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Sammanfattning 
Kandidatarbetet undersöker torg och orsakerna till dess olika användningar ur ett socio-
rumsligt tillvägagångssätt, det vill säga förhållandet mellan människan och den fysiska 
miljön. I detta arbete kommer de två valda torgen, Medborgarplatsen och Sergels torg 
undersökas och analyseras för att finna komponenter som kan vara en del av förklaringen till 
dess olika användning. Genom arbetet kommer det tas fram olika begrepp och delar som 
anses vara viktiga för hur ett torg fungerar och påverkar de som väljer att besöka platsen. I 
slutsatsen har det samanställts viktiga komponenter. Komponenter som tas upp är bland annat 
utformingen, platsens tillgänglighet, om torget bjuder in till aktivitetet eller hindrar andra 
aktiviteter och hur torget uppfattas av dess användare. Dessa utgör tillsammans en betydande 
roll för hur platserna kommer användas av dess besökare. Vidare diskteras effekterna av 
torgens komponenter och dess potentiella effekter på de människor som väljer att besöka 
platserna.  
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Sergels torg och Medborgarplatsen, en 
jämförande studie av torg   

Inledning   
Torg har funnits i alla tider (Mandanipour 2010:2) men vilken funktion fyller torgen och hur 
kommer det sig att de används olika? I detta arbete ska två torg undersökas som båda ligger i 
Stockholms innerstad och med cirka två kilometers avstånd från varandra, de har därmed 
liknande förutsättningar i termer av placering och stadsstorlek. De valda torgen är 
Medborgarplatsen och Sergels torg, båda kända för befolkningen i Sverige. Vilka är de 
betydande faktorerna till att människor väljer att utföra vissa aktiviteter på ett torg men inte på 
ett annat? Kan man med hjälp av kända faktorer sedan finna hur de påverkar människors 
användning av platsen? 
  
Torg finns i de flesta städer och utgör en viktig del i staden, detta menar iallafall Elias Cornell 
som gick så långt och påstod att man bör “Känna hur torget är mer än ett centrum, det är 
stadens hjärta”, (Olsson 1969:44). Ett torg fungerar som en stads återhämtningsplats som 
länkar samman människor med dess omgivning (Mandanipour 2010:7, Ejigu 2015:12). Även i 
Stockholms översiktsplan (2018:24) menar på att torg och offentliga samlingsplaster ska 
fungera som mötesplatser och länka samman stadens människor. Mandanipour (2010:2,6) 
förstärker detta och menar att offentliga platser fungerar som en länk mellan det privata och 
offentliga, när människan väl befinner sig i det offentliga rummet kan hon sedan välja att 
möta eller undvika människor. Mandanipour (2010:11) menar att torg bör ge ett öppet intryck 
och menar att ett öppet samhälle kräver öppna platser. 
                        
De första torgen fungerade som stora historiska symboler, dessa platser uppkom oftast av 
religiösa- eller handelsskäl. De kunde användas som samlingsplats vid sociala tillställningar 
eller vid torghandel (Gottdiener et al. 2010:21). Cullen (1971:76) menar att den tidiga tanken 
om torg var att de industriarbetande medborgarna skulle ha tillgång till en plats som var ljus 
och öppen till skillnad från deras vardagsmiljö. Där skulle människorna komma ut i den friska 
luften och komma bort från den smutsiga arbetsplatsen (Cullen 1971:76). Med tiden och dess 
olika ekonomiska kriser har staten låtit den privata sektorn ansvara för många av de offentliga 
rum som utformas, detta menar Mandanipour (2010:3) har lett till att de ser till att säkra sina 
ekonomiska tillgångar genom att göra torgen till handelsplatser. Denna företeelse har i Europa 
blivit allt mer förekommande efter 80-talet. Mandanipour (2010:4) menar att under 
modernismen tappade arkitekter fokus och intresse för offentliga platser och fokuserade 
snarare på att förbättra den befintliga bebyggelsen. Under modernismens tid försökte man lösa 
de sociala problemen genom fysiska åtgärder men åsidosatte arbetet med att utveckla de 
gemensamma vardagsrummen. Postmodernismens reaktion på detta var att ta in lekfullheten i 
arkitekturen, sammantaget menar Mandanipour (2010:5) att de glömt bort vikten av de 
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offentliga platserna i en stad de senaste årtiondena. Mandanipour (2010:5) menar att en epok 
av intresset för offentliga platser utan kommersiellt syfte kan ha haft sitt slut. 
 
Olsson (1998:2) menar att det offentliga livet på gator och torg har en stor inverkan på 
människors enskilda liv. I boken Det offentliga livet på gator och torg jämför Olsson 
(1998:11) dagens offentlighet med tidigare epoker. Dagens tid och epok benämns som 
postmodern men det är svårdefinierat då vi inte har det historiska perspektivet på vår egen tid. 
Olsson (1998:22) menar att förr hade de offentliga utrymmena ett mer omväxlande 
folkliv, människor kände ett behov av att socialisera, de gick ut och tog del av det till skillnad 
från idag. Han menar också att offentliga samlingsplatser var även till en högre grad en 
naturlig del av människors vardagsliv där de utförde sina dagliga sysslor som att handla med 
mera (Olsson 1998:22). Mandanipour (2010:7) menar å andra sidan att man romantiserat 
historien kring hur offentliga platser tidigare fungerade och hur de tycks ha framställts som 
bättre tidigare i historien. Tidigare agerade de offentliga utrymmena även som vardagsrum för 
många av de kvinnor som var hemma för att sköta hemmet. Där träffades de för att socialisera 
och passa barnen. Platserna upplevdes mer lokala då man ofta kände igen de som rörde sig på 
platsen. En skillnad som också uppmärksammades var att torgen och de allmänna platserna 
främst utnyttjades på dagtid till skillnad från idag (Olsson 1998:23).   
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Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är möjligt att kartlägga de aktiviteter som äger 
rum på två olika torg samt undersöka om aktiviteterna påverkas av dess gestaltning och 
därefter spekulera i de betydande faktorerna som skapar dess potentiella olikheter.  
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Problemformulering och frågeställningar  
I detta arbete ska frågan om torgs användning undersökas. Hur kan det komma sig att alla torg 
inte använd på samma vis, vad är det som påverkar människors användning av torg? Det ska 
undersökas om främst den fysiska utformningen på torgen kan påverka hur människor 
använder platsen eller om det är andra faktorer som påverkar detta. För att undersöka detta 
ska två torg analyseras och observeras. De två valda torgen är Sergels torg och 
Medborgarplatsen, båda belägna centralt i Stockholm. De båda torgen är nationellt kända torg 
och skiljer sig åt på många intressanta vis. För att undersöka varför användningen och 
aktiviteterna som sker på torgen skiljer sig åt ska torgen observeras. Samt att en kvalitativ 
textanalys ska genomföras för att finna viktiga komponenter som kan förklara människors 
användande av platser. Torg finns överallt i världen men ingen verkar vara det andra likt. Det 
finns många olika typer av torg med olika syften och således olika användning. Skillnad kan 
göras mellan torg som är tänkta att vara praktfulla, samlingstorg eller torg som ska fungera 
som invånarnas vardagsrum (Carmona et al. 2010:179). Exempel på dessa skulle kunna vara 
Himmelska fridens torg, Kina, som kan ses mer som ett praktfullt torg med dess storskalighet. 
Ett exempel på ett samlingstorg skulle kunna vara Plaza Mayor, Spanien, där det ställs till 
med aktiviteter. Medan ett exempel på ett torg där människor söker sig till i vardagen skulle 
kunna vara Lilla torg i Malmö som är fullt med caféer och restauranger. Vad är det nu som 
gör att dessa platser används så olika? Vidare ska det undersökas om en del av förklaringen 
går att finna i hur olika torg är utformade och därmed undersöka om det kan påverka 
användningen av olika platser, eller om det främst visar sig att det är andra faktorer som 
påverkar utfallet. De ovannämnda torgen är till synes mycket olika i sin utformning och 
karaktär. Hur kan det komma sig att människor samlas på ett torg till vardags medan vissa 
andra torg endast används vid speciella tillställningar. Är det underförstått att de ska användas 
för olika ändamål eller är det utformningen som har gjort att de olika torgen har kommit att 
användas olika? 
 
 
Frågeställningar  
 

 Vad är en offentlig plats och ett torg?  
 Hur inverkar gestaltningen på hur ett torg används av dess besökare?  
 Vilka skillnader kan ses mellan Sergels torg och Medborgarplatsen?  
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Teori 

Varför behövs en teori 
När material ska analyseras och granskas bör man förhålla sig till en vald teori. Teorin ska 
hjälpa författaren att undersöka och förstå frågeställningarna i arbetet.Valet av teori beror på 
syftet med forskningen. Genom den valda teorin tolkas informationen genom dess perspektiv. 
Enkelt förklarat kan det ses som att den valda teorin kommer bli glasögonen, genom dessa 
kommer all information tolkas (Fejes & Thornberg 2014:28). När den kvalitativa analysen 
görs är det viktigt att vara medveten om att teorin kommer påverka hur olika 
forskningsresultat kommer att tolkas (Fejes & Thornberg 2014:29). En teori ska utesluta vissa 
möjligheter samt tala om hur vi ska tolka resultaten (Bjerled et al. 2010:76) En bra teori ska 
hjälpa arbetet framåt. 

 
Det socio-rumsliga tillvägagångssättet  
Teorin behandlar delar som geografi, fysisk planering, ekonomi, politik och sociologi. Dessa 
komponenter skapar tillsammans det som i texten kallas socio-spatial approach (Gottdiener et 
al. 2014:19) men som vidare kommer benämnas med den svenska översättningen som det 
socio-rumsliga tillvägagångssättet. Gottdiener et al. (2014:19) anser att tidigare synsätt har 
betraktat platser som en box där sociala aktiviteter äger rum. Denna syn anses dock vara 
alltför snäv, en plats innehåller inte bara händelser eller aktiviteter utan även sociala 
interaktioner som är direkt involverade i våra dagliga liv, det påverkar en människas 
välbefinnande. Människor har, baserat på sina behov, kommit att förändra platser och bygga 
nya platser för att kunna tillgodose sina egna behov. Teorin har därför ett tydligt förhållande 
mellan människor och den bebyggda miljön (Gottdiener et al. 2014:19). 
  
Människor rättar sig efter de normer som råder bland de olika könen, åldrarna och klasserna, 
men hon rättar sig också efter den kontext hon befinner sig i. Beroende på vilken sorts plats 
det är, exempelvis en park eller en basketbollsplan, så kommer de människor som väljer att 
befinna sig på platsen att bete sig därefter. Människors sociala interaktioner kommer variera 
beroende på vilken plats det är och vilken typ av människor som befinner sig på platsen 
(Gottdiener et al. 2014:19). Finns det inte ett ställe som fyller de önskade behoven kommer 
människan själv att skapa en sådan plats. Teorin har utvecklats kring studier av det vardagliga 
livet i samtida urbana samhällen. Individer och grupper kommer att forma omgivningen ut 
efter sig själva, både för att uttrycka sina behov och sina viljor (Gottdiener et al. 2014:21). 
Gottdiener et al. menar således att även människan som representerar planeraren kommer utgå 
från sig själv när hon utformar gemensamma ytor i staden. Det finns därav ett samband 
mellan resultatet och planerarens relation till platsen.  
  
Planer är skapade enligt en vision med ekonomiska, politiska och kulturella aktiviteter i 
åtanke. Inom dessa platser kommer sedan människor att utföra sina dagliga behov enligt 
premisserna platsen tillåter. Med tiden kommer vi se hur platsen förändras efter de socio-
rumsliga aspekterna (Gottdiener et al. 2014:21). Mänskligt beteende och mänskliga 
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interaktioner kommer göra att en plats inte alltid ter sig så som den var planerad. Individer 
kommer genom deras beteenden och interaktioner skapa nya sätt och nya ställen där de kan få 
uttryck för sina behov och sina viljor. Detta kommer visa sig i fysisk form i det offentliga 
rummet (Gottdiener et al. 2014:20). Gottdiener et al. menar att arkitekten eller planeraren har 
precis som alla andra människor egna behov och preferenser och kommer därför att utforma 
rummet därefter, han menar att rummet således kommer riskera att bli färgat efter den 
enskilde arkitekten (Gottdiener et al. 2014:20). 
  

Varför den valda teorin? 
Teorin om den socio-rumsliga aspekten passar detta arbete då den lägger fokus på samspelet 
mellan rummet och människan. En plats är ett ställe där mänskliga interaktioner kan ske 
beroende på hur rummet är organiserat och utformat. När sedan direkt observation ska 
genomföras på de valda torgen är det väsentligt att undersöka hur folk rör sig i rummet men 
också vad de väljer att göra i rummet. Människor använder den byggda fysiska miljön till 
vardags och genom den valda teorin ska det undersökas hur de påverkas av den. Teorin 
kommer hjälpa till med att undersöka och förstå frågeställningarna i arbetet och på så vis föra 
arbetet framåt.  
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Metoder 
En metod används som ett redskap för att samla in kunskap, en metod är alltså inte vetenskap 
i sig självt (Bjereld et al. 2010:207). Det är viktig att fundera kring vilka fördelar och 
nackdelar metoden har för arbetet och hur det kan ha betydelse för resultatet (Bjereld et al. 
2010:208).  
 
För att samla in data ska det göras en direkt observation för att undersöka de valda torgen. 
På plats kommer det göras en direkt observation och fotograferas för att på bästa sätt kunna 
observera vad som händer på torgen samt komplettera med anteckningar. Det finns alltid en 
risk med denna typ av datainsamling då forskaren riskerar att påverka utfallet. Detta dels på 
grund av att forskarens egna personliga faktorer kan påverka men det största problemet är att 
en människas minne är selektivt. Av denna anledning ska det inte bara observeras på plats 
med hjälp av anteckningar utan även kamera ska användas. Tanken är att fotografera med ett 
tidsintervall för att även i efterhand kunna observera (Denscombe 2016:294). För att sedan 
genomföra en trovärdig och ordentlig observation är det viktigt att läsa litteratur som berör 
ämnet för sedan vid besöket kunna urskilja vad som är mer eller mindre viktigt att 
dokumentera. Detta menas att det behöver göras en litteraturöversikt innan platsbesök 
genomförs för att urskilja de viktiga komponenter som finns eller utspelar sig på platsen.  
  
För att skapa en uppfattning om synen på torg och om det finns några givna definitioner att 
förhålla sig till under arbetet kommer det även användas en kvalitativ textanalys (Fejes & 
Thornberg 2014:176) För att göra en kvalitativ textanalys behöver det väljas ut texter som 
kommer att analyseras. Kanske kommer begreppet torg bli tydligare eller så kommer det 
finnas tvetydigheter mellan olika syner på hur ett bra torg är utformat eller hur det bör 
fungera. En kvalitativ textanalys hjälper till att välja ut olika texter och utifrån detta skapa en 
kunskap om innebörden utifrån det valda undersökningsproblemet. Den kvalitativa 
textanalysen ska hjälpa till att skapa en grund som kan användas när observation av torgen ska 
genomföras och sedan dra slutsatser utifrån dessa. Genom läsning kan en bild skapas av vilka 
delar som anses viktiga när man ska studera ett torg. Kritik som kan riktas mot metoden är att 
utfallet är väldigt beroende av vilka texter som väljs. Sen kan analysen riskeras att färgas av 
forskarens, i detta fall studentens egna åsikter och tankar. Därför är det viktigt att försöka 
hålla sig så objektiv till ämnet som möjligt samt att välja litteratur från flera författare så att en 
bredare syn kan skapas. En kvalitativ textanalys kan delas upp i tre dimensioner, varpå man 
väljer att tolka texten utifrån någon av dessa. Detta ska stå klart innan arbetet med att tolka 
litteraturen påbörjas (Fejes & Thornberg 2014:178-180). Den första dimensionen lämpar sig 
om undersökningen ska ha reda på vad yrkesverksamma tycker om en sakfråga, då kan det 
vara lämpligt att undersöka tidskrifter, press eller liknande. Här vill man alltså ha reda på 
vilka föreställningar som råder inom professionen. Den andra dimensionen lämpar sig om 
arbetet vill ha reda på textens språkliga kvalitéer, det vill säga språkbruket. Då står inte 
författarens intentioner i fokus utan snarare hur hon formulerar sig. Likväl som man kan 
studera vilka begrepp som förekommer kan det studeras vilka begrepp som inte förekommer. 
På detta vis kan man exempelvis studera hur fenomenet eller synen på saken förändrats med 
tiden. Den tredje dimensionen passar om syftet är att ha reda på vad en text säger om det 
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omgivande samhället. Texten analyseras i syfte om att skapa en förståelse för en del i 
samhället. Genom denna dimension kan man ta reda på vilka bakomliggande 
samhällsstrukturer som ligger bakom ett fenomen genom läsning (Fejes & Thornberg 
2014:178-180). Den valda dimensionen är i detta fall den tredje, detta då det passar arbetets 
syfte.  
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Avgränsning 
Det finns tusentals torg att undersöka men det har valts att göra en avgränsa till Sergels torg 
och Medborgarplatsen i Stockholm. De båda torgen ligger i Stockholms innerstad med ett 
avstånd på knappt två kilometer, detta ger trogen liknande förutsättningar i termer av 
placering och antalet besökare. Torgen är till synes mycket olika i utformning och användning 
och kan därför vara intressanta att analysera och jämföra. Jag har valt att undersöka dessa torg 
då jag har en personlig relation till dessa platser och besökt de ett flertal gånger under min 
uppväxt. I och med att det finns en personlig koppling till platserna är det viktigt att försöka 
hålla sig så distanserad och objektiv som möjligt genom arbetet för att undvika att som 
“forskare” inte påverka resultatet. På torgen ska det undersökas vad människor väljer att göra 
på platsen. Fokus kommer ligga på om torgets utformning kan komma att påverka hur 
människor rör sig och beter sig på platsen. Arbetet kommer fokusera på hur olika författare 
ser på hur torg och offentliga rum (det vill säga Medborgarplatsen och Sergels torg i detta 
fall) bör vara utformade och hur eller om de avspeglar aktiviteterna som äger rum på platsen. 
Det ska undersökas hur de olika författarna ser på den fysiska utformningen och de sociala 
aktiviteterna som äger rum på de offentliga platserna. Det kommer finnas en viss tillbakablick 
på hur det tidigare fungerat eller betraktats men huvudfokuset kommer inte vara ett historiskt 
perspektiv på torg och offentliga rum. Utöver de valda författarna kommer information om de 
valda torgen granskas för att skaffa en grundläggande syn på platserna innan platsbesök och 
direkt observation genomförs.  
 
Efter observation och litteraturanalys kommer det förmodligen gå att finna vissa komponenter 
som kan förklara aktiviteterna som äger rum på platsen med förklaring i platsens fysiska 
utformning.   
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En offentlig plats 
För att kunna reda ut detta problem behövs det först en definition på vad en offentlig plats är. 
Till att börja med kan det konstateras att en offentlig plats i en stad är en del i det man på 
svenska kan kalla urban design. I boken Public places urban spaces (Carmona et al. 2010:3) 
konstateras det att detta ord går att dela upp i två delar. Ordet urban beskriver karaktären av 
en ort eller en stad, om den är stadslik eller inte. Medan ordet design beskriver om hur stället 
är utformat, det vill säga exempelvis hur stället är arrangerat, färgsatt eller mönstrat (Carmona 
et al. 2010:3). Inom fältet planering används orden urban design traditionellt sett på olika vis. 
Ordet urban har en vid betydelse och har därför genom tiderna fått många olika tolkningar. 
Platsen kan ses som urban om det är en storstad eller en mindre stad medan ordet design har 
en allt mer problemlösande klang i sig (Carmona et al. 2010:3). Designen handlar mer om de 
estetiska aspekterna eller den fysiska utformningen (Carmona et al. 2010:3). 
  
En offentlig plats är motsatsen till privat (Mandanipour 2010:8), men vad som skulle definiera 
ett privat ställe får vi aldrig veta från Mandanipour. Det är inte alltid lätt att definiera vad som 
är offentligt och inte, oftast är en plats mer eller mindre offentlig och däremellan finns ett 
brett spektrum. Ett rum kan även bestå av olika grader av offentlighet beroende på vilken del 
av rummet en befinner sig (Mandanipour 2010:25). Enligt “Urban White Paper” som 
Mandanipour (2010:57) i sin bok hänvisar till ska en offentlig plats vara någonstans där man 
kan slappna av och uppleva den urbana miljön. Därpå finns det traditionellt två olika sätt att 
se på ställen likt dessa, offentliga platser. Platsen kan ses som ett resultat av design, ett 
estetiskt tilltalande ställe att titta på eller att vistas i. Det kan även betraktas som en plats där 
man främst koncentrerar sig på hur platsen uppfattas och används av människor samt vilka 
aktiviteter som utförs på platsen (Carmona et al. 2010:6). Dessa två synsätt har sedan kommit 
att bli till det tredje sättet att se på det, nämligen det som på engelska kallas place-making. 
 
 
Det första synsättet är den visuellt konstnärliga traditionen som reflekterar ett tidigare sätt att 
se på urban design med en något smalare arkitektoniskt sätt att se på utformning. Inom denna 
tradition är det de visuella kvalitéerna och de estetiska upplevelserna av platsen som ges den 
största vikten (Carmona et al. 2010:6). Inom den socialt användande traditionen ligger fokus 
på hur människor använder sig av platsen. Här ställs frågor som hur människor uppfattar 
platsen och uppskattningen av stadsmiljön de befinner sig i. Till skillnad från den visuellt 
konstnärliga traditionen där människors uppfattning av den fysiska miljön studeras, undersöks 
istället hur människor trivs och uppfattar platsen (Carmona et al. 2010:7). Kort sagt ser man 
mer till de psykiska aspekterna medan den visuellt konstnärliga traditionen ser mer till hur 
den fysiska miljön ter sig. Även Jane Jacobs var av uppfattningen att offentliga platser borde 
ses ett utrymme för socialt användande. Jacobs menade att en stad aldrig kan ses som ett stort 
konstprojekt, hon menade att en stad är en plats där det vitala och komplexa livet tar plats. 
Hon var av uppfattningen att alla delar av en stad påverkar människor, allt från trottoarer till 
parker. Jacobs observerade människors beteende i städer och betonade offentliga platser som 
en viktig plats för människors beteenden och plats för sociala möten (Carmona et al. 2010:7). 
På senare tid har det kommit en tredje tradition som benämns som place-making. Denna 
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tradition grundar sig till stor del i det arbete som tidigare utförts av framstående arkitekter och 
pionjärer som företrädde urban design. Här har de två tidigare traditionerna slagits samman, 
samtidigt kvarstår den svåra frågan att ha både den fysiska och det estetiska samt människors 
beteende i åtanke när offentliga platser utformas (Carmona et al. 2010:7). Frågan efter allt 
mer hållbara städer har kommit att påverka sättet man idag ser på gemensamma ytor och 
därmed står vi också inför nya utmaningar. Carmona et al. menar att det idag finns ett nytt 
fokus på detta som tidigare inte funnits inom planeringen på samma vis, nämligen fokuset på 
hållbarhet. Carmona et al. menar att begreppet urban design nu blivit ännu vidare än vad de 
tidigare varit i och med hållbarhetsapekten och strävan mot en mer människoorienterad 
planering (Carmona et al. 2010:8). 
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Ett torg 
Ordet torg brukar syfta på en yta som är omgiven av byggnader (Carmona et al. 2010:179). 
Det bör dock göras en skillnad mellan “samlingstorg”, praktfulla torg eller torg som är till för 
att vistas i till vardags, där merparten av det offentliga livet utspelas. Dessa olika typer av torg 
är dock inte definitiva, det finns de torg som fyller fler än en funktion av de ovan nämnda 
funktionerna (Carmona et al. 2010:179). Enligt Boverket (2017) är ett torg en öppen plats, 
ofta med hårdgjord yta och avsaknad av omfattande vegetation. Ett torg avgränsas av 
omgivande byggnader eller andra stadsdsbyggnadselement, dessa kan i sin tur utgöras av 
handel, kommunikation eller serveringar. Torg kan vara en plats för möte och evenemang 
men grundprincipen är att ett torg endast tillfälligt får användas för enskild verksamhet 
(Boverket 2017). Detta då den offentliga platsen ska gynna och finnas för alla medborgare då 
de ska verka för den allmänna nyttan. Abonneras platsen större delar av året är inte detta 
möjligt. Sitte har studerat torg runt om i Europa och har kunnat finna samband och 
beståndsdelar som får ett torg att kännas och uppfattas som just ett torg (Carmona et al. 
2010:180). För Sitte var kanske det viktigaste karaktärsdraget för ett torg att det skulle vara ett 
slutet rum. Det bästa tänkbara var för Sitte om betraktaren inte kunde ser mer än en utgång i 
taget om hon stod på torget. Därför ansåg han att det var viktigt att lägga arbete på hur man 
utformade och placerade “utgångarna” från torget (Carmona et al. 2010:181; Sitte 2013:21). 
Sitte höll till skillnad från många andra arkitekter inte med om att byggnader borde ses som 
enskilda objekt utan menade att byggnader samspelar och borde ses som större enheter då 
det  på så vis bidrar till en helhetsuppfattning och större uttryck. Dessa enheter och dess 
fasader bidrar i sin tur till torgets karaktär. Han menar att åskådaren kan, om man ser 
byggnader som enheter, att man kan uppskatta enheternas relation tillsammans och de 
närstående enheterna (Carmona et al. 2010:180).  
 
 
Det ovan beskriver främst hur torget kan ses eller vad torget är avsett att användas till eller 
för, sen finns det också olikheter i torgets fysiska utforming. Det finns i huvudsak tre olika 
typer som presenteras i boken Public places urban spaces (Carmona et al. 2010:179). Den 
första typen av torg är ett formellt utrymme som ofta har en tydlig geometrisk form och kan 
kännas igen då den är omgiven av formella byggnader så som kulturhus, parlament eller 
rådhus. Den andra typen av torg är de som är fomella men omgivet av informella byggnader 
som bostadshus, småbutiker eller liknande. Även denna typ av torg brukar ha en tydlig form, 
vanligtvis rektangulär. Den tredje formen av torg är de som har en informell form, det vill 
säga att de kan ha en så kalla organisk form som omges av informella byggnader som 
bostadshus, småbutiker eller liknande (Carmona et al. 2010:179). Det mer formella torget har 
ofta en stark känsla av inhägnad, torget har ett tydligt definierat rum med hjälp av dess 
omkringliggande byggnader. Dessa torg har även ofta en tydlig genomgående 
markbeläggning samt arrangerade utomhusmöbler. De omkringliggande byggnaderna 
förstärker torgets formalitet och torget har ofta en symmetrisk utformning.  
Generellt sett har de mer informella torgen en avslappnad känsla. De kringliggande 
byggnaderna är av större variation och har en asymmetrisk utformning (Carmona et al. 
2010:179).  
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De torg som är designade med syftet att vara pampiga föreligger en risk att de ses som dåliga 
ur aspekten att det är bristfälligt utformade för människors dagliga vistelse (Carmona et al. 
2010:179). Man bör således inte betrakta ett torg med samma termer och premisser som man 
ser på ett annat typ av torg, om så görs så kommer svårigheter att uppstå då det då kommer 
betraktas som misslyckat.  
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Aktiviteter i offentliga rum  
Jan Gehl, menar att det finns i huvudsak tre olika aktiviteter som utspelar sig på en offentlig 
plats. Dessa är nödvändiga aktiviteter, valbara aktiviteter och sociala aktiviteter (Gehl 
2011:9).  
 
De nödvändiga aktiviteterna inkluderar det som är mer eller mindre obligatoriska att utföra, så 
som att gå till skolan eller jobbet, vänta på en buss eller handla. Det är aktiviteter som kräver 
att bli utförda och som vanligtvis sker till vardags. Bland många andra uppgifter är det 
aktiviteter som dessa som ofta kräver att man tar sig till fots till sina målpunkter. Eftersom 
dessa aktiviteter är just nödvändiga är de inte beroende av hur den fysiska miljön är estetiskt 
utformad så tillvida att den inte är dysfunktionell för ändamålet. Dessa aktiviteter, eller 
vardagssysslor som man också kan benämna dem, kommer utspela sig året runt under nästan 
alla förhållanden då de deltagande inte har något större val (Gehl 2011:9). De valbara 
aktiviteterna är de som sker om utövaren har tid över och framförallt om lusten finns att utföra 
dessa. Dessa aktiviteter kommer bara ske om platsen tillåter det. I de valbara aktiviteterna 
ingår aktiviteter som att ta en promenad, stå och njuta av tillvaron eller att sola. Aktiviteter 
likt ovan kommer bara utspela sig om den fysiska miljön är tillräckligt tilltalande för 
besökaren även om det inte är den soligaste dagen på året. Detta med anledning av att 
aktiviteter likt dessa gärna utspelar sig utomhus. De valbara aktiviteterna är mycket beroende 
av den fysiska miljöns estetiska utformning (Gehl 2011:11). Här kan slutsatsen dras att om en 
plats är väl utformad så kommer många valbara aktiviteter att äga rum. De sociala 
aktiviteterna är alla de aktiviteter som är beroende av att det finns andra människor i 
omgivningen. Sociala aktiviteter inkluderar barn som leker, möten och konversationer. Den 
vanligaste sociala aktiviteten är passiv kontakt, det vill säga att man ser och hör andra 
människor utan att direkt interagera med dem. Sociala tillfällen kan skapas på många olika 
platser, allt ifrån bostadsområden, innergårdar torg och balkonger (Gehl 2011:12) I detta fall 
kommer endast de aktiviteter som förekommer i allmänt tillgängliga utrymmen att granskas.  
Beroende på var det utspelar sig kommer utfallet bli olika, är det utanför en skola där många 
känner igen varandra kommer möten och konversationer uppstå medan om det exempelvis 
sker på ett offentligt torg kommer merparten av de sociala mötena vara att se och höra 
varandra. Det som krävs för att det ska ses som en social aktivitet är att två människor 
befinner sig på samma plats (Gehl 2011:13). En social aktivitet kan ha olika intensitet, det kan 
vara allt från passiv kontakt, som att se och höra andra människor. Ett exempel på hög 
intensitet skulle kunna vara en nära vänskap som utspelar sig (Gehl 2011:15).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att när miljön är bristfälligt utformad kommer endast de 
allra nödvändigaste aktiviteterna att äga rum. När en offentlig miljö är av hög kvalité kommer 
de nödvändiga aktiviteterna fortfarande utspela sig i ungefär samma utsträckning, men det 
kommer antagligen ta längre tid att utföra dessa då människor kommer välja att strosa istället 
för att raskt utföra aktiviteterna. Är miljön väl utformad kommer människor ta sig tid att 
stanna till och njuta av omgivningen och andra människors närvaro (Gehl 2011:11). Det som 
kommer skilja mest är de aktiviteter som är valbara, är den fysiska miljön utformad kommer 
dessa att förekomma i hög utsträckning medans om miljön är bristfälligt utformad kommer 
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frekvensen av valbara aktiviteter att minska drastiskt på platsen (Gehl 2011:11-12). Gehl 
menar att man genom planering kan bjuda in olika slags aktiviteter. Den första indikatorn att 
se till är hur många människor som sökt sig till platsen men det kan inte ensamt berätta hur 
väl utformad miljön är. Inte heller antalet tillställningar eller liknande avslöjar hur bra platsen 
är (Gehl 2011:129). Att event skapas är en nödvändig förutsättning för att något ska hända på 
platsen men det viktigaste är vilka aktiviteter som tillåts ske på platsen. Därför är planering i 
detalj ner till den minsta komponenten viktigt på sådana platser, för även de minsta 
komponenter kan påverka (Gehl 2011:129).  
 
De aktiviteter som äger rum på en plats påverkas av hur rummet är utformat. Gehl menar att 
man kan se när kvalitén på en plats går ner, för då försvinner också vissa typer av aktiviteter 
som är känsliga för omgivningen (Gehl 2011:129). Vidare kommer de basala aktiviteterna 
som kan äga rum på en offentlig plats beskrivas. Att det är de enkla aktiviteter som att gå, stå 
och sitta beror på att dessa “rörelser” ingår i de flesta andra aktiviteter som kan äga rum på en 
sådan plats (Gehl 2011:131). Kan människan göra alla de ovanämnda aktiviteterna är det i sig 
självt en viktig kvalité, men det betyder också att det kan ske en massa andra aktiviteter av 
stor variation på platsen (Gehl 2011:131). Att gå är ett sätt att ta sig fram, det ger människor 
en möjlighet till att ta del av det offentliga livet (Gehl 2011:133). När utrymmet begränsas 
och tvingas hålla till höger för att komma fram så fråntas den upplevda friheten som en 
fotgängare har. Känslan uppstår när människors rörelsefrihet begränsas, istället för att gå fritt 
går de på led. Det resulterar i att människor inte möts på samma vis (Gehl 2011:134). Gehl 
menar att fotgängare är känsliga för förändringar i hur markbeläggning anordnas. Släta och 
jämna ytor är nödvändiga med tanke på att alla ska kunna röra sig på dessa platser, både 
rörelsehindrade och människor som exempelvis har barnvagn med sig. Även fotgängare utan 
rörelsehinder eller liknande föredrar jämna och lättframkomliga ytor (Gehl 2011:135). Även 
Mandanipour menar att detta är en viktig komponent, på detta sätt blir platsen mer tillgänglig, 
vilken enligt honom kan vara en av de främsta kriterierna för ett bra torg (Mandanipour 
2010:8). Att en människa ska ta sig från en punkt till en annan kan te sig på olika vis. Har hon 
en målpunkt kommer hon att gå den kortaste vägen dit, ofta är den snabbaste vägen dit att gå 
raka vägen, såvida det inte finns ett hinder på vägen som får henne att byta riktning och gå en 
omväg. Ett exempel på ett hinder skulle kunna vara en trafikerad väg (Gehl 2011:137).  Något 
som kan ses som ett stort hinder för en fotgängare är nivåskillnader, det väcker motstånd i 
människor att ta sig från ett rum till ett annat om det exempelvis utgörs ett hinder i form av en 
större trappa eller liknande (Gehl 2011:143). Dock verkar människor föredra att gå nedför 
snarare än uppför då det är en mindre ansträngning (Gehl 2011:145).  
 
Både att stå och sitta ställer högre krav, än att gå, på hur den fysiska omgivningen är 
utformad. Att stå är en tydlig och viktig del i en människas beteendemönster (Gehl 2011:147). 
I detta sammanhang kommer fokus ligga på de gånger människor väljer att stanna till under 
en längre stund. Merparten av de stopp en människa gör är naturliga eller om man till och 
med vill kalla de nödvändiga. Exempel på nödvändiga stopp kan vara att stanna för ett 
rödljus, knyta skosnörena eller fixa något i väskan. När en människa gör denna typ av stopp 
så påverkas hon väldigt lite av den fysiska omgivningen. Även att stanna till för att prata med 
någon tillhör den nödvändiga andelen av att stå. Att det ses som just nödvändigt är med 
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anledning av att ingen människa vill framstå som otrevlig mot den bekante. Dessa möten kan 
äga rum var som helst och är således oberoende av tid och plats (Gehl 2011:147). När ett 
stopp kan ses som att stanna en längre tid är när stoppet ses som frivilligt. Anledningen till att 
hon stannar kan vara för att vänta på något eller någon, njuta av omgivningen eller betrakta 
sin omgivning. Svårigheten med att stå är att hitta en lämplig plats att stanna till vid (Gehl 
2011:147). Folk tenderar att söka sig till ett rums kanter eller större objekt när det ska stå en 
längre stund (Gehl 2011:148). Gehl (20111:149) menar att människor föredrar att stå mellan 
två rum för att kunna se vad som händer i deras omgivning, det vill säga att människan gärna 
vill ha en god översikt för att kunna se vad som händer omkring henne. Forskare menar på att 
detta är en mänsklig instinkt, står hon mot något har hon också ryggen fri och en känsla av 
trygghet uppstår. Människan vill undvika känslan av att vara exponerad och befinna sig för 
nära det okända och potentiellt farliga (Gehl 2011:149). Alexander Christopher som skrivit 
boken A Pattern Language vill gå så långt och menar att om kanterna, det vill säga väggarna i 
ett rum eller byggnaderna i ett offentligt rum, inte fungerar så kommer avsaknaden av en 
livlig plats att uppstå (Gehl 2011:150). Gehl (2011:53) menar att ett exempel på en bra plats 
att stå intill är ojämna fasader. Andra iakttagelser visar på att människor gärna befinner sig i 
skuggan eller lutandes mot ett objekt, som en småskalig viloplats. Detta fenomen har man 
tagit till vara på många ställen i södra Europa (Gehl 2011:151). Sammanfattningsvis kan det 
konstateras att de små detaljerna har en stor roll i vart folk kommer välja att stanna till för 
längre stunder, ingen kommer frivilligt vistas på de tomma platserna (Gehl 2011:153).  
 
En välfungerande offentlig plats bör enligt Gehl (2011:155) erbjuda många sittplatser. Det är 
nödvändigt att definiera vad som är just en bra sittplats då det utgör en så stor dela av det 
offentliga livet. Bara där tillfälle ges kommer besökaren att sitta en längre stund, om tillfälle 
inte ges kommer besökaren bara att passera och besöket blir mycket kortvarigt samt att 
aktiviteter uteblir (Gehl 2011:155). Aktiviteter som att äta, sticka, läsa, vila, prata och sola är 
aktiviteter som kommer äga rum om tillfälle till att sitta erbjuds. Aktiviteter likt ovan är vitala 
för det offentliga livet, Gehl (2011:155) menar därav att enklaste sättet att förbättra en 
offentlig plats är att erbjuda fler sittplatser. Att kunna sitta ställer en rad krav på omgivningen, 
situationen och klimatet. I mångt och mycket gäller många av de krav som berör att kunna stå 
även att kunna sitta. Att sitta ställer ofta mer och högre krav på omgivningen, aktiviteten äger 
endast rum om omständigheterna är gynnsamma nog. En plats som är ämnad för att sitta på 
bör vara mer noga utvald och planerad än de som kan användas för att stå (Gehl 2011:155). 
De mest populära sittplatserna hittas ofta längs kanterna på ett rum, där kan omgivningen 
lugnt observeras (Gehl 2011:156). Likt aktiviteten “att stå” söker människor stöd i sin fysiska 
omgivning, de söker sig gärna till objekt vilket de kan vända ryggen till, på det viset uppstår 
en känsla av trygghet (Gehl 2011:157), därav är inte bänkar där ryggen är fri lika omtyckta.  
Även sociologen Drek de Jonge fann i sin studie “Seating Preferences in Restaurants an 
Cafés” att människor gärna sätter sig med ryggen, eller sidan till en vägg där de har god 
uppsikt över sin omgivning (Gehl 2011:157), detta fenomen verkar likaså stämma i större 
skala i offentliga rum, med torg som exempel. Ofta finns det torg med tomma ytor som 
planerare försökt fylla med bordsarrangemang, det resulterar dock ofta i att de står tomma. 
Gehl (2011:157) menar att detta lätt kan uppfattas som en övergiven plats men i själva verket 
är det bara bevis på illa planering och dåligt utformade sittplatser. Varje sittplats bör ha en 
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kvalité kopplad till den valda sittplatsen, kort sagt kan man säga att det ska vara ett gott 
mikroklimat (Gehl 2011:159). Vid val av sittplats kommer besökaren basera valet på dess 
särskilda fördelar, ofta baserat på dess placering, även faktorer som vind och väder påverkar 
valet. Vid val av sittplats varierar det mellan olika åldersgrupper, barn och unga har inte lika 
stora krav på sittplatsen, de kan i princip slå sig ned var som helst, exempelvis på sidan av 
planteringskrukor, på gatan eller mot en vägg. För de unga är det platsen i sin helhet som har 
den största inverkan på om de väljer att stanna på platsen en längre stund. För många andra 
åldersgrupper är det viktigt med en ordentlig sittplats, för de äldre är det viktigt med komfort 
och att det ska vara enkelt att sätta sig samt ta sig upp igen. För att hålla den äldre 
åldersgruppen kvar på platsen är det viktigt att sittplatsen erbjuder bekvämlighet (Gehl 
2011:159). Trappor är i offentliga rum omtyckta sittplatser, trappor är en av de saker som 
Gehl (2011:161) menar tillhör de han valt att kalla sekundära sittplatser. Primära sittplatser 
som arrangerade bänkar eller liknande som inte används kan få platsen att se övergiven ut, 
därför bör det med fördel finnas objekt som fyller två funktioner samtidigt, exempelvis en 
staty som även kan användas som sittplats (Gehl 2011:161). En offentlig plats med bra 
standard bör därför erbjuda många sittplatser av varierade former (Gehl 2011:159) antingen i 
form av primära sittplatser men även sekundära (Gehl 2011:162).  
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Utformingens inverkan 
Även fastän den fysiska utformningen inte är en ensam variabel till uppkomsten av sociala 
möten, kvalité eller aktiviteter som sker på platsen så är det en viktig del. Arkitekter och 
planerare kan underlätta eller skapa tillfällen för att allt detta ska kunna ske på platsen som 
utformas (Gehl 2011:13). Platser fulla med liv och rörelse där människor kan interagera med 
varandra är alltid stimulerande för att de är rika på upplevelser. I kontrast till platser som är 
tomma på människor kommer det alltid uppfattas som mindre stimulerande och inspirerande 
oberoende på hur mycket färg och konstverk man placerar på platsen eller hur väl utformade 
och utsmyckade husen är (Gehl 2011:21). Gehl (2011:29) menar att en samling 
undersökningar visar på att det som gör en plats intressant är närvaron av människorna på 
platsen. Det beror således främst inte på hur platsen är utformad då en människa finner sin 
mänskliga omgivning som en större belöning än de som finns att se eller göra på platsen 
(Gehl 2011:29). Sen kan man fråga sig vad som är hönan och ägget? Hur kan det komma sig 
att människor från första början väljer att vistas på en plats och inte? Enligt Gehl själv är det 
så att ju mer tilltalande den fysiska omgivningen är desto mer sannolikt är det att människor 
väljer att vistas där (Gehl 2011:11). 
 
Människan är det mest rörliga objektet i ett rum, Cullen (1971:104) menar att trots detta är det 
viktigt att det ges rum för pauser. En öppen plats måste fyllas med objekt som möbler eller 
liknande för att skapa miljöer där människor kan slå sig ned. För att det ska kunna ske 
aktiviteter är det första och kanske det viktigaste kriteriet att plasten är öppen. Cullen 
(1971:104) menar dock att det krävs fler kriterier för att det ska anses vara tillräckligt. För att 
få en givande miljö krävs det att det har gjorts ett noga urval av material som ska användas till 
plasten. Detta för att kunna skapa skydd, möjlighet till sammankomst, ceremonier och 
aktiviteter. Det skapar en miljö som är anpassad för människor. Cullen (1971:123) menar att 
allt som sker på platsen kan förklaras genom dess gestaltning. Det som styr vad som ska ske 
på platsen bestäms alltså av dess gestaltning och utformning (Cullen 1971:123), och således 
planeraren.  
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Ett viktigt rum i staden  
Människor går ut från sin privata sfär ut i det offentliga rummet. Mandanipour (2010:2) menar 
att allmänna platser fungerar som en länk mellan det privata och det offentliga. När man 
befinner sig i den offentliga miljön kan människan välja att möta människor eller aktivt 
undvika kontakt med sina medmänniskor (Mandanipour 2010:6). Mandanipour (2010:1) 
menar att offentliga platser i stor utsträckning avspeglar komplexiteten i samhället och 
samtiden. Med tiden menar han att de offentliga platserna blivit allt mer opersonliga och att 
de människor som vistas där inte på samma vis söker den sociala kontakten med sina 
medmänniskor (Mandanipour 2010:1). I större städer har de offentliga platserna utvecklats till 
allt mer opersonliga ställen, en av anledningarna kan vara den ökade populationen 
(Mandanipour 2010:5). Trots att det finns tusentals offentliga rum runt om i världen så finns 
det vissa gemensamma nämnare. Det kan konstateras att offentliga platser spelar en betydande 
roll för livet i städer, således menar han att städer kräver offentliga rum för att de ska fungera. 
Dock menar han att dagens samhälle speglar sig i de gemensamma rummen där människors 
olika intressen får trängas. Därav menar han likt den valda teorin att platser ska utformas på 
ett inkluderande sätt så att det passar så många människor som möjligt (Mandanipour 2010:2).  
 
Det viktigaste för en plats som är tänkt att användas av allmänheten är att platsen är 
tillgänglig, är den inte det kommer den aldrig kunna bli en offentlig samlingsplats 
(Mandanipour 2010:8) Tillgängligheten begränsas när det baseras på att besökaren ska 
konsumera eller betala för att få en sittplats (Mandanipour 2010:8). En offentlig plats bör ge 
utrymme för de nödvändiga aktiviteterna men framförallt de valbara aktiviteterna 
(Mandanipour 2010:10), detta likt Gehl som menar på att de frivilliga aktiviteterna endast 
kommer utföras som den fysiska miljön är väl utformad och tilltalar besökaren (Gehl 
2011:11).  
 
När det gäller utformning av allmänna platser bör det finns symboliska gränser, på detta vis är 
det möjligt att skapa flera sfärer som kan tilltala flera människor (Mandanipour 2010:9). Det 
har skapats tre kriterier för att avgöra om aktiviteten som äger rum kan betraktas som privat 
eller offentlig. Det har delats upp i tre delar, tillgänglighet, intresse och regeringsorgan. 
Tillgänglighet kan vidare delas upp i tillgång till, platser, aktiviteter, information och 
tillgångar. En plats vilket styrs av staten eller kommunen ska tjäna till allmänhetens bästa och 
ska därför vara öppet för alla medborgare, detta bör ge en god grund till ramarna för att skapa 
offentlighet på platsen. Likt detta synsätt ser man på den fysiska omgivningen som 
instrumentell och ser till hur människor nyttjar platsen som en tillgång. Mandanipour (2010:9-
10) menar att med denna tolkning blir mänskliga interaktioner intressanta att observera 
snarare än de känslor som uppstår för platsen (Mandanipour 2010:9-10). Tillgänglighet kan 
ytterligare delas upp i flera delar, fysisk tillgänglighet, social tillgänglighet, tillgänglighet till 
aktiviteter samt diskussion och tillgänglighet till information. Fysisk tillgänglighet syftar till 
den fysiska miljön där alla sorters människor har rätt till och ska kunna samlas för att träffa 
varandra. Social tillgänglighet kallas även för symbolisk tillgänglighet då det handlar mer om 
vem som känner sig välkommen i rummet, till vilken grupp är rummet anpassat för? Känner 
besökaren sig välkommen? Det kan till och med vara så att vissa grupper känner sig hotade i 
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miljön som ska utgöra den gemensamma ytan. Av den anledningen anses det viktigt att arbeta 
med utformningen och skapa en god atmosfär i rummet (Mandanipour 2010:23). Den tredje 
och fjärde, tillgänglighet till aktiviteter, diskussion och information, är beroende av tid och 
kontext. På en offentlig plats finns det möjlighet för alla att skapa diskussion eller skapa 
aktivitet. Likt de valbara aktiviteterna är det möjligt för alla att skapa diskussion eller aktivitet 
på platsen. Med tillgänglighet till information menas att information kring platsen och dess 
potentiella utveckling bör vara tillgänglig för alla som väljer att besöka platsen. Även 
användningen av platsen ska vara lättillgänglig, exempelvis om det arrangeras ett event eller 
liknande så bör det vara tydligt för besökaren (Mandanipour 2010:24).  
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Ett torgs utformning   
Alla de olika aktiviteterna som tidigare diskuterats utspelar sig i byggda miljöer. Dessa 
miljöer kan i sin tur bjuda in till, eller hindra att aktiviteter sker i rummet. Nedan kommer ett 
antal aspekter som berör utformning av torg att presenteras.  
 
Cullen (1971:25) menar att det är viktigt med stängdheten, alltså att det uppfattas som ett rum. 
Bara då blir det möjligt att skilja på livet innanför och utanför detta rum. Utanför tar bilarna 
och stadslivet över medan innanför är det lugnare samt att det är en mer mänsklig skala. En 
plats med bra entréer och öppningar bidrar till dess tillgänglighet men också till att det 
förstärker känslan av att komma in i ett slutet rum (Cullen 1971:25). Det är viktigt hur en 
människa förhåller sig till rummet, en människas känsla av position är ofta outtalad men 
Cullen (1971:29) menar att den viktigaste komponenten för upplevd position är att det finns 
tydliga gränser för vart rummet börjar och slutar. Även Sitte (2013:26) menar på att det är en 
viktig komponent för ett torg att det uppfattas som ett slutet rum. Det är fördelaktigt om 
rummet kan delas upp i flera mindre rum för att kunna tilltala fler, för att det ska definieras 
som olika rumsligheter krävs det att det på något vis är avgränsat. Det kan symboliseras med 
allt från en lina eller ett penseldrag som sträcker sig genom rummet, till en mur som är något 
mer tydlig (Cullen 1971:30-32). Cullen menar dock att det finns bättre och sämre sätt att 
avgränsa på, att sätta upp ett stängsel för att avgränsa menar han näst intill borde ses som ett 
brott. Det kan även ha sina fördelar att ta bort vissa avgränsningar då det kan leda till en mer 
upplevd frihet (Cullen 1971:123).  
 
Sittes princip var att mitten av ett torg skulle hållas fri. Samtidigt tyckte han att det skulle 
finnas något som drog till sig fokus, så som en staty, ett monument eller liknande. Denna staty 
bör inte placeras i mitten utan mer intill kanten på ett torg. Ett bra ställe att placera en staty på 
är där barn vanligtvis hade byggt en snögubbe på vintern (Carmona et al. 2010:180; Sitte 
2013:14). Anledningen till att denna placering anses bra är för att där snögubben placeras 
kommer vara ett ställe där ett naturligt gångmönster inte bryts. Om objektet placeras där 
kommer det enligt Sitte även att ses som mer estetiskt tilltalande (Carmona et al. 2010:180; 
Sitte 2013:14). Sitte (2013:14) menar också att det är förklaringen till att statyer står olikt 
placerade i olika offentliga rum då rörelsemönstret sällan är detsamma för de olika platserna. 
En plats karaktär kan stärkas genom att det placeras ut en specifik nod, det talar om för 
besökaren att hon nått sitt mål och inte längre behöver leta. Noden kan representeras av ett 
konstverk eller en installation (Cullen 1971:26, 73). 
 
Idéen om att torget borde vara i proportion till torgets största eller huvudbyggnad utvecklade 
Sitte (2013:27) och utvecklade en idé som berodde mer på huvudbyggnadens karaktär, om 
den var smal och nätt eller kort men kompakt skulle torget utformas därefter. Sitte 
rekommenderade att inga förhållanden skulle vara mer än 1:3 (Carmona et al. 2010:180; Sitte 
2013:28). Det vill säga att om ett torg formad som en rektangel (för enkelhetens skull) är 50 
meter bred bör inte längden överstiga 150 meter. Om man ska se på skala ur enkla termer på 
en grundlig nivå så handlar det om förhållandet mellan rummets längd och bredd menar 
Moughtin (2003:36). Men det hela är än mer komplicerat än denna smala syn, det handlar om 
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komponenter och deras helhet i förhållande till byggnationens helhet. Som en 
planeringsarkitekt måste planeraren hela tiden förhålla sig till den mänskliga skalan, det vill 
säga människan själv (Moughtin 2003:36). I och med att det utgår från människan så ställer 
man hennes proportioner i förhållande till den bebyggda miljön. Till exempel kan vi titta på 
en dörr, denna är anpassad till en människas proportioner. Genom denna dörr kan vi röra oss 
bekvämt, tack vare att måtten är anpassade efter oss. Vi förväntar oss att en dörr i större skala 
ska förhålla sig till samma proportioner, det vill säg att förhållandet mellan dess bredd och 
höjd ska vara densamma, annars skulle dörren se felproportionerad ut (Moughtin 2003:37). 
När man talar om skala i planering av städer finns det enligt Moughtin (2003:37) i huvudsak 
två synsätt, den ekonomiska och den sociologiska skalan. Inom den ekonomiska synen ser 
man till den ekonomiska vinsten som kan göras på det nedlagda arbetet. I andra ord så mäts 
storleken på tillverkningsindustrin i förhållande till produktion och marknadsföring 
(Moughtin 2003:37). Detta är alltså inget som behöver te sig i en bestämd fysisk form, men i 
dagens läge har det ofta resulterat i stora komplex för att kunna stärka företagets överlevnad 
på den globala marknaden (Moughtin 2003:37). I sociala termer ser man annorlunda på skala 
och dess inverkan. Skala definieras utifrån grupper som känner de andra individerna på 
platsen. De som förespråkar detta synsätt menar att städer, eller rättare sagt byar bör ha en 
population på drygt 5000 invånare för att kunna behålla en känsla av småskalighet som i sin 
tur avspeglar sig i stadens karaktär. Detta synsätt har dock aldrig kommit att slå igenom, 
kanske har det sin förklaring i att det är svårt att efterleva i dagens urbana städer (Moughtin 
2003:37). Den småskaliga eller den storskaliga strukturen kommer ha psykologiska effekter 
på den som väljer att röra sig i dessa kontexter (Moughtin 2003:38). Moughtin menar att det 
inte går att skala upp eller ner något allt för mycket. Gör man det kommer det tappa sin tänkta 
funktion, detta menar han också har ett samband i om människor kommer uppskatta sin 
omgivning eller inte. För att kunna utgå från den mänskliga skalan krävs det att människan är 
synlig i rummet (Moughtin 2003:38). Detta är nödvändigt då en människas syn är begränsad. 
Ögats fokuspunkt, det vill säga där synen är skarp, är liten och synfältet tillåter endast en 
begränsad vy, vi kan se 30 grader över, 45 grader under och 65 grader åt vardera sida från 
fokuspunkten. De minsta märkbara skillnaderna i vår omgivning ser vi genom denna smala 
kon som utgör våran fokuspunkt, detta gör att vårt öga inte kan urskilja objekt på ett avstånd 
på mer än 3500 gånger objektets storlek (Moughtin 2003:38). Eftersom att människan öga har 
begränsade möjligheter att se så är det också detta som bör sätta begränsningar för den urbana 
skalan. Exempelvis ser människor ett ansikte fram till ett avstånd på 35 meter och på ett 
avstånd av 135 meter kan vi urskilja kroppsrörelser (Moughtin 2003:38). Han menar dock att 
många monumentala byggnader har vid uppförande inte tagit hänsyn till den mänskliga 
skalan, detta kan dock ge byggnaden en pampig känsla (Moughtin 2003:41). Skalan måste 
vara anpassad till kontexten, syftet och människan för att hon ska kunna uppfatta den och 
därmed uppskatta den. Även Sitte (2013:28-29) menar att ett torgs storlek inte bör vara för 
stort då det är lättare för en människa att uppfatta dess kvalitéer om det inte är allt för 
storskaligt.  
 
Alla känslor som uppstår i ett rum kommer påverkas av rummets förhållande till omgivande 
nivåskillnader. Är en plats under den omkringliggande marknivån kommer det kunna 
generera i känslor som intimitet, instängdhet, underlägsenhet och klaustrofobi. Ligger platsen 
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över den omkringliggande marknivån kan det ge känslor som upprymdhet, makt, 
överlägsenhet, exponering och eventuellt höjdskräck (Cullen 1971:38). Av denna utläggning 
dras slutsatsen att Cullen anser att det är fördelaktigt om en sådan plats ligger ovan 
omkringliggande markplan hellre än under omkringliggande markplan. Alla objekt har en 
utgångspunkt i förhållande till det omgivande markplanet. Genom objektets specifika position 
i höjd har den också en position till omvärlden (Cullen 1971:175). Detta skapar för människan 
genast ett tydligt förhållande mellan hon och hennes omgivning som observeras. Ofta har 
nivåskillnaderna en förklaring i en praktisk funktion, ibland går det inte att komma bort från 
det när man söker efter lösningar. När det gäller höjdskillnader finns det ytterligare en effekt 
utöver de psykologiska effekterna, det finns en rent visuell aspekt. Vid en första anblick kan 
en yta se blank och platt ut, men vid en närmare titt ser vi att denna yta skiljer sig från 
omgivningen. Detta menar Cullen kan ge en känsla av vitalitet, detta fenomen är enklare att 
upptäcka om det finns en linje bredvid som avslöjar om objektet som observeras avviker från 
omgivningen i höjd. Att jobba med nivåskillnader menar Cullen kan bidra till en tydligare 
känsla till platsen. Skapandet av nivåskillnader ska bidra med något till platsen i positiv 
bemärkelse och inte skapa barriärer (Cullen 1971:175- 181).  
 
En plats kan omges av många olika slags byggnader, både till färg, form och storlek. Platsen 
kan också inneha många olika slags rumsligheter i det större rummet. Den största faktorn till 
att det som oftast gör att människor uppfattar det som en samlad plats är att det finns en 
genomgående markbeläggning. Det spelar en stor roll i om platsen upplevs som sammansatt 
eller inte, markbeläggningen förstärker platsens rumslighet (Cullen 1971:53). Detta går endast 
att applicera om platsens markbeläggning skiljer sig från omgivningens. En markbeläggning 
kan både koppla samman och skilja olika rumsligheter från varandra, men för att det ska ses 
som samlat bör markbeläggningen vara anpassad till ändamålet och den omkringliggande 
omgivningen. Vanlig asfalt som golv i ett offentligt rum duger inte enligt Cullen (1971:128), 
utan det bör vara ett mönster i passande skala i förhållande till den omkringliggande 
bebyggelsen, även färgval är viktigt för platsen. Golvet måste vara unikt och tillföra drama 
och dynamik till rummet. Byggnader i omgivningen är ofta geometriskt formade och har 
således ofta en kubisk volym, golvet bör därför bryta av och ha en blygsam karaktär med ett 
primitivt mönster. På så vis kan golvet i rummet bli egensinnigt som enligt Cullen (1971:128) 
anses fördelaktigt. Han menar att man bör lägga tid och energi på att utsmycka jordens 
ytskikt. En markbeläggning kommer att existera oavsett, det kan vara allt från sand till lera 
om det lämnas orört. Ett val kan således göras, om den ska utsmyckas och vilket syfte den ska 
uppnå, länka samman eller hålla isär (Cullen 1971:128). Det är passande med en kontrast till 
den kubiska omgivningen, ett mer naturlig och “rörligt mönster” till en platt och livlös yta är 
att föredra enligt Cullen (1971:128). Även de minsta ansträngningarna eller förändringarna i 
markbeläggningen kommer att bidra till rummet och dess helhet. Slutligen är det viktigt att 
noga välja material till markbeläggningen, det bidrar till det sista karaktärsdraget hos golvet 
och således rummets helhet (Cullen 1971:128). Det är också möjligt att använda golvet som 
en funktion, exempelvis kan kullersten användas för att sänka hastigheter eller omdirigera 
gående (Cullen 1971:128).  
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Torgets användare 
En förutsättning till att få livfulla torg är att folk vill vistas på platsen, det kan bara uppnås om 
platsen upplevs som trygg. Otrygga platser håller människor sig gärna ifrån och än mindre 
väljer de att stanna till en längre stund (Listerborn 2000:13). En plats kan göras tryggare på 
många olika sätt men den största faktorn är enligt Listerborn att platsen är befolkad och full 
av liv. Detta kan då också ses som en jämställdhetsfråga och är ytterligare en anledning till att 
förbättra illa utformade torg (Listerborn 2000:13). Handfasta tips till en tryggare miljö är 
enligt henne bland annat att platsen bör vara väl belyst under dygnets alla timmar, samt att 
planera bort alla vrår i rummet. Att rummet ger ett öppet intryck är viktigt (Listerborn 
2000:47). Likt den valda teorin, socio-rumsliga tillvägagångssättet, menar Listerborn (200:13) 
att planerare bör ta till vara på människors åsikter när platser utformas och utvecklas. Detta 
för att planeraren inte bara ska utgå från sina egna preferenser och behov när hon utformar 
platsen (Gottdiener et al. 2010:19). 
 
Rädslan för brottslighet kan minska tillställningar och sociala aktiviteter på platsen, detta 
bidrar även i längden att plasten får ett dåligt rykte. Den otrygga känslan riskerar också att öka 
om platsen är illa belyst eller om det rör sig mycket fordon på platsen (Mandanipour 
2010:78). Det kan även lätt uppstå rivaliteter mellan grupper i de gemensamma rummen om 
de behöver tävla om utrymmen eller kompensera för sina intressen, det vill säga om 
tillgångarna på platsen är för få. Det kan leda till att grupper tar över platser som in sin tur 
resulterar i att andra grupper undviker platsen (Mandanipour 2010:115). Offentliga miljöer är 
sällan anpassade eller ger inte utrymme för de som är annorlunda, detta menar Mandanipour 
(2010:60) har sin förklaring i att planerarna utgår från en norm varpå vissa individer inte 
passar in. En grupp som ofta inte ges rum är de unga (Mandanipour 2010:51). Unga som inte 
är kriminella men märkbara, exempelvis högljudda, ses ofta som stökiga eller till och med 
potentiellt farliga (Mandanipour: 2010:60). Konsekvensen blir ofta att de unga ges en passiv 
eller mycket liten roll i offentliga rum, det resulterar i att många unga undviker platserna. Med 
tanke på att man inte vill ha stökiga ungdomar på dessa platser menar Mandanipour (2010:51) 
att man skapat ungdomsställen, dels för att de trivs bättre där men också på grund av att man 
gärna vill locka bort dem från de gemensamma rummen. Detta kan ha sin förklaring i att 
planerarna återigen utgår från en norm när de planerar och att de stökiga ungdomarna inte 
platsar i den och därför planeras inte utrymmen för dem.  
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De valda torgen 
Stockholms stad (2018:22) vill ha 
en socialt sammanhållen stad och 
menar att det krävs offentliga 
platser där olika människor kan 
samlas och se varandra. De menar 
att detta skapar en levande stad 
som i sin tur motverkar 
utanförskap. Likt många andra 
menar Stockholm stad att det är 
viktigt att de offentliga platserna 
ska vara tillgängliga (Stockholm 
2018:23). Stockholms stad menar 
att ett rikt stadsliv kan främjas 
genom att människor med olika 
bakgrund och livsstil möter 
varandra i vardagen. Stockholms 
stad eftersträvar att utveckla de 
offentliga rummen med torg som 
exempel. Dessa bör vara väl 
gestaltade, kännas trygga, 
tillgängliga och väl omhändertagna.  
De menar att ålder, kön eller funktionshinder inte ska vara ett hinder, det är grundläggande i 
ett demokratiskt samhälle. Uppnås detta kan det ge stadsdelen attraktionskraft och de 
offentliga rummen kan fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt (Stockholm 2018:25). De är dock 
medvetna om en åldersgrupp, de äldre, behöver ges platser som är anpassade för deras behov. 
Detta gäller i stor utsträckning även de funktionshindrade. Till skillnad från Mandanipour 
(2010:51) ser de ingen problematik gällande de ungas roll i offentliga platser och därför 
nämns heller inga åtgärder för åldersgruppen.  
 
För Stockholm (2018:24) är trygga miljöer ett mål, de vill att medborgarna ska engagera sig 
och vara delaktiga i staden. Något de menar ska främja trygghetskänslan på platser är god 
belysning dygnets alla timmar samt att rummet ska vara överblickbart (Stockholm 2018:51). 
Översiktsplanen tar upp många komponenter som anses viktiga för staden, bland annat att 
platserna ska väcka intresse för att skapa aktivitet eller att de ska länka samman människor 
(Stockholm 2018:24). Efter läsning pekar mycket på att de vill uppnå en social hållbar stad, 
begreppet står inte utskrivet i kapitlet men genom hela översiktsplanen är termen social 
hållbarhet återupprepande och något de är noga på att betona. Social hållbarhet i ett samhälle 
beskrivs av Stockholms stad som “ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett 
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader” (Stockholm 2018:166). På detta vis 
menar de också att offentliga platser är en viktig del i jobbet med integration (Stockholm 
2018:50). Gällande utformning nämns det att det är viktigt att vissa funktioner ligger intill 
eller på ett torg, exempel som nämns är caféer, uteserveringar, plats för kultur, skola eller 

Figur 1. Karta över Stockholm, Medborgarplatsen i söder och Sergels torg i norr 
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arbete. De tycker också att det är fördelaktigt om torgen tillåter många olika aktiviteter, något 
de väljer att kalla samutnyttjande (Stockholm 2018:50). De vill också att det ska ges utrymme 
för konst i de offentliga rummen (Stockholm 2018:91).  
 
I dokumentet nämns det berörda torget, Sergels torg, de menar på att torget är välanvänt och 
att det är en vanlig samlings- och mötesplats. I dokumentet hänvisar de till ett programarbete 
med namnet City, där menar de att platsen behandlas vidare med målet om trygga och 
attraktiva offentliga miljöer (Stockholm 2018:132). Sammantaget kan det sammanfattas som 
att Stockholms stad strävar efter torg som ska främja att olika människor möts i vardagen, 
således menar de att det ska främja en socialt hållbar stad som alla ska kunna ta del av. De 
menar också att samlingsplatserna ska vara attraktiva då staden representerar Sverige som 
stort gentemot övriga världen (Stockholm 2018:71). De tar också upp vikten av att dessa 
platser ska tas väl om hand och skötas om för att vara representabla. De är medvetna om att 
vissa mötesplatser har brister vilka de menar måste identifieras och sedan åtgärdas 
(Stockholm 2018:50). Hur mindre bra fungerande platser ska upptäckas eller åtgärdas nämner 
de dock aldrig.  

Sergels torg  
I sökandet efter information om de valda torgen blir det tydligt att Sergels torg är mer omtalat 
än Medborgarplatsen. Även via media går det att finna att torgen genom tiderna inte haft 
samma fokus från omvärlden, därav finns det mycket mer material att tillgå gällande Sergels 
torg än Medborgarplatsen. Även i folkmun märks det att människor som inte är från 
Stockholmstrakterna vet vad Sergels torg är men inte Medborgarplatsen i samma 
utsträckning. Detta har resulterat i att i denna text kommer Sergels torg vara mer utförligt 
beskrivet än Medborgarplatsen. Medborgarplatsen kommer således få beskrivas och studeras 
mer utifrån de observationer som gjorts under platsbesöken.  
 

Figur 2. Sergels torg 
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När byggandet av tunnelbanenätet presenterades kom även planerna som skulle komma att bli 
Sergels torg (Stockholms stad 2018). Torget är resultatet av mer än två decenniers intensiv 
planering (Rörby 2011:57). På 50-talet började arbetet och år 1967 stod torget klart och kort 
därefter invigdes Kulturhuset (1974). Torget skulle från början hetat Malmtorget men efter 
förslag från sångaren och poeten Evert Taube kom det att heta Sergels torg (Stockholms Stad 
2018). Den huvudansvariga arkitekten för torget var David Helldén och arkitekten som 
skapade Kulturhuset som står vid torget heter Peter Celsings. Den superellips formade glas 
skulpturen som står i fontänen har konstnären som heter Edvin Öhrström skapat (Rörby 
2011:57). Till en början hade planer som berörde Sergels torg inte samma tydliga karaktär och 
torget låg på ett och samma plan. Planerare vid stadens förvaltningar ansåg inte att alla 
funktioner skulle rymmas såvida det inte gjordes i två nivåer (Rörby 2011:58). Under torget 
ryms idag bland annat parkering och service och många funktioner är inte synliga om man 
befinner sig på torget (Rörby 1971:59). Den stora trappan mot Drottninggatan fungerar som 
tryckutjämning till tunnelbanan och fungerar även som friskluftsintag till densamma.  
Den nya platsen skulle komma att fungera som stadens nya fest-, demonstrations- och 
evenemangplats. Tanken var att platsen skulle 
representera ett demokratiskt starkt land i 
utveckling (Rörby 2011:60). Bilens roll i staden 
kom att bli styrande för torgets utveckling (Rörby 
2011:57) Platsen var också tänkt att lösa många av 
de trafikproblem som fanns. Trafikmodellen som 
skulle användas för platsen provbyggdes och 
provkördes först i en modell som byggdes upp på 
Bromma flygfält för att se om den var duglig för 
den kommande högertrafiken (Rörby 2011:58).  
  
Sergels torg är beläget i centrala Stockholm, men i folkmun kallas torget idag även 
för “plattan”. År 2000 beslutades det att Sergels torg är en del av riksintresse för kulturmiljö 
(Nyberg 2000). Sergels torg har länge haft en problematik med brottslighet på platsen 
(Sveriges Radio 2016), detta bidrar till att platsen upplevs än mer osäkert de mörka timmarna. 
Det finns en uppfattning om att platsen skulle vara mer osäker än vad den det faktum är menar 
Mikael Jeppson, chef för ungdomsjouren i Stockholm. Bland många av invånarna har torget 
ett dåligt rykte (Sveriges Radio 2016). Detta har 
resulterat i att Sergels torg främst är ett torg där 
människor passerar. Torget används däremot vid 
många ceremonier, manifestationer, politiska 
demonstrationer och liknande, bland annat hölls 
den omtalade kärleksmanifestationen på platsen 
efter terrordådet på Drottninggatan (Sveriges 
Radio 2017). Det är även en plats där 
välkomnande av idrottslag brukar äga rum. 
Tidigare var också detta ett ställe där studenter 
traditionellt badade i fontänen som befinner sig 

Figur 3. Vy på Sergels torg 

Figur 4. Sergels torg med Kulturhuset i bakgrunden 
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på markplan vid en cirkulationsplats, men det är numer förbjudet.  
 
Sergels torg är speciellt då det till skillnad från många andra torgets mittpunkt ligger cirka tio 
meter under den övriga bebyggelsens marknivå, ovanifrån ser det ut som en jättestor grop, det 
är denna del som ofta benämns som plattan (Rörby 2011:63). Markbeläggningen består av 
vita och svarta plattor som tillsammans bildar ett storskaligt mönster av trianglar. Mönstret är 
designat av Jörgen Kjaergaard, han har anpassat mönstret till den sluttning och höjdkurvor 
som finns på platsen som utgångspunkt (Rörby 2011:61). Från början var tanken att 
markbeläggningen skulle bestå av svart skiffer och vit marmor, men ekonomiska besparingar 
gjorde att det ersattes med betongplattor (Rörby 2011:62). Idag finns dock endast små och få 
områden kvar med originalbeläggningen, dessa befinner sig under tak och har inte utsatts för 
samma slitage (Rörby 2011:63). Torget har inte avgränsats av byggnader utan den uppfattas 
avgränsas av dess tak som utgör körbanor på marknivå. Med sina olika nivåer som är invävda 
i varandra bildar den också en sekvens av flera olika rum. Beroende på vart man står så ser 
rummet annorlunda ut (Rörby 2011:62). Trots avsaknad av omkringliggande byggnader 
skapar den övertäckta delen en gräns till den öppna ytan och det ger känslan av ett rum 
(Rörby 2011:63). I Sydöst avgränsas torget av Kulturhuset, torget omges även av storskaliga 
trappor som leder upp till omgivande markplan. Trappan mot Drottninggatan som funnits där 
sen torget stod klart är bred och stor, den var tänkt att användas som en plats för publiken att 
stå och sitta då platsen var tänkt att fungera som stadens scen (Rörby 2011:62). Torget har 
något oklara kanter då torget tycks fortsätta även under tak, samma karaktäristiska 
markbeläggning med de svart-vita trianglarna fortsätter samt en ljussättning i taket utformade 
som stora cirklar som även de skapar ett mönster. Sergels torg har drabbats av eftersatt 
underhåll under en längre tid. Rörby (2011:64) menar också att de kvaliteter som finns på 
platsen inte tagits på allvar vid lagning och underhåll och menar på att markbeläggningen är 
ett bra exempel på detta. Det har kommit att uppmärksammats och efter detta har förslag på 
förbättringar gets, bland annat bättre ljussättning, städning och upprustning av torget (Rörby 
2011:65).  
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Medborgarplatsen  

 

  
Medborgarplatsen namngavs år 1940 då det tidigare hetat Södra Bantorget under 70 års tid. 
Längs torget går Götgatan som funnits ända sedan medeltiden och kanske längre än så, vägen 
användes som landsvägsförbindelse med de sydligare landskapen. Medborgarplatsen kom att 
bli en del av Stockholm när staden under medeltiden växte och ökade i befolkning 
(Stockholm Stad 2018). Medborgarplatsen är ofta utgångspunkt för politiska demonstrationer. 
Vår och sommartid är det ett livligt torg med många besökare, även detta är en plats där 
studenter samlas en tid innan examen för att sitta på uteserveringarna i sina vita 
studentmössor för att fira. Medborgarplatsen rymmer många aktiviteter och tar sig i alla dess 
former menar Andersson (beatricehansson uå.), 
allt från lugna aktiviteter till de mer olagliga 
sorterna menar Andersson (beatricehansson uå). 
Andersson menar att platsen är ett arkitektoniskt 
misslyckande. Medborgarhuset var en skandal 
från första ögonblicket och dessutom så skuggar 
det stora delar av torgen många timmar om dagen. 
Huset har aldrig kommit att uppskattas av sin 
omgivning menar Andersson. Vid torget finns 
även Söderhallarna, en saluhall med fik och ett 
flertal butiker (beatrivehansson uå.). Andersson 
menar att arkitekturen på platsen är lika oordnad 
som livet som äger rum där.   

Figur 6. Medborgarplatsen 

Figur 5. Vy över Medborgarplatsen 
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Förklaringen till att platsen är livlig kan ha 
sin förklaring i att platsen fungerar som 
passage mellan tunnelbanan och 
pendeltågen. Den enda gatan som går förbi 
och därmed avgränsar torget är Götgatan. 
Gatan binder samman många andra vägar 
som fungerar som väg för många andra 
förbindelser. Detta tillsammans med 
platsens många målpunkter så som bio, 
krogar, klubbar, butiker, fik, och saluhallen 
gör att platsen blir livfull. Andersson 
menar på att Medborgarplatsen kan vara 

en av Stockholms mest livfulla platser, dag som natt (beatricehansson uå.). På torget finns ett 
monument i minne till politikern Anna Lindh, det finns även en skulptur föreställande en liten 
gubbe men uppnosig näsa i brons, skapad av Göran Strååt 1970. Torget har en reguljär form 
och avgränsas av byggnader samt den trafikerade Götgatan. I syd avgränsas torget av 
Medborgarhuset vars trappa tar upp en del av rummet. Markbeläggningen består av kullersten 
som ramats in med stenbeläggning i ett kvadratiskt mönster. På andra sidan Götgata finns den 
intilliggande parken Björns Trädgård. På torget finns det också torghandel, beläget i ena 
hörnet, nästan lite undangömt. Där säljs snittblommor och krukväxter. I förhållande till 
Sergels torg och övriga torg i Stockholm är detta ett relativt stort torg med 9500 kvadratmeter 
i jämförelse med Sergels torg som är på 2000 kvadratmeter (Toråker 2011:4).  

 

 
 
 
  

Figur 7. Försäljning av blommor 
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Observation av torgen  
För att få en bättre bild av torgen som är mer trogen verkligheten har det valts att besöka 
platserna 2 gånger vardera, en vardag samt en helgdag. Tidpunkt på dagen samt väder skilde 
sig mellan de två tillfällena.  
 

Sergels torg  
 
Första observationen 
Sol blandat med moln, 13 grader Celsius. Observationen startade fredagen den 27/4 2018 
kl.10:13.  
 
På torget passerar många studenter, de 
flesta rör sig över torget i grupper om flera. 
Poliser cyklar patrullerande kring platsen, 
där motar de bort en musikant som spelar 
gitarr. Mannen sitter centrerat på torget med 
ryggen mot Kulturhuset. Poliserna pratar 
även med två män i 35-40 års åldern. Kring 
och på platsen pågår det byggarbete, detta 
gör att delar av torget är avstängt och leder 
således till att framkomligheten inte var sig 
lik. Det sitter en rödklädd man i den stora 
trappan och kollar på sin mobil. Det är 
mycket få grupper som skapas på torget som stannar under en längre tid. Under loppet av tio 
minuter är det endast sex grupper som stannar till, dock stannar ingen av grupperna längre än 
10 minuter. Det är inte en enda människa som stannar för att göra annat än att rätta till 
skosnörena eller kolla på mobilen. Poliserna pratar nu med ett nytt par. Fler grupper av 

studenter passerar och ber främmande att ta bilder på dom. 
Det står en ensam människa på torget som sedan möter 
upp sin bekant, de går tillsammans därifrån. Många 
människor går ensamma genom torget. De flesta går raka 
vägen genom torget och gör inga avvikelser. Tre äldre 
herrar står en knapp minut och pratar innan de går vidare. 
En stor grupp med människor har samlat sig, det ser ut att 
vara en guidad grupp då guiden håller i en skylt så att alla 
ska kunna se henne väl. Det är många studenter iförda sina 

vita studentmössor som rör sig genom platsen. Ett större kompisgäng rör sig genom torget 
från tunnelbanan till trappan som bland annat leder mot Gallerian och Kungsträdgården. En 
bil rullar in på platsen och pratar med polisen. På platsen finns det en uteservering som ligger 
intill Kulturhuset, den är helt tom på människor.  
 

Figur 9. Studenter interagerar med sin omgivning 

Figur 8. Poliser pratar med musikant 
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Sammantaget kan det sammanfattas som att det 
är många besökare på platsen, det är aldrig 
tomt på folk, men det är mycket få som väljer 
att stanna en längre stund. De stopp som görs 
är korta och oftast nödvändiga, exempelvis att 
knyta skorna eller svara i telefonen. I princip 
alla som rörde sig på torget tog den rakaste 
vägen till deras mål, ingen valde att lugnt strosa 
runt och se sig om. Detta gäller dock inte 
polisen. Till synes verkar det som att det är en  
vanlig samlingsplats, detta menas att många  
stämmer träff där men sedan går de gemensamt  
därifrån mot nästa mål.  
 
Tillfället kan dock ha påverkat utfallet. Denna dag var det många studenter som rörde sig på 
platsen som tjoade och tjimmade. De integrerade med sin omgivning och bad dem ta foto av 
studentgrupperna. Under tiden pågick byggarbete, detta kan ha påverkat människors vägval 
genom platsen. Vid tillfället var vädret inte särskilt behagligt, det blåste kallt och många 
stunder var det moln som gjorde platsen skuggig, detta kan ha lett till att färre valde att stanna 
till på platsen.  
 

Andra observationen  
Soligt och 18 grader Celsius. Observationen startade tisdagen den 1/5 2018 klockan 17:02.  
 

Många människor sitter i den lilla trappan som vid tiden 
är solig. En hel del människor passerar torget. En polisbil 
finns på plats. I den stora trappan som nu är skuggig sitter 
det fyra personer. Många människor passerar genom 
torget, de flesta rör sig mellan den mindre trappan som 
bland annat leder till Gallerian och Kungsträdgården. 
Många människor väljer att röra sig under den övertäckta 
delen av torget, kanske är det för att undvika solen. Det 
rör sig många med resväskor genom platsen, även dessa 
går tvärs genom torget. De flesta med resväskor väljer att 

bära den upp för trappen istället för att ta en omväg. En man stannar till för att få upp mobilen 
ur jackfickan. Genom platsen rör det sig många människor med vänsterpartiets flaggor, varpå 
många av dem är ungdomar. Det är även fler med politiska flaggor som rör sig genom platsen, 
de flesta av dem går in mot tunnelbanan. En del människor har valt att sätta sig mellan pelarna 
till den övertäckta delen av torget, dessa är ungdomar. På platsen pågår det fortfarande 
byggarbete vilket gör att vissa delar av torget är avstängt. Poliserna som befinner sig på 
platsen pratar med folk. Ett gäng killar, alla med vita kepsar, samlas mitt på torget för att 
sedan tillsammans gå vidare. Poliserna har nu flyttat sig till en annan plats på torget till   

Figur 10. Människor tycks gå på led till eller från 
tunnelbanan 

Figur 11. Vy över den mindre trappan 
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fyra unga män, där instruerar de och visiterar de 
männen på platsen, en polis åt vardera man. Kring 
torgets övre kanter (i markplan) står människor med 
blickarna vända mot den nedsänkta delen av 
torget.  Mitt på torget finns det ett stånd, där säljs 
det politisk litteratur, kring denna har en del 
människor samlats, mestadels pensionärer. Återigen 
kommer det ett flertal människor som nästan tycks 
gå på led upp mot den mindre trappan. Det ser ut 
som att merparten av dem går utan sällskap då få av 
dem pratar med någon utan går med målmedvetna 
och raska steg vidare bortåt.  

 
Sammantaget kan det sammanfattas som att det är 
många människor som rör sig på platsen, denna 
gång är det dock ett stånd uppsatt där den politiska 
litteraturen säljs vilken skapat en liten folksamling. 
Att det var just första maj märktes på att det dels 
såldes politisk litteratur men också att många som  
passerade hade politiska flaggor och budskap med sig.  
Förutom de som stod vid ståndet var det inga andra  
som uppehöll sig längre stunder på torget. Detta med 
undantag för poliserna som under hela observationen  
var synliga runt och på torget. 
 
Det bör finnas i åtanke att första maj är en röd dag vilket kan ha genererat i att fler människor 
rörde sig på platsen i och med att de är lediga. Många butiker hålls stängda, detta kan till viss 
del påverkat människors rörelsemönster. Att det var första maj är högst troligt anledningen till 
att människor med politiska budskap rörde sig och samlades på platsen. Detta kan även vara 
en del av förklaringen till att så många poliser rörde sig på platsen.  
 

Medborgarplatsen  

Första observationen  
Mestadels sol blandat med moln, 15 grader 
Celsius. Observationen startade fredagen den 
27/4 2018 klockan 14:08.  
 
På torget rör det sig en hel del människor. 
Många besökare sitter på parkbänkar längs 
rummets kanter och observerar sin omgivning 
eller pratar med den näst intill. Många av de 

Figur 12. Polisbil rullar in på Sergels torg 

Figur 13. Poliserna visterar män vid torget 

Figur 14. Studenter på uteservering 
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som rör sig på torget går genom torgets mitt, 
antagligen vidare mot nästa målpunkt. Det kommer 
flera grupper av vitklädda (av att döma) studenter 
med studentmössor, de går glatt i större eller 
mindre gäng på allt från tre till sjutton personer. På 
uteserveringarna (som serverar alkoholhaltiga 
drycker) sitter till synes bara studenter som tjoar 
och tjimmar. Från uteserveringarna dånar det hög 
musik, mestadels musik av karaktären som den 
unga generationen skulle lyssna på. På torget finns 
det en del matvagnar, kring dessa har det bildats 
små grupper där de antingen äter eller väntar på att 
få sin mat. Återigen väller det in med studenter från 
tunnelbanans håll. På platsen rör det sig många 
ungdomar, men det går inte att finna några barn. De 
enda barn som finns på platsen befinner sig i 
barnvagnar. Utav de äldre som går att finna sitter 

många av dem på parkbänkarna, få av dem konverserar med sin granne utan beskådar sin 
omgivning istället. Resterande av de som skulle klassas som äldre rör sig genom torget, i ett 
långsammare tempo än övriga. Det finns också några (till synes) hemlösa, de är påverkade 
och letar efter pant att samla från platsens alla soptunnor, även denna grupp utgörs av äldre 
vid detta observationstillfälle. På den lilla torghandel som finns rör det sig få människor för 
att köpa de blommor som säljs där. På torget samlas mindre det grupper för att småprata, vissa 
grupper står kvar längre stunder medan andra efter en kort stunds pratande går vidare 
tillsammans. För stunden pågår ombyggnation av det gula tegelhuset, det vill säga 
Medborgarhuset. Allt fler studenter kommer till platsen och en del rör sig från platsen, de 
flesta studenter som rör sig från platsen går mot tunnelbanan. Två (till synes) pappor kommer 
med sina barn i barnvagnar och rör sig genom torget. Under observationen var det ingen med 
barn som valde att stanna till med sitt barn på torget. Det finns inga ytor där barn kan leka 
eller springa fritt utan att riskera att störa eller komma för nära vägen. Det är ytterst få som 
strosar på platsen utan de flesta rör sig målmedvetet genom torget utan onödiga stopp. 
 
Sammantaget var det extremt många studenter på platsen. I princip alla platser på 
uteserveringarna var upptagna av de vitklädda glada, högljudda studenterna. På platsen rörde 
det sig många människor, en del stannade till men en del rörde sig genom torgets mittpunkt 
och vidare bortåt, de flesta mot tunnelbanan. De sittplatser som fanns på torget, så som 
parkbänkar och liknande var alla upptagna av de som stannat till en stund för att observera sin 
omgivning och de liv som skedde på platsen.  
 
Tillfället kan ha påverkat observationen. Det är studenternas tid och det samlas alltid 
studenter på uteserveringarna på Medborgarplatsen för att fira att det närmar sig slutet på 
deras utbildning. Detta gör att det spelas extra hög musik och ljudnivån är generellt högre då 
de är både glada och påverkade av alkoholhaltiga drycker. På platsen pågick byggarbete av 
Medborgarhuset, runtomkring var det byggställningar, detta kan ha påverkat människors 

Figur 15. Man som samlar pantburkar 
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vägval genom platsen. Vid besöket var också vädret väldigt behaglig och solen värmde på 
bra, detta kan ha gjort att fler människor sökte sig till platsen.  
 

Andra observationen  
Mestadels sol, 17 grader Celsius. Observationen startade tisdagen den 1/5 2018 15:23. 
 
På torget finns det många människor, de allra flesta 
av besökarna sitter på uteserveringarna som är näst 
intill helt fulla. Från uteserveringen surrar det av 
ljud från besökarna samt musik (som är betydligt 
lägre denna gång). Många på platsen sitter på 
parkbänkarna, näst intill alla parkbänkar är 
upptagna utom några få. Det finns två barn som 
leker intill en parkbänk där deras (antagligen) 
mamma sitter. Av de som sitter på parkbänkarna är 
det få som pratar med sin granne, de flesta som 
sitter på bänkarna ser sig omkring på sin omgivning och det liv som försegår på platsen. De 
flesta rör sig över torget själva eller i mindre grupper om cirka fyra personer. Det står folk 
kring de matvagnar som finns, där står de och äter sin mat eller väntar på att få beställa. De 
flesta som står kring matvagnarna är yngre människor och verkar känna varandra då det pratar 
och skrattar med varandra. Många av de som rör sig genom torget väljer att vika in på någon 
av uteserveringarna eller så rör de sig genom torget och vidare bortåt. Det går några få genom 
torget med barnvagn, dessa stannar dock inte till vid torget utan rör sig vidare. Det finns de 
med barnvagn som stannar till en liten stund för att prata med andra människor men även de 
går sedan vidare bortåt. De allra flesta som kommer till torget verkar komma från 
tunnelbanans håll. Det är mestadels ungdomar och medelålders som sitter på uteserveringara. 
Det finns även äldre som befinner sig på platsen, varav merparten av dem befinner sig på 
parkbänkarna utan sällskap. Där det förra gången pågick försäljning av snittblommor och 
krukväxter är det denna gången tomt och bara tältet står kvar, därav rör det sig inte heller 

människor där. På torget samlas det emellanåt 
folk som stannar för att småprata kortare 
stunder. Det är också människor som till synes 
verkar vänta på att deras sällskap ska dyka 
upp, detta då det står en eller flera på torget 
och när den eller de andra ansluter så går de 
tillsammans vidare. Det verkar inte som att 
många strosar på torget utan de flesta går raka 
vägen, varav några går med raska 
målmedvetna steg. 
  

Sammantaget rör det sig många människor på torget, varpå de allra flesta satt vid de 
välbesökta uteserveringarna. De allra flesta parkbänkar på platsen var upptagna varav 
merparten av de äldre som befann sig på torget satt på dessa. Det gick att urskilja att de flesta 

Figur 17. Män sitter på parkbänk 

Figur 16. Aktivitet på torget 



40 
 

rörde sig till eller från tunnelbanan och därav var det ett jämt flöde genom torgets mitt varpå 
många rörde sig målmedvetet. 
 
Tillfället kan dock ha påverkat utfallet då det var första maj. Det vill säga att det var en röd 
dag, en dag då människor demonstrerar på gator och torg. Å ena sidan kan det ha varit extra 
mycket folk som rörde sig på platsen och detta kan också vara en del av förklaringen till att 
många av uteserveringarna var så fulla med folk. Även vädret kan vara en del av förklaringen. 
Å andra sidan är det många butiker som hålls stängda under helgdagen, även blomsterståndet 
var stängt, något som vanligtvis är målpunkter. Detta kan i sin tur ha påverkat människors 
vägval och agerande på platsen.   
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Olikheter hos torgen  
Det finns många likheter mellan torgen, men också många olikheter. Vid första observation av 
vardera plats var det mycket studenter på torgen. Skillnaden i denna likhet var att på Sergels 
torg gick grupper av studenter genom torget eller så bad de främlingar att ta kort på dem. Det 
var inga studenter på Sergels torg som stannade till en längre stund. På Medborgarplatsen 
däremot så hade uteserveringarna fyllts av studenter, där satt de i större eller mindre gäng och 
drack medan de såg ut att ha det kul. Självklart var det även en viss rörelse av studenter på 
Medborgarplatsen, ofta bestod denna rörelse av att ta sig från tunnelbanan vidare till någon av 
barerna eller vidare bortåt.  
 
Under de båda besöken på Sergels torg fanns det poliser på plats, det fanns det inte varken vid 
besök ett eller två på Medborgarplatsen. Detta kan ha många förklaringar, att det är oroligt på 
Sergels torg med mycket brottslighet kan vara en förklaring. Men det kan också ha berott på 
tillfälligheter, att de vill finnas där under första maj då många demonstrationer hålls. På båda 
platserna pågick byggarbete och renovering, detta kan i viss utsträckning påverkat människors 
rörelsemönster. Ytterligare en likhet är att de stannar till människor på de båda torgen, men på 
Sergels torg är stoppet aldrig långvarigt vilket de kunde vara på Medborgarplatsen. På 
Medborgarplatsen stannade fler till för att socialisera, antingen på uteserveringen, vid 
parkbänkarna eller vid torgets mitt.  
 
På Medborgarplatsen var det många som satt på parkbänkar och vilade eller beskådade sin 
omgivning. Detta kunde inte ses på Sergels torg, vid det andra tillfället var det några få som 
satt mellan pelarna som håller upp taket till den övertäckta delen av torget. Det är i princip de 
enda sittplatser som erbjuds på platsen, det finns inga parkbänkar eller anordnade sittplatsen 
på platsen.  
 
På Medborgarplatsen är uteserveringarna fulla med folk, första gången med studenter och 
andra gången fullt med annat folk. Detta skiljer sig markant från Sergels torg, där finns det 
endast en liten uteservering och den var vid båda tillfällena helt tom på folk. Detta resulterar 
även i att Medborgarplatsen är betydligt mer befolkat än Sergels torg. På Sergels torg 
strömmar det dock fler människor genom platsen av att döma. Stora delar av 
Medborgarplatsens väggar är försedda med uteserveringar, som vid båda tillfällen var fulla på 
folk medan detta inte kunde ses på Sergels torg.  
 
På Sergels torg fanns det en musikant, något som inte kunde ses på Medborgarplatsen, denne 
motades dock bort ganska snart av poliserna som fanns på platsen. Poliser fanns på plats 
under de båda besöken vid Sergels torg men inte vid Medborgarplatsen.  
 
Antalet människor som gick ensamma på Sergels torg var betydligt fler än på 
Medborgarplatsen där många av besökarna kom gruppvis. Många av de som kom ensamma 
passerade torget den rakaste vägen och vidare bortåt. Detta gjorde att det tydligt gick att se ett 
rörelsemönster på Sergels torg, ett liknande mönster var svårare att se på Medborgarplatsen.   
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På de båda torgen rörde det sig få barn, det gick något enstaka barn med sin förälder genom 
Sergels torg men i huvudsak rörde det sig bara vuxna på platsen. På Medborgarplatsen gick 
det däremot föräldrar med sina barnvagnar, fler under observation nummer två än under första 
besöket.  
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Sammanställning  
För att kunna spekulera eller dra slutsatser kring dessa torg ska det sammanställas viktiga 
aspekter som kan spela in och påverka människors användning av torg.  
 
Ett torg ska enligt Carmona et al. (2010:179) vara ett rum som är omgivet av byggnader, 
varpå han menar att det finns olika typer av torg som fyller olika funktioner, dock med något 
diffusa definitioner. Enligt Boverket (2017) är ett torg en öppen plats med hårdgjord yta med 
avsaknad av omfattande vegetation. Likt Carmona et al. menar Boverket att ett torg är en plats 
som är omgiven, och därmed avgränsas, av byggnader (Boverket 2017). Carmona et al. 
(2010:181) menar att det viktigaste karaktärsdraget för ett torg är att det uppfattas som ett 
slutet rum. Sitte menar att ett torgs mitt bör hållas fri för passage men att det bör finnas en 
staty eller liknande, statyn bör placeras där den inte stör någons naturliga rörelsemönster 
genom platsen, förslagsvis längs någon av torgets kanter (Carmona et al. 2010:180; Sitte 
2013:21-22). Cullen (1917:26,73) menar också att en staty eller ett monument kan stärka en 
plats karaktär. 
 
Att kunna gå i ett rum kräver inte speciellt höga krav på utformningen. Att kunna gå i ett rum 
är dock den främsta möjligheten till att ta del av det offentliga rummet (Ghel 2011:133). Det 
fotgängaren är beroende av är markbeläggningen, är det svårframkomligt kommer människor 
att välja andra vägar, om de kan (Ghel 2011:135).Ett exempel på något en del människor kan 
se som svårframkomligt är kullersten eller stora trappor (Gehl 2011:145)  Att kunna stå ställer 
något högre krav på den omgivande miljön. Återigen bör det betonas att fokus ligger på de 
som väljer att göra ett längre stopp. Om människor ska välja att stanna krävs det enligt Gehl 
(2011:151) att platsen hon väljer att stanna på ska ha god översikt samt något att luta sig mot 
för att ha ryggen fri och således skapa en känsla av trygghet. En människa väljer gärna att stå i 
skuggan längs ett rums väggar eller mot ett objekt (Gehl 2011:151).  Att sitta ställer enligt 
Gehl de högsta kraven på utformingen av platsen. Utan bra sittplatser menar Gehl att många 
aktiviteter kommer att utebli (2011:155). En sittplats bör placeras ett rums kanter eller där 
ryggen på ett eller annat vis skyddas och där översikten är god (Gehl 2011:56- 57). 
  
Trygghet är en viktig aspekt om syftet är att det ska vistas folk där, detta då människor gärna 
håller dig bota från otrygga platser och än längre stannar längre stunder (Listerborn 
2000:13).  För att motverka otrygghet krävs det ljusa öppna platser utan gömda vrår 
(Listerborn 2000:47).  Brottslighet skapar otrygghet men det ger även platsen ett dåligt rykte 
vilket riskerar att skapa en ond cirkel (Mandanipour 2010:78). 
 
Mandanipour (2010:8) menar att det allra viktigaste för en offentlig plats är att den är 
tillgänglig. Med tillgänglighet menar han bland annat att besökaren ska kunna hitta en sittplats 
utan att behöva konsumera och att platsen bör ge utrymme för både nödvändiga och valbara 
aktiviteter (Mandanipour 2010:8-10). För att göra platsen tillgänglig bör det inte finnas stora 
barriärer samt att markbeläggnigen bör vara god så att alla kan ta sig fram oavsett 
rörelsehinder eller inte (Gehl 2011:135). 
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För att det ska uppfattas som ett rum är det viktigt att det har tydliga väggar som omsluter det, 
det kan förstärka känslan av att komma in i ett nytt rum som skiljer sig från världen utanför 
(Cullen 1971:25). För att det gemensamma rummet ska tilltala så många som möjligt är det 
ibland behövligt att dela upp rummet i flera mindre rum (Cullen 1971:25). Cullen menar 
också att alla känslor som uppstår i ett rum är beroende av de nivåskillnader som finns. Står 
en människa över omkringliggande markplan kommer känslor som bland annat makt, 
upprymdhet och överlägsenhet att infinna sig. Befinner en människa under omkringliggande 
markplan kan känslor som intimitet, instängdhet och underlägsenhet uppstå hos henne (Cullen 
1971:38). Nivåskillnader kan dock ge en plats mer dynamik om det används på rätt sätt 
(Cullen 1971:175- 181). 
 
Markbeläggnigen är en komponent som kan stärka karaktären av ett torg. Trots olika karaktär 
på omkringliggande byggnader kan platsens markbeläggning ge det en helhetlig känsla 
(Cullen 1971:53). Mönstret bör vara anpassat till de omkringliggande byggnaderna, golvet bör 
skapa drama och ge dynamik till rummet (Cullen 1971:128). 
 
Det finns en rad olika åsikter om hur stort eller litet ett torg ska vara, allt ifrån att det ska 
utformas från torgets huvudbyggnad till att det finns givna förhållanden som ska råda. En 
regel som utformats av Sitte är att ett torg aldrig ska vara mer än 1:3 i förhållande till kort- 
och långsidan (Carmona et al. 2010:180; Sitte 2013:27-28). Moughtin (2003:38) menar att när 
man skapar urbana miljöer för människor bör man också utgå från den mänskliga skalan, är 
ett objekt för storskaligt eller småskaligt kommer det inte att kunna uppskattas till fullo av 
åskådaren. Det finns dock de som menar att det krävs stora byggnader för att framhäva dess 
pampighet och betydelse i en stad. En människas syn är begränsad och därför bör 
byggnationen anpassas då det är människor som ska leva i den (Moughtin 2003:38 & 41).  
 
Detta ovan kan sammanställas i en del punkter som utgör viktiga komponenter som kan 
påverka hur människor agerar på ett torg. Den första punkten berör att det är viktigt att torget 
uppfattas som ett rum, gör det inte det kommer det vara svårt att skilja det från omvärlden och 
kommer således inte att uppfattas som ett torg. Uppfattas platsen inte som ett torg kommer 
människors inte förstå att man kan stanna till. Det som ofta definierar ett torg är att det är 
omgivet av byggnader, alltså att rummet har väggar. Uppfattas det inte som ett rum har 
människan svårt att förstå och förhålla sig till den position den har i rummet samt att en del 
viktiga funktioner för ett torg uteblir. Denna punkt benämns som stängdheten. 
 
Nästa punkt berör människans sinne, är rummet en stimulerande och en inspirerande plats? 
Finns det ingenting där som människan kan vila sitt sinne på kommer platsen sällan att 
uppfattas som intressant och konsekvensen blir att människor passerar och inte stannar kvar 
på platsen. Denna punkt kan benämnas som det visuella. 
 
För att aktiviteter ska kunna äga rum krävs det att det ges tillfälle för dessa, om inte kommer 
vissa aktiviteter på platsen att utebli och därmed åsidosatts människors olika intressen. De 
mest basala aktiviteter kommer äga rum oavsett (såvida miljön inte är dysfunktionell för 
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ändamålet) medan det valbara kommer utebli om miljön och utformningen inte tillåter det. 
Punkten kan sammanfattas som möjlighet till aktivitet. 
 
Ett öppet samhälle kräver öppna platser (Mandanipour 2010:11). Många författare menar att 
det grundläggande kriteriet för en plats som är tänkt att användas som ett torg är att platsen är 
tillgänglig. Fysiskt sett kan den vara tillgänglig med sitt geografiska läge men det kan också 
finnas barriärer som gör att vissa människor håller sig från platsen om det kan välja. Denna 
del innefattar även att det borde finnas rum för så många som möjlig och dess olika intressen. 
Denna punkt kommer benämnas som öppen för alla. 
  
För att människan ska kunna uppfatta sin omgivning och kanske också uppskatta den krävs 
det att skalan är anpassad. Oavsett om det är storskaligt eller småskaligt kommer det påverka 
människan psykiskt. Därför är det viktigt att en plats skala är anpassad för dess omgivning 
och omkringliggande objekt, det vill säga kontexten, syftet och de människor som kommer 
röra sig på platsen. Denna punkt kommer benämnas som passande proportioner.  
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Slutsatser  
Så vad är det som ligger bakom de olika användningarna bakom de två torgen Sergels torg 
och Medborgarplatsen? Torgens olikheter kan bero på tusen olika saker men vidare kommer 
de fenomen som ägt rum på torgen främst diskuteras utifrån de delar och komponenter som 
tagits fram i arbetet. 
  
Genom besöken på de två torgen kunde det ses skillnader mellan dessa. Bland annat var de få 
valbara aktiviteter som ägde rum på Sergels torg, människor gick främst genom torget och 
vidare bortåt. Gehl (2011:11) menar att de valbara aktiviteterna kommer utebli om 
utformningen är bristfällig. Enligt Gehl (2011:11) skulle alltså en del av förklaringen till 
människor inte stannar till ligga i att utformningen av torget är bristfällig. Hade den varit väl 
utformad hade chansen varit högre att människor valde att stanna till och genomföra de 
valbara aktiviteterna. Gehl (2011:137) menar å andra sidan att människor alltid kommer välja 
den rakaste vägen genom en plats om de har en målpunkt. Vad som i detta fall är anledningen 
är svårt att veta. Det är möjligt att det är så som Gehl påstår, att många av de som kommer till 
Sergels torg har en målpunkt som ligger nära i anslutning till platsen. Detta kan vara möjligt 
då många arbetsplatser ligger kring platsen samt att många kollektivtrafiksanslutningar ligger 
just där. På Sergels torg finns det också få arrangerade sittplatser något Ghel (2011:162) 
skulle benämna som primära sittplatser. Därav har trapporna kommit att fungera som 
sekundära sittplatser. De som satt på trapporna var ofta unga, detta kan ha sin förklaring i att 
de äldre kräver en högre komfort samt att det ska vara enkla att ta sig upp och ned från (Gehl 
2011:159). Trots detta går antalet som väljer att sitta på Sergels torg inte att jämföras med 
Medborgarplatsen. Anledningen kan vara att de sittplatser som erbjuds i trappan inte fyller ett 
av de som Gehl (2011:151) menar är ett av de viktigaste kriterierna för en sittplats i ett öppet 
rum, nämligen att ryggen lämnas fri vilket skapar en otrygg känsla. Detta kan även vara 
förklaringen till att ungdomar satt mellan pelarna (som håller upp taket), det fungerar som en 
sekundär sittplats för de unga och de kan luta sin rygg mot pelarna. Enligt Gehl (2011:149) är 
det viktigt med en god översikt, med den valda sittplatsen hade de god översikt över de två 
rumsligheterna där taket fungerar som en osynlig skiljevägg. Sergels torgs trappa kan inte 
bara ses som en sittplats utan den fungerar också som en barriär som hindrar människor från 
att ta del av rummet på lika premisser. Gehl (2011:143) menar inte bara att det hindrar de som 
har ett rörelsehinder eller liknande utan att de även ses som ett mentalt hinder för många 
människor att delta i rummet. För de människor som inte kan ta sig upp eller ned från 
trapporna kommer de behöva använda de eftersatta hissarna på platsen, risken blir då att de 
väljer att hålla sig undan platsen om valmöjlighet finns. För att det ska ses som fysiskt 
tillgängligt bör markunderlaget vara platt samt inte ha några barriärer (Gehl 2011:135). Ett 
tecken som upptäcktes vid observation som kan stärka Gehls argument är att på 
Medborgarplatsen rörde det sig betydligt fler människor med barvagnar medan det på Sergels 
torg endast kunde ses en barnvagn under de två observationerna. Kan detta tyda på att 
Medborgarplatsen är mer tillgänglig i termer av utformning? Antagligen befinner sig färre 
med barnvagn på platsen eftersom det inte är lika lättframkomligt med de stora trapporna. Det 
ska dock tydliggöras att de båda platserna rent geografiskt anses vara geografiskt tillgängliga 
då det ligger centralt beläget i Stockholms innerstad.  
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Efter observation kunde det ses att det var ytterst få människor som stannade till på Sergels 
torg frivilligt, dessa stopp var heller inte speciellt långvariga. Gehl (2011:147) menar att för 
att kunna stanna till krävs det dels bra sittplatser men också bra ställen där människor kan 
välja att stå en längre stund. Många gånger väljer människor att ställa sig längs ett rums kanter 
(Gehl 2011:148), kanske kan avsaknaden av väggar på Sergels torg vara en del av 
förklaringen till att människor inte väljer att stanna kvar. Dock är det desto fler som väljer att 
stanna till vid Medborgarplatsen, dessa ställer sig inte nödvändigtvis vid en vägg utan stannar 
centralt på torget. Det kan bero på att de väntar på att gå in till någon av de intilliggande fiken 
eller uteserveringarna. En annan förklaring skulle kunna vara att nivåskillnaden. Ligger en 
plats under omkringliggande markplan finns det enligt Cullen (1971:38) en risk att människor 
som befinner sig där kommer känna sig uttittade, underlägsna och instängda. Detta skulle 
kunna vara en av anledningarna till att människor inte uppehåller dig på Sergels torg under 
längre stunder. Under observationen kunde det konstateras att det sker flera sociala möten 
med hög intensitet på Medborgarplatsen, exempel på hög intensitet i detta fall var att 
människor satt ner och pratade med varandra (2011:15). Dock sker det många, vad Gehl 
(2011:13) kallar passiva möten mellan människor på Sergels torg då de allra flesta besökarna 
bara passerar varandra utan att aktivt söka kontakt. Praktiskt taget menar Gehl (2011:13) att 
det krävs två människor i samma rum för att det ska kunna ske ett socialt möte, passivt eller 
ett med högre intensitet. Därav kan det tyckas finnas lika förutsättningar på de båda 
torgen.  Anledningen till att det skiljer sig så mycket mellan torgen kan ha en del att göra med 
att det på Sergels torg inte erbjuds några primära sittplatser. Gehl (2011:155) menar att vitala 
aktiviteter på ett torg så som att prata, sola, vila och liknande kommer utebli om ordentliga 
sittplatser inte erbjuds. Sen är frågan om det hade uppstått fler sociala aktiviteter av intensiv 
sort på Sergels torg om det hade erbjudits bättre sittplatser eller om det även då hade uteblivit. 
En bidragande del till att människor kan känna sig instängda och uttittade i och med den 
nedsänkta delen (Cullen 1971:38) på Sergels torg kan ytterligare förstärkas då torgets 
huvudbyggnad är för stor i förhållande torgets yta. Sitte (2013:27) menar att ett torg bör vara i 
proportion till dess huvudbyggnad, Kulturhuset tycks således skärma av och bidra ytterligare 
till instängdheten. Det är heller inte möjligt att se de omkringliggande byggnaderna om man 
befinner sig på torget, detta kan ytterligare bidra till att människan känner sig liten och 
underlägsen. Är torget för stort kan det dock resultera i att delar av det står tomt då människor 
inte gärna står i mitten där de känner sig exponerade (Gehl 2011:157), Medborgarplatsen är 
betydligt större än Sergels torg men trots det är det fler som väljer att stanna till på 
Medborgarplatsen. Detta kan bero på att Medborgarplatsen till skillnad från Sergels torg fyllts 
med objekt dit människor söker sig (Gehl 2011:157). Med Medborgarplatsen föreligger dock 
en risk att torget är för stort och att människan inte till fullo kan uppskatta sin omgivning 
(Moughtin 2003:38 & 41) Det är dock svårt att veta människors uppfattning utifrån de 
observationer som gjorts. 
  
Medborgarplatsen erbjuder många sittplatser till skillnad från Sergels torg. Merparten av de 
sittplatser som finns på Medborgarplatsen utgörs av de som finns på uteserveringarna. Är 
besökare tvungna till att betala eller konsumera för att få en ordentlig sittplats kommer detta 
enligt Mandanipour (2010:8) att begränsa tillgängligheten av platsen. Det finns parkbänkar på 
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platsen men de var vid båda platsbesöken välanvända och det stod sällan en parkbänk ledig. 
Detta kan begränsa de människor som kommer dit som inte tänkt, eller kan konsumera. Detta 
gäller i viss utsträckning även Sergels torg, det finns en liten uteservering där men vid båda 
observationerna stod denna tom. Om det beror på tillgängligheten eller inte i Sergels torgs fall 
är dock tveksamt. Att vara beroende av att konsumera kan i sin tur påverka friheten och 
således rörelsemönstret på platsen, det är trots allt inte tillåtet att ta sin dricka och gå till en 
annan uteservering och sätta sig. Både Medborgarplatsen men i synnerlighet Sergels torg 
saknar tillräckligt med arrangerande sittplatser (där besökaren inte behöver konsumera för att 
sitta), detta menar Gehl (2011:155) även tar bort till möjligheterna till att vila, sola, prata, 
sticka och läsa, något han menar är vitala delar för det offentliga livet.  
 
På Medborgarplatsen kan det konstateras att det äger rum flera slags aktiviteter än vad det gör 
på Sergels torg. Kan detta ha sin förklaring i att på Medborarplatsen finns det plats för flera 
aktiviteter. Med plats menas i detta fall inte till ytan beräknat utan snarare att det ges 
möjlighet till flera olika aktiviteter. Genom att dela upp ett rum i mindre rumsligheter menar 
Mandanipour (2010:9) att dessa sedan kan anpassas och tilltala flera olika människor med 
skilda intressen. Med arkitektur finns potentialen att skapa meningsfulla miljöer genom 
utformning av utvalda platser. En arkitekts utmaning är att på ställen skapa platser, detta kan 
uppnås genom att ge platsen specifika egenskaper eller på annat vis göra det möjligt för 
besökaren att skilja de åt (Ejigu 2015:14). Även Cullen (1971-30-32) menar att det kan vara 
fördelaktigt att dela upp ett rum i mindre rumsligheter vilket Medborgarplatsen i större 
utsträckning än Sergels torg gör. Där finns uteserveringar, mindre parkbänksarrangemang, 
caféer och torghandel. Således kan Medborgarplatsen fördela sina rumsligheter på olika 
intressen och lockar därför till sig fler människor som väljer att stanna än vad Sergels torg 
gör. Sergels torg verkar fylla desto färre funktioner och därmed tilltalar färre intressen i sina 
större och färre rumsligheter och således väljer färre människor att stanna till längre stunder.  
 
Att det befann sig poliser på Sergels torg vid båda observationerna men inte på 
Medborgarplatsen skulle kunna tolkas som att ryktet om att Sergels torg är en otrygg plats där 
brott föregår kan bekräftas. Under observation kunde det till och med ses att poliser visiterade 
misstänkta män på platsen. Listerborn (2000:13) menar att detta kan vara en av anledningarna 
till att det många av människorna väljer att inte stanna till på platsen, för att den ses som 
otrygg. En förutsättning för att en plats ska kännas som trygg menar Liserborn (2000:47) är 
att den känns öppen, kanske bidrar taket på Sergels torg till att platsen känns instängd samt att 
större delen av torget befinner sig under resterande markplan och risken finns man känner sig 
iakttagen så som Cullen (1971:38) beskriver det. Det som dock ses som den viktigaste 
aspekten gällande trygghet av både Mandanipour (2010:78) och Listerborn är att det finns 
människor på platsen (2000:13). Båda torgen var vid båda besöken befolkade (dock 
studerades dessa under dagtid), men rädslan kanske främst ligger i vilka slags människor som 
befolkar de olika platserna.   
 
Ett torg som är skapat med ett visst syfte, exempelvis att vara pampigt riskerar att ses som 
misslyckat om man ser på det med samma premisser som ett torg vars syfte är att fungerar 
som ett torg där människor dagligen ska vistas och samlas (Carmona et al. 2010:179). 
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Betraktas ett torg på detta vis riskerar det att ses som misslyckat. Det ska betonas att Sergels 
torg var tänkt att användas som stadens scen (Rörby 2011:62), därför kanske det kan ses som 
orättvist att döma den utifrån dessa premisser ovan. Utifrån den valda teorin, det socio-
rumsliga perspektivet, skulle resultatet kunna tolkas som att vid utformning av dessa torg har 
arkitekten utgått från sina egna preferenser och önskemål. Resultatet av detta har i sin tur 
resulterat i att torgen inte fyller alla de kriterier som författarna anser vara viktiga 
komponenter för ett torg. Vissa aktiviteter och därmed vissa intressen har blivit åsidosatta för 
arkitektens egna visioner och önskemål.  
 
Slutligen kan det dras åtminstone en slutsats, att det som Cullen (1971:123) menar, att allt 
som sker på platser kan förklaras genom dess gestaltning kanske inte stämmer till fullo. Högst 
troligt är det mer än det som är hela förklaringen till varför folk väljer att göra det dem gör på 
platsen. Det är viktigt att inte glömma att människor är individer med egna viljor och därför är 
det således svårt att förutsäga hur en plats kommer användas. 
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Diskussion  
Är detta arbete trovärdigt? Svaret skulle nog vara -delvis. För att kunna finna de givna svaren 
måste det ses till fler än de faktorer som tagits upp här. Faktorer som inte berör just den 
fysiska utformningen av platsen påverkar såklart också, men eftersom huvudfokuset av denna 
uppsats är främst av den fysiska formen så har det inte givits en fullständig bild av 
förklaringen. Vid ett sådant arbete som detta finns det begränsat med tid vilket leder till att 
även litteraturöversikten blir detsamma. Därför måste det finnas en medvetenhet om att annan 
litteratur hade valts hade kanske andra komponenter och delar setts som viktiga och därmed 
kanske inte utfallet hade blivit detsamma.  
 
Skulle en djupare undersökning göras skulle det vara nödvändigt att undersöka flera torg än 
de två valda. I denna uppsats fanns endast möjligheten att undersöka torgen under en 
begränsad tidsperiod vilket kommer påverka utfallet. Därför hade det vid en djupare analys 
varit nödvändigt att observera torgen under en längre tid eller kanske till och med under ett 
helt år med jämna intervaller och under olika tider av dygnet. Hade det dessutom funnits tid 
och möjlighet till att intervjua människor på platserna hade det gett en vidare syn på de liv 
som utspelar sig där. Genom endast direkt observation är det bara möjligt att studera vad folk 
gör och inte anledningen till att de väljer att göra det dem just gör. Därför hade det vid en 
djupare studie av detta varit nödvändigt att göra även intervjuer för att komplettera. Det hade 
varit fördelaktigt att fråga poliserna på Sergels torg, men de såg att vara fullt upptagna med 
sitt jobb att bland annat visitera några misstänka, tyvärr. I detta arbete har det diskuterats vissa 
valda delar som kan påverka människors användning av torg. Med fokus på främst fysiska 
faktorer har därmed även andra faktorer uteslutits från slutsatserna som dragits. Såklart är det 
fler faktorer än de som tagits upp i detta arbete som påverkar människors användande av torg, 
men det får tyvärr inte rum i denna uppsats. Även detta kan leda till att resultatet är 
missvisande eller till och med felaktigt.   
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