viktig plats historiskt sett och en mycket 
representativ plats.  

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen förklarade att hen oftast passerar platsen, 
men att hen även sitter där ibland eller väntar på 
någon. 

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
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platsen?
- Personen uttryckte att hen tycker om att platsen 
är väldigt symmetrisk. Hen tycker om de runda 
formerna som finns i flera olika element på platsen. 
Dock beskrev personen att hen inte förstår konsten 
vid brunnen, den bryter symmetrin och är svår 
att förstå, men att det kanske är just det som är 
meningen med den… Hen reflekterade även över att 
hen bott i Malmö länge och blivit lite ”hemmablind”, 
hen reflekterar knappt över hur det ser ut på platser 
längre.  

Intervju 2 (två personer)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personerna beskrev platsen som trygg och att 
platsen varken är trevlig eller otrevlig. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- De båda brukar bara passera Stortorget, om de 
stannar på platsen är det för att de ska möta någon 
där. 

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Den ena personen förklarade att statyn antagligen 
har ett syfte och drar många turister till sig, men att 
den inte alls är viktig för platsen för hen personligen. 

Den andra påpekade att grönskan i rummet tillför 
något till atmosfären.

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- De båda påpekade att en uteservering hade kunnat 
vara trevligt.

Intervju 3 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen beskrev att platsen är bättre nu än vad 
den var innan. Hen tyckte inte om det södra partiet 
vid cyklarna och toaletterna, det hade behövt rustas 
upp lite. Platsen i sin helhet beskrev personen som 
”helt okej” och att det känns som att man ”tänkt till” 
när man skapat rummet. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen brukar inte vara på platsen utan brukar 
endast passera. 

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Personen beskrev att hen tycker att statyn är 
väldigt stor, att det finns bra med sittplatser och att 
planteringarna och träden är trevliga inslag i det 

offentliga rummet. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen beskrev att platsen hade kunnat bli 
roligare med lite annorlunda belysning, andra 
cykelparkeringar och att man hade kunnat skapa ett 
tydligare rörelsestråk. 

Långa dammen-Folkets Park

Intervju 1 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen beskrev platsen som inbjudande, en 
plats för alla, välskött och att det syns att den är 
omhändertagen. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen brukar vara på platsen och fotar och 
promenerar, men aldrig sitta där. 

3. Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Personen beskrev att hen rört sig på platsen i 
många år men att hen aldrig lagt märke till statyn. 
Hen beskrev vattnet som vackert och blommorna 
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som trevliga. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen beskrev platsen som bra och att hen inte 
vill förändra något. 

Intervju 2 (en person)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personen förklarade att platsen för tillfället var kall 
men trevlig. 

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen brukar inte vara på platsen annars. 

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Personen beskrev de olika elementen på platsen 
som röriga, men att blommorna är fina inslag. 

4. Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Hen ansåg att platsen hade kunnat bli bättre med 
fler sittplatser. 

Intervju 3 (två personer)
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 
- Personerna beskrev platsen som inbjudande, säker, 
ganska lugn och att de tycker om vattnet. 
 
2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- De båda besökte platsen för första gången när 
intervjun genomfördes. 

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Personerna tyckte om det mesta med platsen, de 
beskrev att vattnet aktiverar rummet på ett trevlig 
sätt. 

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- De förklarade att bänkarna borde bytas ut, att de 
inte riktigt passade in i rummet. 

Dag Hammarskjölds torg 

Intervju 1 (en person) 
1.  Hur tycker du att denna plats är och varför? 
(Exempelvis trevlig, inbjudande, otrygg, tom, är 
det något specifik på denna plats du gillar/ogillar) 

- Personen beskrev platsen som öppen och kallt 
utformad med konstiga avstånd och fel materialval. 
Hen tyckte att platsen inte skapar tillfällen för 
möten.  

2.  Brukar du vara på denna plats och vad gör du 
här då?
- Personen beskrev att hen endast brukar passera 
platsen. Hen tyckte att det är en blåsig plats som inte 
är speciellt skön att vara på. 

3.  Vad tycker du om de specifika elementen på 
platsen?
- Personen ansåg att elementen på platsen är 
missanpassade. Hen ifrågasatte även “vattenkonsten” 
på platsen som inte var igång, samt valet av färger i 
rummet.  

4.  Hur tycker du att man hade kunnat göra 
denna plats bättre? finns det något speciellt du 
hade velat lägga till här?
- Personen beskrev att det hade kunnat tillföras fler 
bänkar i rummet och mer grönska. Hen ansåg att 
grannrummet är trevligare att vistas i för tillfället. 
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