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FÖRORD

Jag har ända sedan jag läste Katinka Schartaus kurs “Att gestalta det offent-
liga rummet” velat fördjupa mig inom ämnesområdet offentliga platser. 
För mig handlar det till stor del om att finna verktygen för att upptäcka 
möjligheter och potential hos befintliga platser. 

Jag vill tacka min huvudhandledare Katinka Schartau för att hon genast 
förstod hur och vad jag ville skriva om, samt min biträdande handledare 
Gösta Blucher. Jag vill också tacka Klas Tham och Aleksander Wolodarski 
för att de tog sig tid att diskutera offentliga rum med mig. Marcel Abedini 
har bidragit med insiktsfulla reflektioner som opponent.

I arbetet har jag tittat närmare på sådan litteratur som jag funnit haft något 
intressant att förmedla och jag hoppas att även läsaren av denna uppsats 
kommer att tycka likadant.

Examensarbetet kan användas av de som vill se vilka möjligheter det finns 
att utveckla offentliga rum med hög kvalitet. 

Kristianstad den 12 januari 2011

Lisa Hofer



SAMMANFATTNING

I uppsatsen behandlas hur offentliga platser kan ge olika förutsättningar 
till användning beroende av deras fysiska utformning och i vilket sam-
manhang de återfinns i. Genom litteraturstudier av Sitte, Jacobs, Hall, 
Gehl, Whyte, Hillier, Marcus, Madanipour och Bell et al. undersöks några 
teorier inom områdena stadsplanering, miljöpsykologi och Space syntax. 
Av dessa framkommer att de faktorer som främst påverkar är; upplevelsen 
av platsbildning, skalnivåns påverkan av upplevd aktivitetsnivå, platsens 
integration i förhållande till övriga platser i staden och till omgivande 
kvarter, upplevelse av trygghet och kontroll, samt möjligheten till frivil-
liga och sociala aktiviteter. Platsens territoriella tydlighet har betydelse för 
hur olika målgrupper kan använda sig av den, men också för hur hierarkin 
mellan olika användningsområden blir.

Torghandel förändrar temporärt integrationsvärdena i en stadsstruktur 
eftersom siktlinjer och framkomlighet förändras. I uppsatsen konstateras 
att Space syntax är en användbar analysmetod för att mäta integrations-
värden, dessa ger information om vilka de rumsliga förutsättningarna för 
rörelse är till platsen från dess omgivning. Space syntax har som analys-
metod vissa svagheter då bl.a. hänsyn till avstånd i meter inte tas, vilket 
gör systemet okänsligt för skala och kan innebära att analysen fokuserar på 
bilisternas rörelser. Systemet är dessutom väldigt känsligt för hur avgrän-
sningen görs. Ett förslag till metod för hänsynstagande till faktiska avstånd 
i en Space syntax analys presenteras.

Det konstateras vidare att Jacobs principer för vad som genererar mång-
fald, social övervakning och upplevelse av trygghet är förenliga med Hill-
iers teori om Space syntax. Sittes teori om slutenhet och betydelsen av 
en tydlig platsbildning är förenligt med miljöpsykologins förklaringar 
till vår upplevelse av omgivningen. Hilliers och Sittes teorier är däremot 
motstående. Space syntax förespråkar obrutna siktlinjer för högre integra-
tionsvärden. Sitte förespråkar brutna siktlinjer för en ökad slutenhet och 
en tydligare upplevelse av platsbildning. I uppsatsen diskuteras hur dessa 
två ansatser är ytterligheter i varsin ände av rumsspektrat. Det konstateras 
att en balans och medvetenhet om båda sidor behövs vid planering av of-
fentliga miljöer, och att ytterligheterna för sig inte är eftersträvansvärda. 
På varje plats bör man enligt uppsatsens slutsatser eftersträva att optimera 
de olika faktorerna utifrån platsens förutsättningar. En kvalitetsanalys på 
olika skalnivåer presenteras där redovisade faktorer listas. 
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1. INLEDNING

System

Livsvärld
Offentliga 
platser

1.1 BAKGRUND 
Det offentliga rummet har varit föremål för många undersökningar där 
man intresserat sig för fenomenet offentlighet, till de kändare hör Borger-
lig offentlighet (Habermas 1998) och Människans villkor (Arendt 1998). 
Man kan konstatera att de flesta städer har både platser som är välbesökta 
och sådana som är sparsamt använda. Hur stadens invånare väljer att an-
vända sig av staden beror på flera faktorer, vilka dessa skäl är ska denna upp-
sats undersöka närmare. Det är angeläget att som fysisk planerare känna 
till hur man kan utforma fungerande offentliga rum, och vilka begräns-
ningar som finns. Det blir bekymmersamt om man tänkt sig att en plats 
ska användas på vissa sätt och fylla vissa funktioner, men att dessa sedan 
uteblir. Man kan t.ex. ogenomtänkt låsa en plats användningsmöjligheter 
till en enda specifik funktion. Det är viktigt att reflektera över hur man kan 
förstärka och identifiera de kvalitéer som redan finns på befintliga platser, 
då vi har många sådana att förvalta. Att tydligare förstå vilka mekanismer 
som samverkar för att en plats ska tilltala människor att vistas där kan göra 
att man inte missriktar insatser och gör onödiga åtgärder.

Blickar man tillbaka på planeringens historia i Sverige ser man att olika 
tidsepokers planeringsideal uttryckts i olika skalor och bebyggelsemön-
ster, samt att dessa varierat över tiden (Hall & Dunér 1997). På 1960-70 
talet byggde man under miljonprogrammet stora bebyggelseområden som 
skulle ha ett gemensamt centrum och stora gröna ytor (Svedberg 1988). 
Att stora delar av dessa gemensamma ytor inte kom att användas i den 
utsträckning man förutsatt vid ritbordet blev en konsekvens som de stor-
skaliga områdena fått dras med ända sedan de uppförts. Även på illustra-
tioner över nya områden kan man se bilder av ett myllrande folkliv, men 
där planen kanske inte alls innebär att förutsättningar för detta existerar 
(Gehl 2003). Det finns således flera exempel på hur man tänkt att en viss 
utformning automatiskt innebär att det genereras ett visst offentligt liv, 
men där detta alltså inte blivit det verkliga utfallet. 

Begreppsdefinition
I uppsatsen arbetar jag med de centrala begreppen offentlighet och det off-
entliga rummet samt dess gränser mot det privata rummet. För att förstå 
begreppet offentlighet utgår jag ifrån Jürgen Habermas och Hanna Ar-
endts beskrivning av innebörden av “offentlig” och “privat”.  Habermas 
beskriver uppdelningen enligt bild 1.1 Systemet innehåller myndighets-

Bild 1.1 Illustration av Habermas 
uppdelning mellan livsvärden och 
systemet.



utövning, förvaltning och lagstiftning. Livsvärlden rör det privata området 
med familjeliv och den enskilda individen men även marknaden och ut-
bytet av varor och tjänster. Det offentliga rummet är den fysiska plats där 
dessa två sfärer kan mötas (Habermas 1998, ss. 27-30).

Hanna Arendt beskriver publik som ett ord med två innebörder;
    1. Det som sker offentligt kan ses och höras av vem som helst
    2. Den mötesplattform som behövs för att upprätthålla våra in-
 bördes  relationer.

Genom att det offentliga kan ses av många människor är flera perspek-
tiv möjliga och det är dessa perspektiv som enligt Arendt bildar vår upp-
fattning av verkligheten, till skillnad mot diktaturer där endast en bild 
tillåts, eller i samhällen där bara vissas röster räknas. Privat är motsatsen, 
d.v.s. det som är dolt/gömt och inte kan ses och höras av vem som helst 
(Arendt 1998, ss. 82-85).

I ovanstående går att utläsa att det offentliga rummet har en viktig funk-
tion utifrån ett demokratiskt perspektiv. Vad som i sin tur definieras som 
ett offentligt rum är fysiska platser där vem som helst har tillträde.

En enklare beskrivning görs i National Encyklopedin:

Denna beskrivning är förenklad och nämner inte dess roll som mötesplats 
och kontaktyta mellan privat och offentlighet, eller vad som faktiskt är till-
gängligt för alla. Begreppen offentligt rum och privat rum kan överlappa 
varandra på olika sätt beroende på hur tydliga dess gränsdragningar är. 
Denna gränsdragning undersöks närmare i uppsatsen och behandlas speci-
ellt i litteraturgenomgången utifrån Madanipour (2003) och Bell, Fisher, 
Baum och Greene (1996).

Problemformulering
En stad behöver aktiva offentliga rum för att hela staden ska kunna fungera 
(Jacobs, 1961). Varje plats har unika förutsättningar men de har också ge-
mensamma drag. Deras läge i den övriga stadsstrukturen antas påverka 
vilka funktioner som möjliggörs (Hillier, 1996). Offentliga platser har an-
tagligen funnits så länge människan har existerat, de fyller grundläggande 
praktiska behov av att t.ex. kunna röra oss till och från platser och att bed-
riva handel med varor. Därutöver utgör de det fysiska underlaget för att en 
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”Offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig 
för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, torg och 
parker. Husens fasader, plank och vegetation kan betraktas 
som väggar i det offentliga rummet. Begreppet är tillämp-
ligt främst inom städer och stadsliknande samhällen.”
(Nationalencyklopedien 2010-05-05)



mängd sociala behov ska kunna äga rum. Det kan handla om att möta an-
dra människor, inspireras, bli sedd, utöva demokratiska rättigheter och att 
finna sin plats i vardagen (Gehl 2003, s. 15). När rummen inte erbjuder 
dessa nyss nämnda möjligheter innebär det problem. Det kan t.ex. vara så 
att den sociala övervakningen slutar att fungera och brottsligheten blir ett 
påtagligt hot för den enskilde (Jacobs 1962, ss. 51-60), eller när det saknas 
förutsättningar för de frivilliga och sociala aktiviteterna (Gehl 2003, s. 9).

1.2 SYFTE
Examensarbetet syftar till att förstå hur fysiska faktorer skapar olika 
förutsättningar för offentligt liv och hur dessa påverkar offentliga platsers 
användning.

Avgränsning
Det finns en svårighet med att ta reda på alla de faktorer som påverkar 
oss psykologiskt i det fysiska rummet. Uppsatsen utgår därför ifrån de 
teorier som några kända urbanforskare och teoretiker tagit fram. Fokus 
läggs vid de aspekter som överlappar varandra och de som jag själv iakt-
tagit vid analys av utvalda platser. Det är inte möjligt att inom ramen för 
uppsatsen närmare undersöka samtliga teorier inom ämnet, men de som 
valts ska spegla några viktiga faktorer för platsers möjlighet till användning 
av allmänheten.

De platser som valts ut för analys är platser som representerar olika typer 
av rumsliga former, skalor och ligger i stadsdelar från olika tidsepoker. 
Avsikten var först att samtliga platser dessutom skulle ingå i en Space syn-
tax analys. Detta var dock inte möjligt för platserna i Lund. Malmö stad 
har däremot ingått i det av EU finansierade forskningsprojektet Agora, 
Cities for People, där en del av arbetet var att upprätta en Space syntax 
analys över staden. Denna analys används som underlag i detta examens-
arbete. De platser som valts i Malmö ingår i strukturer från olika tids-
epoker (Stortorget, Lilla Torg, Möllevångstorget och Nydalatorget). Plat-
ser som härstammar från en medeltida stadsstruktur har valts ut i Lunds 
centrala delar (Stortorget och Mårtenstorget). 

Olika platser kan ha olika karaktärer och funktioner, t. ex kan de beskrivas 
som torg, gator, parker etc. I uppsatsen är samtliga platser av torgkaraktär, 
skälet till denna avgränsning är främst att jag gjort bedömningen att torg 
är lätta att avgränsa geografiskt och framför allt möjliga att visuellt iaktta 
för en person. Fenomenet gallerior studeras inte inom ramen för detta 
arbete.
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Frågeställningar
Huvudfråga:

   1. Varför fungerar vissa platser som offentliga vistelseytor medans 
 andra inte gör det?

Underfrågor, för att förtydliga ovanstående:

   a. Finns det något samband mellan en plats läge och dess använd- 
 ningsområden?

   b. Vilken betydelse har skalor och geografisk form? (t.ex. nivåskill-
 nader, litet, stort, gränser, ramar etc.)

   c. Finns det någon betydelse av öppningar i entréplan?

   d. Vilka behov vill vi få uppfyllda för att vistas på platsen? 

   e. Var på de studerade platserna ägnar sig människor åt frivilliga 
  aktiviteter? 

   f. Finns det några element som stöter bort människor och/eller för-
 svårar användningen?

   g. Vilka olika användningsändamål finns det på platserna?
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2. METOD

2.1 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Arbetet har genom litteraturstudier och praktiska platsanalyser undersökt 
hur olika teorier sammanfaller och var det finns avvikelser, både beträff-
ande teorierna samt observationerna gjorda på plats. Med utgångspunkt 
ur ovannämnda analyser sammanfattas de faktorer som antas ha betydelse 
för offentliga platsers användning. Dessutom görs ett förslag till ytterligare 
ett analyssteg i en Space syntax analys med hjälp av GIS.

Examensarbetet börjar med en genomgång av de mer kända teorierna 
inom ämnet. De forskare/författare som studeras är framför allt Camil-
lo Sitte, Jane Jacobs, Edward T. Hall, William H. Whyte, Jan Gehl och 
Bill Hillier, som samtliga berör utformningen och/eller användningen av 
publika platser i urban miljö. Ytterligare komplementär litteratur ingår 
dels för att studera de psykologiska aspekter olika grader av offentlighet 
har och dels för att se vad andra forskare skrivit om metoderna annat än 
teoriernas upphovsmän/kvinnor. Det är också viktigt att allt underlag inte 
hörrör från den anglosaxiska delen av världen, utan att även de speciella 
villkor som råder i de skandinaviska länderna beaktas. Litteraturen utgör 
bakgrunden åt analyserna av de valda platserna där dessa teorier prövats. 

Eftersom teorierna inte är identiska, särskilt Space syntax urskiljer sig från 
de övrigas metodologi, är det intressant att undersöka var dessa teorier 
överlappar varandra och var de skiljer sig åt. Det kan vara särskilt in-
tressant att jämföra Sitte och Hillier då deras tankegångar bygger på helt 
skilda principer. Hur dessa kan kopplas till andra teorier och jämföras med 
varandra berörs i examensarbetets analys- och diskussionsdelar. Genom 
att använda olika typer av teorier som har olika utgångspunkter får man 
ett bredare perspektiv på analysen av de olika platserna och möjlighet att 
fånga upp faktorer man annars missat.

Förutom litteraturstudierna görs intervjuer med två planförfattare vilka 
gjort avtryck i den byggda miljön och som har starka och tydliga idéer om 
vad de gör. Intervjun är ett sätt att fånga det stora kunnande som finns 
hos några sådana personer och som kan ge ytterligare infallsvinklar inom 
området, som kanske inte framkommit genom litteraturstudierna. De in-
tervjuade är Klas Tham och Aleksander Wolodarski. Naturligtvis finns det 
även andra personer som hade varit intressanta att intervjua. Att just Tham 
och Wolodarski valdes beror på att de har olika idéer och bakgrund vilket 
präglar deras arbete, de är samtidigt väldigt tydliga i sin gestaltning. Både 
Tham och Wolodarski har mångårig erfarenhet av stadsplanering.



De verk som studerats i litteraturgenomgången är, i kronologisk ordning 
från första utgivningen; “Stadsbyggnad och dess konstnärliga grundsatser: 
ett bidrag till lösningen av dagens frågor rörande arkitektur och monu-
mental skulptur med särskild syftning på Wien” (Sitte 1982) vilken re-
dogör för ett antal principer för stadsplanering, med fokus på skala och 
form. En annan klassiker som jag studerat är “Den amerikanska stor-
stadens liv och förfall” (Jacobs 1961). Eftersom hon bland annat tar upp 
frågor som integration är en jämförelse med Space syntax teori om rumslig 
integration intressant. I “The Hidden Dimension” (Hall 1962) presenterar 
Hall bland annat en uppdelning av olika avstånd för interaktion med an-
dra. Endel av Halls subjektiva antaganden är däremot utelämnade då de 
kan upplevas som fördomsfulla.

“Livet mellem husene: udeaktiviteter og udemiljøer” (Gehl, 2003) under-
söker hur vi kan använda offentliga platser beroende på vissa förutsättnin-
gar och visar på en rad olika exempel. Andra titlar av Gehl och Gemzøe, 
som ej berörs i detta examensarbete, tar upp föredömliga platser (enligt 
författarna själva) men inte någon ny teori. Livet mellem husene bedömer 
jag vara huvudboken i Gehls produktion. I en senare bok, “Det nye byliv” 
(Gehl, Gemzøe, Kirknæs & Søndergaard 2006), introduceras dock några 
nya aspekter på hur en analys av stadsrum kan se ut. En bok med liknande 
innehåll är “The Social Life of Small Urban Spaces”  (Whyte 1980). Denna 
bok redogör för resultatet av studier av offentliga platser gjorda i New York 
på 1970-talet där man ville få reda på varför vissa platser fungerar och 
andra inte. 

Huvudboken i studierna av Space syntax är “Space is the Machine: A Con-
figurational Theory of Architecture” (Bill Hillier 1996). Avhandlingen 
Architectural knowledge and urban form: the functional performance of 
architectural urbanity” (Marcus 2000), används som komplement. Vidare 
har ett antal nyare artiklar som behandlar ämnet studerats för att bättre 
förstå metodens fördelar och nackdelar utifrån andra forskares uppfattning. 
Space syntax särskiljer sig som redan tidigare nämnts från de andra teori-
erna. Den största skillnaden är att hela stadens gatunät och siktlinjer 
behöver ingå i analysunderlaget och att man inte lägger någon vikt vid 
arkitektonisk utformning och befintliga funktioner utan enbart tittar på 
strukturen. 

Det finns även ytterligare litteratur angående psykologiska aspekter för 
hur vi beter oss i den fysiska miljön. Några verk som berör detta ämne 
väl är “Environmental Psychology” (Bell, Fisher, Baum & Greene 1996), 
samt “Public and Private Spaces of the City” (Madanipour 2003). Public 
and Private Spaces of the City är en grundlig genomgång av flera böcker 
och texter inom ämnet offentliga och privata platser. Madanipour driver 
ingen egen tydlig tes i boken, utan denna används här främst som en över-
blick över ämnet. Hans omfattande litteraturgenomgång berör även flera 
av de författare som presenterats under egna rubriker i denna uppsats. Jag 
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utelämnar därför i stora drag Madanipours redogörelse av deras teser där 
inget nytt framförs, detta för att undvika upprepning. Det samma gäller 
för Environmental Psychology, vilken också hänvisar och redogör för en 
stor mängd litteratur och undersökningar.

2.2 INVENTERINGSMETODER
På varje utvald plats dokumenteras antal och placering av:
     - Entréer (vilken typ, privat/offentlig/kommersiell)
     - Sittplatser (Primära och sekundära)
     - Fysiska element på platsen 
     - Gränser och omslutning (rumslig form) 
     - Frivilliga och sociala aktiviteter (sittande, stående, samtalande 
 individer etc.)
     - Typer av funktioner på platsen (vid olika tidpunkter på dygnet)
     - Typer av verksamheter runt platsen

Samt hur platsen upplevs angående:
     - Grad av privatisering – offentlighet
     - Solförhållanden, klimatutsatthet
     - Trafikflöden (Fordon och människor) 
     - Dominerande typ av aktivitet på platsen
     - Möjligheter till social övervakning

De fasta objekten har inventerats en gång medans de rörliga aktiviteterna 
dokumenterats vid tre olika tillfällen och tidpunkter för att få ett genom-
snittligt värde under våren/sommaren 2010. För varje plats diskuteras vad 
som fungerar och vad som eventuellt saknas och kan förbättras.

2.3 ANALYSMETODER
De observationer gjorda på platserna diskuteras utifrån de olika teorier 
som presenterats i litteraturgenomgången. Space syntax analysen som 
gjorts över Malmö ingår i analysunderlaget. De olika teoriernas huvudte-
ser jämförs med varandra och med inventeringsunderlaget.

2.4 DISPOSITION
I arbetet redovisas först litteraturstudierna, sedan sker en jämförelse mellan 
de redovisade teorierna i ett eget avsnitt, tillsammans med de genomförda 
intervjuerna. I analysdelen studeras de utvalda platserna och bedöms med 
utgångspunkt från litteraturstudierna och frågeställningarna. I diskus-
sions- och slutsatsdelen presenteras möjliga förhållningssätt till de olika 
teorierna i allmänna planeringssituationer. I denna del konkretiseras också 
de faktorer som bedömts ha en betydelse för de publika platsernas funktio-
nella förutsättningar. Slutligen redovisas en utvärdering av uppsatsen och 
förslag ges till framtida studier.    
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3. RESULTAT

3.1 LITTERATURGENOMGÅNG

Camillo Sitte (1909), Stadsbyggnad och dess konstnärliga 
grundsatser

Camillo Sitte (1843-1903) var en österrikisk arkitekt och lärare från Wien. 
Boken ”Stadsbyggnad och dess konstnärliga grundsatser” gjorde honom 
välkänd, den utgavs första gången 1889. Trots att det är över 150 år sedan 
han föddes används den ännu av arkitekter, stadsplanerare och studerande.

Sitte skriver att syftet med boken är att ge praktiska råd och kunskapsun-
derlag till stadsplanerare. Han menar vidare att stadsbyggandets konst-
närliga värden kommer i kläm då stadsbyggandet enbart ses som tekniska 
problem som ska lösas och han poängterar att den konstnärliga och este-
tiska dimensionen är lika viktig. Sitte menar att de tekniska aspekterna är 
viktiga men att de inte behöver utesluta det estetiska perspektivet, utan 
man bör sträva efter båda (Sitte 1982, s. 12). 

Sitte diskuterar hur offentliga platsers användning förändrats genom tid-
erna, att man på senare år (dvs. runt förra sekelskiftet) knappt använder 
platserna annat än till att få ljus och luft bland husmassorna och som upp-
ställningsplats av fordon (!). Han berättar att under antikens Grekland och 
under romartiden användes de offentliga platserna till bl.a. proklameran-
det av lagar och som salutorg och skådeplats för offentliga fester. Tempel 
och offentliga byggnader kantade platserna. Sitte berättar att de offentliga 
rummen var dekorerade och “möblerade” med statyer, monument, pelare, 
brunnar och konstverk i stor omfattning. Det förhöll sig så fram till och 
med renässansen. Domkyrkor hade speciella platser i staden, det hade 
också residenspalats och marknadsplatser. Rådhuset var enligt Sitte oftast 
lokaliserat till marknaden (Sitte 1982, ss. 14-22).

Platser behöver ha ett konstnärligt samband med omkringliggande bygg-
nader. Sitte hävdar att genom att placera en staty, ett monument, konst-
verk eller skulptur i mitten av en stor öppen plats, förminskas dessas konst-
närliga verkan och effekt på betraktaren. Han menar också att vi i vår iver 
att placera objekt i mitten av platser inte kan förmå oss att dekorera en 
oregelbunden plats, där en tydlig mittpunkt inte kan urskiljas (Sitte 1982, 
ss. 23-26). 





Att hålla mitten fri
Ett av Sittes huvudbudskap är att platsers mitt ska hållas fri från fasta ob-
jekt. Sitte menar att det är naturligt att placera objekt, t.ex. statyer, mell-
an rörelsestråken och inte rakt i vägen för sådana. I äldre stadsstrukturer 
är brunnar och monument placerade asymmetriskt, vid sidan av sådana 
stråk. 

Sitte sammanfattar sin tes enligt nedan;
1.    Monument ska placeras längs med sidorna
2.    Placeras så att de inte bryter siktlinjer
3.    Placeras så att de inte bryter rörelsestråk (-linjer)
4.    Undvika mittpunkter
5.    Vid sidan av huvudaxlar

Sitte menar även att byggnader inte ska placeras fristående. Fristående be-
byggelse kan inte skapa slutenhet och det är slutenheten som i huvudsak 
bidrar till platsbildningen. Detta innebär att en tom yta, utan att vara 
omsluten, inte blir en plats i samma mening. Sitte menar att slutenheten 
är särskilt viktig att bibehålla framför huvudbyggnader (Sitte 1982, ss. 27-
30).

Det är också viktigt att platsens hörn inte “läcker”, genom att genomskäras 
av gator som möter varandra i 90 graders vinkel, i varje hörn. Just denna 
korsningstyp är den som återfinns i rutnätsstrukturer, se bild 3.1a-b. Så-
dana korsningar separerar byggnader från varandra. Enligt äldre tiders bruk 
skulle maximalt en gata löpa i hörnet och man tog hänsyn till att maximalt 
en gatumynning var synlig åt gången när man befann sig på platsen. Detta 
genom att de olika gatornas mynningar doldes perspektiviskt. Ett sätt att 
fylla igen en “lucka” i slutenheten är att göra överbyggnader med portaler 
undertill. Sitte menar att man på detta sätt kan förena de två ansatserna, 
slutenhet och framkomlighet för trafiken. Friliggande rum och friläggande 
av äldre platser och byggnader är något som Sitte starkt motsätter sig, 
eftersom han menar att de rumsliga kvalitéerna urvattnas och försvinner 
(Sitte1982, ss. 36-41).

Platsens dimensionering - storlek och form
En djup rektangulär plats behöver ha en huvudbyggnad i kortändan med 
liknande stående dimensionering som platsen, för att komma till sin konst-
närliga rätt. En alltför stor plats är värre än en för liten plats för en hu-
vudbyggnads uttryck. Sitte skriver att några meters extra tillskott knappt 
märks på en stor plats och att det enbart i en mindre skala ger större (posi-
tiva) effekter för monumentens/byggnadernas verkningsgrad och samband 
med storlek. En ensam byggnad på en stor plats ser alltid liten ut, oavsett 
dess verkliga storlek, konstaterar Sitte. En byggnad kan med sin volym 
och sina proportioner behärska en plats. Likaså kan en plats proportioner 
avgöra vilken byggnad som tillåts bli förhärskande (Sitte 1982, ss. 42-44, 
114).

Bild 3 .1a-b. Läckande rutnät 
jmfört med slutna hörn.
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Sitte skriver att större städer har större platser än mindre och att oavsett 
stadsstorlek så har några viktiga platser en större storlek än de andra. Han 
menar vidare att en plats dimensionering bör förhålla sig vinkeltätt till den 
dominerande byggnadens höjd (mätt till den mest dominerande taklisten 
från marknivå). Höga byggnader ska ha en djup plats och breda byggnader 
en bred. Enligt Sitte ska platsens storlek minst motsvara byggnadens mått 
(mätt enligt ovan) och högst en dubblering av denna. Han skriver vidare 
att förhållandet mellan längd och bredd på en plats avgörs av den perspek-
tivistiska verkan och är svår att bestämma generellt. Han menar dock att 
platser med kvadratisk form oftast inte är det optimala, inte heller väldigt 
avlånga platser (med en längd som motsvarar tre gånger bredden). Trekan-
tiga platser avråder han ifrån (Sitte 1982, ss. 45-46, 118).

Bredden hos de gator som leder till platsen spelar en viktig roll för vilken 
skala som är möjlig för platsbildningen. Väldigt breda gator gör att en 
större dimensionering krävs för att skapa en slutenhet medan det för min-
dre gatumynningar även är möjligt med mindre dimensioner. Väldigt bre-
da gator gör också att platsen får en otydlig gräns. Sitte skriver att ju större 
platserna blir desto mindre blir de enskilda byggnaderna och monumen-
tens verkan (Sitte nämner dock inte den mänskliga skalan i sammanhan-
get). En stor vidsträckt yta får dem att verka mindre betydelsefulla (Sitte 
1982, ss. 46-47).

Oregelbundenheter kan vara så subtila att de inte medvetet märks hos 
betraktaren, men de ger ändå en intressant variation jämfört med en strikt 
rätvinklighet. Sitte sammanfattar syftet med den i hans mening optimala 
platsbildningens principer med att konstatera att det som bör eftersträvas 
är ett maximalt utnyttjande av monumentalbyggnader och till dessa ut-
forma en egen sluten plats, helst sammanbyggd med monumentalbygg-
nadens väggar (Sitte 1982, ss. 49-50).

Gator
Gator som svänger eller kröker något hindrat utblicken från en plats, 
vilket bidrar till dess slutenhet. Sitte motsätter sig geometriska former för 
formens egen skull utan en djupare mening. Man måste aktivt variera ga-
tunätet. Den gatudragning Sitte ogillar mest av alla är när ett flertal gator 
(mer än fem) korsas på en plats. Av detta blir det ingen plats kvar. Sitte är 
starkt kritisk till det moderna stadsbyggandets relation till rätvinklighet, 
breda gator och frilägg-andet av byggnader och monument. Enligt honom 
luckras sådana platser upp och flyter ut, splittrade i en diffus form, utan 
tydliga gränser eller sammanhang. Även gaturummen behöver en sluten-
het för att inte upplevas splittrade och osammanhängande (jämför Space 
syntax), alltför många tvärgator bidrar till det sistnämnda (Sitte 1982, ss. 
67-71).
 
Sitte menar att det inom det moderna stadsbyggandet tas för stor hänsyn 
till byggnadens form jämfört med hänsynen till det sammanhang den är 
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placerad i. Bildas t.ex. en kilformad yta utöver det rätvinkliga, inarbetas 
inte denna i byggnadsformen, utan lämnas kvar utan sammanhang och 
direkt användningsmöjlighet. Oönskade oregelbundenheter bör tas upp 
inom fastigheten (Sitte 1982, ss. 73-74). 

Platser bör läggas nära varandra och utblickar ska utnyttjas. Naturgivna 
gränser såsom vattendrag och topografiska förhållanden bör följas för att få 
en naturlig variation i gatudragningen, detta underlättar även orientering-
en. Vidare skriver han att en annan fördel är att vinden bromsas i sådana 
gatusystem, jämfört med de rätvinkliga, där vinden blåser rakt igenom 
(Sitte 1982, ss. 102-103).

Konstnärligt sett gynnas platser av konkavitet, vilket bidrar till slutenhet. 
Man behöver ocksåta hänsyn till de olika delar som kan ses i samma vy 
(Sitte 1982, ss. 106-113).

Urban grönska
Arkitekturen kan förstärkas av grönska, som en kontrast mot byggnadens 
strama linjer. Sitte hävdar att även då ett mindre parti växtlighet i sig inte 
bidrar till en ökad luftrening eller bidrar till en mer sanitär stadsmiljö, så 
finns det en psykologisk verkan, likt en placeboeffekt, vilken är positiv för 
människors välbefinnande (Sitte 1982, ss. 128-131).

Han skriver att trädgårdar och grönytor inte heller ska placeras friliggande, 
utan vara sammankopplade med omgivande bebyggelse. Parker behöver 
på samma sätt som torg och andra platser en slutenhet. (Sitte 1982, ss. 
137-138). Sitte tycker inte att man ska placera träd mitt ute i vad som idag 
motsvaras av rondeller. Träd ska placeras längsmed platsers sidor, precis 
som t.ex. monument, där de inte skymmer sikt och gång/körlinjer. Växt-
lighet ska inte heller dölja arkitektoniska detaljer, placeras där de skymmer 
sikten, eller så att de fyller en öppen plats. Sitte menar också att trädalléer 
riskerar att bli monotona eftersom de ser onaturligt räta ut (Sitte 1982, ss. 
72, 131-140). 
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Jane Jacobs (2003), Den amerikanska storstadens liv och 
förfall 

Jane Jacobs (1916-2006), amerikansk författare och debattör. Boken ”Den 
amerikanska storstadens liv och förfall” utgavs första gången 1961. Jacobs 
skriver utifrån ett storstadsperspektiv och där mångmiljonstaden New York är 
hennes främsta utgångspunkt för observationer, tillsammans med andra stora 
amerikanska städer. Hon poängterar att hennes idéer inte rör småstäder och 
byar.

Faktorer för trygghet och möten
Jacobs skriver att en trottoars funktion och användning avgörs av vad som 
gränsar till den, grundläggande är att den ska kännas trygg. För att en 
stadsmiljö inte ska bli otrygg krävs att det finns andra människor där som 
övervakar den. Ordningen skapas således av de oskrivna regler vi har be-
träffande uppförande och agerande bland andra människor, som vi var och 
en hjälper till att upprätthålla med vår närvaro. Denna typ av övervakning 
kan inte ersättas av t.ex. vaktbolag etc. Att människor finns ute på gatorna 
är alltså en viktig faktor för trygghet. Även de människor som man inte 
känner har förmåga att uppleva ett visst ansvar gentemot sina medmän-
niskor (Jacobs 2005, ss. 52-56, 107).

Jacobs skriver att det krävs att tre huvudfaktorer är uppfyllda samtidigt för 
att människor från andra stadsdelar ska lockas till en gata och bidra till att 
den blir tryggare (Jacobs 2005, s. 57);

    • Tydliga gränser mellan privat och offentligt, inga otydliga övergån-
 gar och entréer
    • God överblick från husen ut mot gatan. Det vill säga motsatsen till
 fönsterlösa fasader.
    • Kontinuerlig användning av gatan, så att det är tillräckligt många
 som är ute och kan övervaka vid olika tidpunkter.

Jacobs menar att en grundförutsättning för ovanstående är att det finns 
butiker och allmänna inrättningar i bottenplan så att människor som inte 
bor på just den gatan har anledning att röra sig där. Jacobs skriver också 
att människor lockar människor och att människor tycker om att betrakta 
andra människor. T.ex. tycker många om iaktta andra ifrån ett fönster, från 
en bänk vänd mot ett livligt gaturum etc. Det finns således både användare 
och betraktare på en offentlig plats (Jacobs 2005, ss. 58-59).

Jacobs tar upp ett begrepp som hon kallar självutnämnda offentliga per-
soner. Med detta menar hon människor som har mycket kontakt med 
andra människor på en viss plats och under en längre tid, t.ex. butiksägare, 
torghandlare, kioskägare etc. De har en extra god överblick över vad som 
sker i deras fysiska närhet, jämför Whytes observation av samma fenomen 
(Jacobs 2005, ss. 92-93).
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En omgivning med en funktionell monotoni kan göra att en plats inte 
används tillräckligt mycket under vissa tider på dygnet för att kunna upp-
rätthålla den informella övervakningen. Parker som inte har en god so-
cial övervakning riskerar även de att bli otrygga, precis som gator. Parker 
påverkas även de av sin omgivning, saknas t.ex. en blandad användning av 
byggnaderna i parkens kantzoner ger detta återverkningar även på parkens 
användare. Då det bildas vakuum, som Jacobs uttrycker det, vilket är en 
grogrund för sociala problem. Omgivningens förmåga att generera mång-
fald kan således hjälpa eller stjälpa en park. En park som är placerad där få 
personer har vägarna förbi kommer inte ensam kunna förändra detta fak-
tum. För att en sådan park ska kunna användas mer krävs en specialisering 
så som ett tivoli, en idrottsplats etc. (Jacobs 2005, s. 119).

En park kan när omgivningen ger den tillräckligt med stöd hjälpa till att 
förena flera funktioner genom att skapa en mötesplats. En park behöver 
vara flexibel för att locka till sig olika användare vid olika tider på dygnet. 
Jacobs berättar också om hur dokumentärfilmaren Charles Guggenheim 
noterat vikten av att ha flera flyktvägar att ta till för att man ska känna sig 
trygg på en plats (Jacobs 2005, s. 100).

Villkor för mångfald
Centrumbildningar kan ge en stadsdel dess identitet, men det krävs att hela 
kvarteret runtomkring har en mångfald och variation för att detta ska kun-
na ske. Jacobs menar att de faktorer som påverkar en kommersiell mångfald 
också är faktorer som påverkar andra typer av mångfald. Anledningen till 
att man i en stad ska sträva efter mångfald är ett denna är grunden för 
stadens ekonomiska stabilitet och dess förmåga att attrahera invånare. Ja-
cobs skriver att visuella avbrott i stadsrummet så som ett torg eller en öppen 
plats framför en byggnad i sig inte kan genera mångfald, bara lämna plats 
till den om den redan existerar (Jacobs 2005, ss. 174, 414, 438).

Jacobs teori om vad som skapar en mångfald av funktioner och användare 
innebär att följande fyra villkor är uppfyllda (Jacobs 2005, ss. 176-177);

    1. Det måste finnas mer än en primär funktion (helst fler än två) i en
 stadsdel. Detta betyder att det finns en anledning för människor
 att vistas ute i stadsrummet under olika tider på dygnet, och att
 människor på detta vis delar på de gemensamma utrymmena.

    2. Kvarteren ska vara korta

    3. En blandning i byggnadsbeståndet vad gäller ålder och skick. Detta 
 för att göra det möjligt med olika kostnadsnivåer på lokaler och 
 bostäder.

    4. Tillräckligt många människor måste av någon anledning befinna
 sig i området.
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Nedan diskuteras de fyra villkoren närmare;

1. Primära funktioner
Ska man genom planering komplettera ett område med en funktion måste 
man enligt Jacobs veta vad det är som ska göras/uppnås. T.ex. om syftet 
är att få människor att uppehålla sig i området under andra tider än vad 
de för tillfället gör, behöver man hitta någon verksamhet som kan bidra 
till detta. Sekundär mångfald uppstår när verksamheter etableras p.g.a. de 
primära funktionernas närvaro. De kan erbjuda kompletterande service 
till de människor som kommit till platsen för den primära funktionens 
skull (Jacobs 2005, ss. 179-190).

2. Kvarter
Långa kvarter hindrar människor från att blanda sig när de använder de 
primära funktionerna. Jacobs anser att det är hur människor rör sig och 
var deras vägar korsas som binder samman områden och dess brukare, 
vilket är lättast då kvarteren är korta och vällänkade, se bild 3.2a-b, jämför 
Hillier (Jacobs 2005, ss. 208-212).

3. Byggnader
Nya byggnader är ofta dyra och gör det oftast enbart möjligt för vissa 
företag att etablera sig, t.ex. olika typer av affärskedjor medans andra ny-
startade företag inte har råd med lokalhyrorna. Det samma gäller för vilka 
människor som har råd att bo där. Jacobs skriver att även större företag 
med resurser behöver de mindre för att kunna verka i en ekonomisk mång-
fald (Jacobs 2005, ss. 215-218).

4. Koncentration av människor
Är det för få människor blir det majoritetens efterfråga som styr och det 
mer detaljerade utbudet riskerar att försvinna. Jacobs poängterar att täthet 
inte ska förväxlas med trångbeboddhet (Jacobs 2005, ss. 229-234).

Vakuum vid gränser
Gränser kan försvåra en plats användning om de bara tillåter att människor 
kan komma in från ett håll. Andra exempel på gränser, som verkar som en 
barriär är järnvägar, trafikleder och vattenhinder. Gränser kan också bestå 
i att passage bara är möjlig under vissa tider, t.ex. i gallerior. En gräns kan 
också bildas vid stora byggnadsvolymer och slutna fasader (jämför Space 
syntax). Jacobs anser att gågator kan innebära att det skapas fler problem 
än vad de kan lösa i fall det skapas barriärer för biltrafiken, detta kan en-
ligt henne leda till att det skapas vakuumzoner.  Hon poängterar dock det 
positiva i att människor på gågator kan röra sig fritt över gatan, vilket de 
inte kan där gatuutrymmet domineras av biltrafik, i övrigt förespråkar hon 
inte gågator (Jacobs 2005, ss. 291-292, 299).

Mindre parker och platser kan fungera som länk mellan olika områden. 
Gator kan också ha denna funktion. Gränser kan vara positiva på så vis 

Bild 3.2a-b. Korta respektive långa 
kvarter ger olika möjligheter för 
möten, efter Jacobs 2003 s. 206-208.
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att de kan hjälpa människor att orientera sig och särskilja ett område från 
ett annat. Skär gränserna däremot av stadsdelar som inte kan uppfylla de 
fyra kriterierna för mångfald på egen hand, upplevs de som splittrande 
och problemskapande. Jacobs menar att det är i gränsernas kantzoner man 
enklast kan vidta åtgärder. Hon tar upp exemplet med stora parker och att 
attraktioner bör placeras i kanterna, så att de kan användas även på andra 
tider på dygnet och binda samman parken med omgivande gata eller plats 
(Jacobs 2005, ss. 294-295).

Bostadsområden som ligger isolerade eller omgivna av vakuumskapande 
gränser behöver enligt Jacobs integreras med sina omgivande kvarter. Hon 
menar att detta kan ske genom att dra nya vägar längsmed fasaderna och 
inte rakt ut i odefinierade grönområden. Hon föreslår vidare att det behövs 
utrymme för butiker i källarlokalerna och en kompletterande nybebyg-
gelse (Jacobs 2005, ss. 423-428). 

Orienterbarhet
Skillnader i den fysiska miljön gör att vi kan orientera oss. Markeringar 
av rörelser och riktningar behövs för att vi ska veta var vi är. Jacobs näm-
ner Eugine Raskin, professor i arkitektur vid Columbia University på 
1960-talet, och hans uttalande att arkitekturen inte kan väga upp bristen 
på en variation ifall det bara finns en ensidig användning av byggnaderna. 
Jacobs nämner också ett uttalande arkitekten Eliel Saarinen gjort om att 
det alltid måste finnas en synlig avslutning men att denna aldrig får vara 
slutgiltig (Jacobs 2005, ss. 414, 423-428). (Jämför Hillier)

Bilism
Ju större utrymme bilismen får i staden desto större blir behovet av just 
bilar, detta p.g.a. att bilens skala inte är den samma som fotgängares. En 
ökad tillgänglighet med bil reducerar behovet och efterfrågan på kollek-
tivtrafik. Parkeringsplatser som inte används på t.ex. kvällen bidrar inte 
till att göra staden mer levande och säkrare att vistas i. Jacobs föreslår att 
bilarna ”gallras” ut successivt. Har bilismen inte lika god tillgänglighet 
kan det på längre sikt innebära, när människor funnit andra alternativa 
transportmedel, att bilbehovet minskar. En metod skulle kunna vara att ta 
bort p-platser och mindre vägar utan kompensation och att man genom 
avstängning prövade detta innan man gjorde åtgärden permanent. Man 
behöver dock vara tydlig med vad vinningen med en sådan åtgärd innebär, 
annars är det få personer som skulle se detta som något annat än hinder 
(Jacobs 2005, ss. 381-400).
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Edward T. Hall (1969), The Hidden Dimension

Edward T. Hall (1914-2009) amerikansk antropolog. 

Hall konstaterar att kommunikation sker både medvetet och omed-
vetet och att det är den utgör grunden för våra kulturer. Hall hänvisar 
till djurpsykologen Hedigers beskrivning av det personliga avståndet som 
det avstånd, likt en osynlig bubbla, individer upprätthåller mellan sig själ-
va och andra. Kontakten mellan individer intensifieras när deras bubb-
lor överlappar varandra. Interaktion med vänner innebär att ett kortare 
avstånd fodras. Denna bubbla fungerar som ett litet portabelt territorium. 
Dess storlek varierar med faktorer som ålder, självkänsla, rädsla och sår-
barhet. Storleken bestäms av de två behoven av dels skydd och dels möj-
ligheten till kommunikation. Storleken av det personliga utrymmet ökar 
med individens ålder. Småbarns personliga sfär är gränslös men utökas 
sedan ju äldre barnet blir tills utrymmet övergår till det man har i vuxen 
ålder. I situationer där ett kontrollbehov uppstår på grund av fara minskar 
storleken av den personliga bubblan. Hall ger exempl på en barnfamilj 
som behöver gå över en vältrafikerad gata, då alla går tätt tillsammans och 
håller varandra i handen (Hall 1969, s. 12-14).

Alla levande varelser har ett minimiutrymme som är nödvändigt för att 
kunna överleva. Blir trängseln för stor drabbas både djur och människor 
av allvarliga stressymptom. Trängsel gör att sociala funktioner blir svåra att 
upprätthålla, vilket i sin tur leder till oordning och kaos (Hall 1969, s. 15, 
29-35).

Hall delar in våra sinnesreceptorer i två kategorier (Hall 1969, s. 40);

     • Avståndsreceptorer: Ögonen, näsan, öronen. Dessa kan undersöka 
 objekt och individer på avstånd.

     • De omedelbara: De vi behöver för att en direkt undersökning av
 objekt/individer i vår omedelbara närhet ska kunna ske. 
 Känseln -> sensationer från hudens membran och muskler. Huden 
 kan dessutom känna av värme och värmeförlust både från beröring
 och solstrålning. Detta märker man då man håller upp en hand
 nära ansiktet och sedan tar ner den igen, eller när man känner vär-
 men från någon som står lutad över en.

Syn och hörsel
Hall beskriver hörseln som mer begränsad jämfört med synen. Hörseln är 
mest effektiv inom en radie av 6 meter. Ökar avståndet till 30 meter är det 
egentligen bara möjligt med envägskommunikation och då i ett långsam-
mare tempo än vid ett normalt samtal. Detta kan jämföras med synen, 
där ögat uppfattar en betydande mängd information på en radie av 90 
meter. Interaktion är möjlig till och med på 1,6 km avstånd. Hall belyser 
skillnaden mellan hörseln och synen ytterligare genom att ge ett exempel 
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på att det är möjligt att återge ljud högst trovärdigt medans det är mycket 
svårare att återge en bild. Detta kan hänga ihop med att en platt bild aldrig 
ses som verklighet, eftersom ögat avslöjar att den saknar djup, vilket verk-
ligheten alltid har (Hall 1969, ss. 41, 63-64).

Hall ger ett exempel på att en ljudbarriär på 400 meters avstånd knappt 
märks medans en visuell barriär på samma avstånd är mycket påtaglig. Vi 
lär oss tidigt i livet att filtrera bort oviktiga intryck. Vad man uppfattar 
med sin syn beror också till stor del på vilka objekt man tränat sig på att 
urskilja. Distinkta färgfält med svart och vitt samt raka linjer är lätta för 
ögat att urskilja. Ju närmre man kommer ett objekt desto fortare upplever 
man att det rör sig mot en. Detta fenomen är det som gör att bilförare 
saktar in lite om de kör i en allé med täta trädrader, eftersom de upplever 
att de kör fortare (Hall 1969, ss. 42, 68).

Luktsinnet
Dofter som sveper med vinden utomhus så som kaffedoft, kryddor, ren 
tvätt, nybakat bröd, hav etc. kan bidra till en högre livskvalitet, jämfört 
med hur dålig lukt innebär det motsatta. Luktsinnet fungerar också för att 
varna oss för fara (Hall 1969, s. 45).

Känsel
Olika material har olika egenskaper som vi upplever genom våra känsel-
receptorer i huden. En variationsrikedom i materialval kan addera till upp-
levelsen av platsen. Receptorerna kan ge oss värdefull information om 
den miljö vi vistas i. Bilkörning gör att många känselintryck går förlorade 
eftersom vår kropp överhuvudtaget inte får chansen att röra vid något av 
det vi passerar. Våra sinnesintryck är inte anpassade för att uppleva om-
givningen från insidan av en bil. Detta innebär att vi även blir separerade 
från känselintrycken som annars hade verkat som ömsesidiga förstärkare 
av omgivningen och kunnat bekräfta varandra (Hall 1969, ss. 58-60). Det 
vi ser i periferin kan antingen förstärka eller försvaga känslan av händelser 
i omgivningen. Ju mer rörelse som sker i dessa synfält desto högre blir 
stimulansen, vilket inte enbart behöver vara positivt. I dessa sammanhang 
kan vi få svårare att slappna av och blir lättare stressade. Det är också 
med känseln tillsammans med synen som vi starkast upplever rörelsefrihet 
(Hall 1969, s. 68).

Samverkan mellan sinnena
I den japanska trädgården har man enligt Hall tidigt använt sig av samspe-
let mellan känselintryck och synintryck. Detta sker genom att man genom 
utformningen involverar flera olika sinnen, där man t.ex. försiktigt får 
stiga på utplacerade stenar i en damm, eller både höra och känna rassliga 
grusgångar och grusfält under fötterna. Texturer och ytbehandling kan ge 
en ytterligare dimension till det visuellt synbara. Ett exempel kan vara en 
viss karaktär man vill framhäva av t.ex. en sval känsla av sten eller av luftig 
grönska etc. Denna karaktär kan sedan återspeglas i de olika egenskaper 
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de olika materialen på platsen består av och hur de ser ut. Synintrycken 
behöver bekräftas av de andra sinnena för att man inte ska bli förvirrad och 
tappa orienteringen (Hall 1969, ss. 49-50, 62).  Hall skriver att avstånds-
bedömning inte enbart sker genom vad vi faktiskt ser utan även är kopplat 
till hur vi förknippar  synintrycket med de andra sinnena. T.ex. ser det mer 
ansträngande ut att gå upp för en trappa än en plan väg även om avstån-
det är exakt det samma. En väg som kröker kan också upplevas mindre 
ansträngande eftersom sinnena kopplade till synintrycket bekräftar att det 
inte är någon större ansträngning, se bild 3.3 a-b (Hall 1969, ss. 49-50, 62).

Upplevelse av rum
Smala små rum och rum med lågt tak gör att det personliga utrymmes-
behovet växer. Det samma gäller även för personer som står eller sitter i 
ett hörn. Vi nöjer oss med mindre utrymme om vi vet att vi kan komma 
undan, d.v.s. fly från platsen (Hall 1969, s. 52). I tabell 1 visas en sam-
manställning av de situationer som ökar, respektive minskar storleken på 
det personliga utrymmet baserat på Halls observationer;

Gränser
Hall menar att de mänskliga territorierna består av både synliga och osyn-
liga markörer. Territoriet fungerar som en förlängning av den personliga 
sfären och är relativt lägesbundna. Dessa utgör grundramarna för hur vi 
fördelar våra fysiska aktiviteter och beteende kopplade till dessa. 
Hall talar om fasta objekt (fixed-feauture) och halvfasta (semi fixed-feau-
tures) som de konkreta fysiska gränser vi använder oss av. Med fasta objekt 
menar han hus, väggar, rum, murar etc. Dessa objekt är svåra att flytta 
och utgör mycket tydliga fysiska gränser för olika rum. Bland semifasta 
nämner han objekt som t.ex. möbler, vikväggar etc.  Ett mellanting mellan 
de båda kan vara väggar som går att skjuta undan likt skjutdörrar, vilka är 
vanliga i Japan (Hall 1969, ss. 96-104, 141).

Visuella barriärer som staket, plank och mur etc. blockerar effektivt kom-
munikationsmöjligheterna med omgivningen. Filtrering av andra får vi 
även genom rumsindelning och av omgivande väggar, se bild 3.3a-d. Blir 
ett utrymmes kapacitet nådd upplever vi trängsel, då man inte längre kan 
fördela sig på det avstånd man föredragit (Hall 1969, s. 175). 
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Bild 3.3 a-d. En total visuell 
avskärmning hindrar all kommunika-
tion, en mindre möjliggör samtidigt 
som man har sitt eget revir. En 
väldigt låg gräns fungerar symboliskt. 
Saknas en gräns kan man interagera 
obehindrat, vilket dock inte alltid är 
önskvärt eller socialt bekvämt.

 

Det personliga utrymmet varierar med olika fysiska faktorer 
Storleken ökar Storleken minskar 
Sittande Stående 
Låg takhöjd Hög takhöjd 
Litet, smalt utrymme Stort utrymme 
Trängsel Glest 
Begränsad flyktmöjlighet God flyktmöjlighet 
Visuell exponering Visuell avskildhet 
Placering i hörn Placering ute i rummet 
Inomhus Utomhus 
 Tabell 1 Upplevelsen av rumsstorleken varierar enligt Hall med dessa faktorer



Placering
Hall beskriver ett experiment som visade att olika arrangemang av semi-
fasta objekt kan ge olika konsekvenser angående vilka beteende som un-
derlättas alternativt försvåras. Termen socifugal avser placeringar som se-
parerar människor, ett exempel på detta kan vara väntsalar där man sitter 
uppradade och frånvända från varandra (se bild 3.4).  Motsatsen är en so-
ciopetal placering, vilket innebär att människor riktas mot varandra. Bord-
suppställningen på uteserveringar, med borden tätt uppställda illustrerar 
en sådan placering (Hall 1969, s. 102).

Hall berättar om observationer gjorda i en sjukhuscafeteria med rektan-
gulära bord med sex sittplatser. I studien framkom det att hörnkonversa-
tioner var sex gånger så vanliga som konversationer ansikte mot ansikte. 
Hörnkonversationer var ungefär dubbelt så vanliga som konversationer 
där de samtalande satt bredvid varandra (se bild 3.5). De olika position-
erna längs bordet innebar olika avstånd till den man samtalade med. 
Ovanstående visar att samtalspositioner i 90 graders vinkel föredras. Hall 
poängterar dock att detta nödvändigtvis inte alltid behöver vara fallet. Fak-
torer som personernas relationer, sammanhanget vari de befinner sig och 
deras kulturella bakgrund kan spela in hur man väljer att placera sig. Hall 
menar att flexibilitet är eftersträvansvärt, då människors varierande prefer-
enser kan bli tillfredställda (Hall 1969, s. 102-104).

Flyktinstinkten finns inbäddad inom oss och är en viktig överlevnads in-
stinkt. Känner vi oss trygga (och inte oroar oss för att vi inte ska kunna ta 
oss ut) på en plats kan vi slappna av och vistas i trängsel. Blir vi däremot 
rädda får vi panik i trängsel, om vi känner att vi inte kan komma undan, 
vilket kan sluta illa Hall 1969, ss. 122, 175).

Bild 3.5 Möjliga placeringar runt ett 
rektangulärt bord.

Bild 3.4 Exempel på en socifugal placering av bänkarna i en väntsal.
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Avstånd till andra
Individer upprätthåller olika avstånd mot andra individer i sin omgivning. 
En mycket viktig aspekt när det gäller avstånd är hur människor upplever 
och känner för varandra. Hur väl vi föredrar de olika avstånden i vår in-
teraktion med andra hänger också samman med hur vi är som personer, 
t.ex. utåtriktade eller inåtvända. Hall har definierat fyra olika kategorier 
av avstånd, som alla även är uppdelade i en nära och en avlägsen fas. Hur 
individer placerar sig bredvid varandra indikerar vilken relation de har till 
varandra, även om detta även styrs av sammanhanget (Hall 1969, ss. 110-
120).

Intimsfären
     • Nära, 0 cm - 15 cm -  Alla sinnen är involverade, ögon, känsel, lukt
 och hörsel. Intensiva sinnesförnimmelser av den andra är möjliga.
 Avstånd för direkt fysisk närhet till den andra. Avståndet för sex
 och intimitet.
     • Avlägsen, 15 - 45 cm - Samtal behöver bara viskas fram för att
 man ska kunna tala med varandra. Ögon och detaljer syns väldigt
 tydligt. Kroppsvärmen känns. Avstånd mellan de man står mycket 
 nära.

Personliga sfären 
     • Nära, 45 - 80 cm - Detaljer framträder fortfarande mycket tydligt 
 och även kroppsvärme kan uppfattas. Detta är avståndet för par,
 goda vänner och familjemedlemmar.
     • Avlägsen, 0,8 – 1,2 m - Detaljer i den andres utseende gör det lätt
 att urskilja om den andre ser trött, sjuk eller pigg ut etc. Samtals- 
 tonen är normal/återhållsam. Starkare kroppsdoft upplevs fortfar-
 ande på detta avstånd, men inte lika tydligt som i de tidigare 
 nämnda avstånden.

Sociala avstånd
     • Nära, 1,2 - 2 m - Övergångszonen från de personliga avstånden.
 Detta avstånd brukar benämnas “på armslängdsavstånd” Fysisk
 dominans över den andra är inte längre möjlig inom detta avstånd.
 Vi kan bättre tolerera främlingar som håller sig på detta avstånd.
 Detta avstånd används oftast av arbetskollegor och mellan ytligt 
 bekanta. Samtalsnivån förs på en sådan volym att andra, som inte 
 deltar i samtalet, kan höra det.
     • Avlägsen 2 - 3,5 m - Interaktion av mer formell karaktär. Synen på
 andra är ett mellanting av detaljseende och helhetsöverblick. Vi-
 suell kontakt mellan samtalande behöver hållas på detta avstånd
 om interaktionen ska kunna fortgå. Vi kan pga. detta även börja
 filtrera ut andra, som vi inte önskar ha en konversation med, utan
 att vi upplevs oartiga (så länge de inte är personer som man har en
 sådan relation till att man umgås i intimsfären eller den personliga
 sfären). Denna filtrering är också ett sätt att visa hänsyn till andras
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 personliga sfärer.

Publikt avstånd
     • Nära 3,5 - 8 m - Högre röststyrka är nödvändigt på detta avstånd. 
 Detaljerade texturer och nyanser hos andra är inte möjliga att 
 uppfatta. 
     • Avlägset 10 m och mer - Avståndet används i olika publika situa-
 tioner. Röst och uttryck/mimik behöver överdrivas och förstärkas
 för att de ska kunna kommuniceras och uppfattas. Gester behövs 
 för att förtydliga och samtalstempot blir långsammare.

På väldigt långa avstånd börjar vi se människor som siluetter utan djup, 
vilket gör det svårt för oss att uppfatta och känna med den andre. Vid 
närmare avstånd kan vi bättre förstå och känna empati med andra (Hall 
1969, s. 71).

Grupper
Grupper kan också ha personliga sfärer som de vidmakthåller mot om-
givningen, vilket innebär att andra människor helst ej passerar emellan 
personerna i gruppen. Konversationer som äger rum inom gruppen sker 
dämpat. (Hall 1969, s. 124).

Kommunikation i olika kulturer
Röststyrkan kan variera mellan olika kulturer. Ett problem som vi kan 
uppleva när vi samtalar med människor från olika kulturer är svårigheten 
att läsa av varandras subtila tecken, vilka vi delvis lärt oss under vår upp-
växt och alltså formats av vår kultur. Det innebär att vi av misstag kan ge 
eller få felaktig respons vilket leder till att vi lätt misstolkar varandra. Det 
kan få till följd att vi känner att vi inte får fram det vi menar, eller att vi 
upplevs som påträngande eller oartiga, trots att vi inte alls haft dessa avsik-
ter. Vår kommunikation med andra består bara till en viss del av det som 
ordagrant sägs, resten tolkat lyssnaren med hjälp av övriga signaler som 
tonfall, blick, kroppsspråk etc. (Hall 1969, ss. 96, 105).
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Jan Gehl (2003), Livet mellem husene

Jan Gehl (1936 -), dansk arkitekt . Boken ”Livet mellem husene” utgavs första 
gången 1971, den har sedan dess uppdaterats och återutgivits i flera omgångar.

Aktivitetstyper
Gehl menar att det finns tre typer av aktiviteter som kan ske utomhus; 
Den första typen är nödvändiga aktiviteter, d.v.s. sådana som vi måste 
göra, t.ex. gå till jobbet, handla mat, vänta på bussen etc. Dessa aktiviteter 
påverkas mycket lite av yttre omständigheter och huruvida närmiljön 
håller en hög respektive låg kvalitet. Den andra kategorin är valfria ak-
tiviteter. Detta är aktiviteter man själv väljer att göra om de yttre om-
ständigheterna tillåter det. Det kan handla om att t.ex. sitta på en bänk i 
solen, stå och titta på förbipasserande, ta en promenad för promenerandets 
skull. Denna kategori menar Gehl är beroende av en fysisk miljö med hög 
kvalitet. Den tredje och sista kategorin är sociala aktiviteter. Dessa kän-
netecknas av passiv eller aktiv interaktion mellan människor. Det kan röra 
sig om samtal, barns lek med andra barn, men även att se och höra andra 
människor. Dessa aktiviteter har lättare att uppstå om det sker gott om 
valfria aktiviteter i det offentliga rummet (Gehl 2003, ss. 7-9). Den mest 
dominerande aktivitetstypen utomhus är de nödvändiga. Gränserna mel-
lan de olika aktiviteterna kan vara flytande. De ena kan övergå i det andra 
och i det tredje.

Gehls slutsats är att utemiljöer av låg kvalitet enbart ger utrymme för nöd-
vändiga aktiviteter medans de två senare kategorierna inte har några yttre 
förutsättningar för att kunna äga rum. På grund av denna brist blir ute-
livet mindre aktivt. Tvärtom blir det ett livligare stadsliv om det finns en 
större andel personer som ägnar sig åt de frivilliga och sociala aktiviteterna. 
Dessa aktiviteter innebär även en självförstärkande faktor enlig Gehl. Han 
menar att om en person väljer mellan två gator där den ena är öde och den 
andra välbefolkad så väljer de flesta den senare. Han skriver vidare att man 
orienterar sig mot andra människor, placerar sig i närheten av andra samt 
att aktiviteter som äger rum gör det lättare för ytterligare andra aktiviteter 
att komma igång. Att människor attraherar andra människor blir hans 
poäng, vilken delas av bl.a. Whyte och Jacobs.

För att bedöma hur hög en stadsmiljöskvalitet är räcker det således inte 
med att räkna hur många personer som vistas i gaturummet, utan man 
behöver studera vad de företar sig. Ju fler personer som sysselsätter sig med 
valfria och sociala aktiviteter desto troligare är det att platsen innehåller 
en ansamling av de element som människor behöver för att vilja vistas 
där (Gehl 2003, ss. 9, 69-112) .Gehl skriver att även om vi inte känner 
de personer vi möter i stadsrummet så kan närvaron av andra människor 
innebära en möjlighet till kontakt, samt vara en källa till information om 
omvärlden. Andra människor kan också ge inspiration till den enskilda 
individen (Gehl 2003, ss. 10-11).
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Privata och offentliga zoner
Det behöver finnas en övergång mellan privata och offentliga zoner. Starkt 
markerade gränser mellan privat och offentligt gör det svårare att närma 
sig det offentliga rummet. Gehl illustrerar detta med följande exempel; att 
antingen befinna sig i tapphuset i ett höghus eller innanför dörren, det 
finns inget mellanting. Han menar att de behövs övergångszoner som är 
halvprivata och som länkar det privata till det offentliga. Att uppehålla 
sig i denna gränszon ger också möjlighet att upptäcka aktiviteterna i det 
off-entliga rummet och man kan, bara genom att vistas ute, på avstånd 
delta i de andras aktivitet. Finns det platser där grannar kan mötas utanför 
sin bostad är det större sannolikhet att de hälsar och pratar med varandra. 
Halvprivata entréer och utrymmen framför husen kan skapa en anledning 
för de boende att vistas där utan att känna sig obekväma, likaså kan små 
uteplatser/trädgårdar för de boende på bottenplan fungera. Utemiljöer med 
flera olika grader av offentligt/privat kan möjliggöra för en tydligare använ-
dningsstruktur av utrymmet som helhet (Gehl 2003, ss. 57, 94, 107-108, 
163). (Jämför detta med Bell, Fisher, Baum & Greene och Madanipours 
distinktion mellan markering av gränserna och upplevelsen av dessa)

Tydligt definierade områden gör också att ytorna undviks att betraktas 
som ett ingenmansland. Detta kan åstadkommas med fysiska markörer så 
som rumsavgränsningar med portaler, häckar eller markbeläggning. För 
att alla typer av människor ska kunna vistas i stadsrummet krävs att de 
offentliga platserna har varierande funktioner som inte utesluter en eller 
vissa grupper av användare (Gehl 2003, ss. 57, 72, 165).

Se- och hörkontakt: 

Sinnesintryck 
Gehl utgår ifrån våra sinnen när han beskriver från vilka avstånd vi upp-
lever andra människor.  Synvinkeln är störst horisontellt, ca 90 grader på 
var sida, vertikalt är vinklen mindre, dessutom riktas ögonen 10 grader 
neråt (Gehl 2003, s. 59). Detta kan indikera att kommunikation på olika 
nivåer inte blir jämlika och sker till någons nackdel, se bild 3.6. Det sociala 
synfältet börjar inom 100 meter. Han illustrerar detta med ett exempel på 
hur människor placerar sig på en glest befolkad badstrand. Han menar att 
besökarna håller sig cirka 100 meter ifrån varje sällskap. På detta avstånd 
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Bild 3.6 Kommunikation på olika 
nivåer är inte socialt bekvämt.

Förhindras (privatisera) Mildras (o�entliggöra)

teppÖ ruM

Stora avstånd Korta avstånd

tehgitsah gåL tehgitsah göH

Flera plan Ett plan

Orientering rygg mot rygg Orientering ansikte mot ansikte 

 
Tabell 2 Se- och hörkontakts tabell återgiven från Gehl (Gehl 2003, s. 58).



är det inte möjligt att se om det är någon man känner eller se vad person-
erna gör i detalj. På ett avstånd på 70 meter kan man se vad individer gör, 
men utan detaljer. Vid 20-25 meters avstånd kan man urskilja detaljer och 
känna igen personer. Gehl utgåt ifrån Edward T. Halls klassificering av 
avstånd för olika typer av kommunikation (Gehl 2003, ss. 59-65).

Med ovanstående i åtanke samt att människor är begränsade av att färdas i 
ca 5 km/h till fots, drar han slutsatsen att människor upplever mindre rum 
som mer upplevelserika eftersom detaljerna framträder tydligare än i stor-
skaliga rum där man med sina sinnen inte uppfattar nyansskillnader och 
har ej samma möjligheter att läsa av och studera andra människor på plat-
sen i de fall de befinner sig för långt bort från en själv (Gehl 2003, s. 59).

Aktivitetsnivå i det offentliga rummet
Gehl påpekar att aktivitetsnivån i den offentliga miljön är beroende av 
hur länge de enskilda aktiviteterna varar. Ju längre tid människor spend-
erar ute, desto aktivare blir stadslivet, jämför detta med Hilliers teori om 
samnärvaro (co-presence). Detta kan kopplas till de tidigare nämnda kat-
egorierna av uteaktivitet, där de två senare handlar om att uppehålla sig. 
Många dörrar längs med gatan ger livligare gaturum. Gehl rekommend-
erar butikslokaler som är 4 till 6 meter breda, med 15-25 ingångar per 100 
meter. Han betonar vikten av aktiviteterna som sker vid ingångarna. Vid 
långa slutna fasader sker det inte mycket aktiviteter. Han nämner vidare 
att det inte är någon god idé att placera butiker och gator ovanpå varandra 
i flera plan, då det snarare separerar än sammanför gatuaktiviteterna (Gehl 
2003, ss. 64, 91-93).

Fasader som öppnar sig mot gatan med fönster och entréer ger en större 
förståelse och inblick i byggnadens funktion. Däremot är trenden att det 
främst är inom områden där handel sker som fasaderna öppnas upp. Prin-
cipen kan även tillämpas på flera byggnader med framför allt publik funk-
tion enligt Gehl (Gehl 2003, ss. 115-117).

Att gå
Att gå hör främst hemma inom kategorin för nödvändiga aktiviteter. 
Gåendet kan dock göra det möjligt att växla över till en frivillig eller so-
cial aktivitet. Förutsättningarna för att gå är först och främst att det finns 
plats till detta. Gehl nämner här att det kan finnas motsättningar mellan 
kraven på en klimatskyddad miljö, upplevelserikedom, intim skala, samt 
att man ändå ska ha tillräckligt med plats för rörelse (Gehl 2003, s. 125). 
Gehl har i observationer funnit att de övre gränserna för en gatas kapa-
citet med en tvåvägs gångtrafik är max 10-15 fotgängare per minut och 
meter gatubredd. Detta innebär att en fotgängarström på 100 personer 
per minut ryms i en 10 meter bred gångbana. Ökar antalet fotgängare och 
passerar detta värde, börjar man att arrangerar de sig i två led, ett i den ena 
riktningen och ett i den andra. En sådan trängsel främjar inte möten efter-

3. RESULTAT ● 33



som man bara ser människors ryggtavla. Rullstolsburna, barn i barnvagnar 
och äldre med rullatorer etc. ställer ökade krav på framkomligheten (Gehl 
2003, s. 126).

Enligt olika undersökningar Gehl hänvisar till är ett gångavstånd på 400-
500 meter till dagliga aktiviteter acceptabelt för de flesta (med undantag 
för barn, rörelsehindrade och äldre som behöver kortare avstånd). Gehl tar 
också upp den upplevda väglängden, vilket betyder att en väg känns längre 
eller kortare beroende av omgivningarna, dessutom tolereras en omväg 
motvilligt. Kan man se målpunkten vill de flesta ta den kortaste sträckan, 
att inte kunna göra detta upplevs som tröttande och irriterande. Korsning-
ar med mycket biltrafik upplevs som hinder och begränsar fotgängare och 
cyklister (Gehl 2003, s. 129) (Cyklister blir ännu mera avbrutna i sin han-
dling än fotgängare då de måste bromsa och stiga av cykeln).

Gehl hävdar att man i ett gångsystem som är uppdelat i många mindre 
etapper upplever vägen kortare än om samma sträcka skulle utformas som 
en rät linje (Jämför med Space syntax analyser där detta innebär mot-
satsen). Enligt Gehl föredrar människor att passera rum i kanterna, där 
man både får uppleva närhet till det som föregår i kantzonen, men också 
överblick till den andra öppna sidan mot det stora rummet. Dessutom 
upplevs ett beskydd av kanten, då man själv inte syns lika tydligt som om 
man skulle gå mitt ute på den öppna platsen. Detta kan jämföras med 
gångvägar som lagts i mitten av ett grönområde, med lite grönska på varje 
sida, där man är mer exponerad. Gehl påpekar att han i en gånglinjeunder-
sökning iakttagit hur människors benägenhet att ta den kortaste gångvä-
gen förändrades efter mörkrets inbrott, till att följa de ljusaste sträckorna 
(Gehl 2003, ss. 130-134).

Människor undviker att behöva gå upp eller ner vid nivåskillnader. Detta 
är naturligtvis beroende på höjden av nivåskillnaderna, då större skillnad-
er upplevs jobbigare att ta sig förbi, medan små breda trappsteg är mer 
överkomliga. Gehl påpekar också att det är lättare att börja med att gå 
ner än att ta en trappa/slänt som lutar uppåt. Ramper kan dessutom göra 
att det visuella intrycket av lutningen blir mindre och bör då enligt Gehl 
användas i de fall man måste leda fotgängarna upp eller ner, se bild 3.7a-b. 
(Gehl 2003, ss. 134-137).

Att stå
Man kan stå av flera olika anledningar. De flesta ståaktiviteter är av en funk-
tionell natur, t.ex. stå och vänta på bussen, stanna vid ett övergångsställe, 
stå i kö etc. Dessa aktiviteter är ofta av kortare slag och sker av nödvän-
dighet. Man kan också föra samtal med någon, detta kan ske av praktiska 
skäl men kan också övergå i en social aktivitet. Samtalet kan ske på olika 
platser, utan att de samtalande berörs särskilt mycket av yttre omstän-
digheter. Står man längre på ett ställe övergår handlingen till att uppehålla 
sig på platsen, och faller då inom kategorin frivilliga aktiviteter. Vanliga 
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Bild 3.7 a-b. Det är lättare att 
bärja gå nedåt än uppåt.



platser att uppehålla sig vid är tidigare nämnda kantzoner, gränszoner och 
ofta i anslutning till fysiska objekt som man kan stödja sig emot, samt 
fasader med nischer och entréer. Dels ger en sådan placering överblick och 
dels möjlighet till att bevara en distans till andra, vilket är samma fördelar 
som de gående uppskattar. Gehl citerar en annan författare, Christopher 
Alexander i hans påstående att; misslyckas kanterna misslyckas rummet. 
Det betyder att det måste finnas skyddade zoner för att människor ska 
vilja vistas på offentliga platser, och gärna ett urval av dessa (Gehl 2003, 
ss. 139-145).

Att sitta
Bra sittplatser är nödvändiga för längre uppehåll. Hur människor väljer 
var de vill sitta är en nyckelfråga för att kunna göra en optimal placering 
av bänkar och sittplatser. Enligt Gehl används de bänkar som riktar sig 
mot aktiva platser, där det finns andra människor att titta på, mer än de 
som inte gör det. Utsikten i en stadsmiljö är främst gatulivets aktiviteter 
med förbipasserande gång- och cykeltrafik. Bra sittplatser är i kanterna av 
rummet, där ryggen är skyddad samt att placeringen medger en god över-
blick. Platser i skyddade lägen med solsken fördras, t.ex. nischer eller andra 
utbuktningar i fasaderna. Med kanteffekt menas att människor föredrar 
att sitta längs definierade kanter framför sådana platser som är placerade i 
mitten av ett rum. 

Ett annat skydd som behövs är mot klimatpåverkningar, så som skydd mot 
vind. Det är t.ex. mycket färre personer som sitter utomhus eller uppe-
håller sig ute under vinterhalvåret. Man bör därför sträva efter att åstad-
komma så goda mikroklimat som möjligt där det är tänkt att människor 
ska uppehålla sig. Gehl poängterar att det är viktigt att platsen upplevs 
som trygg och säker för att man ska vilja uppehålla sig där. Finns det för 
mycket trafik och där brott ofta begås känner vi oss otrygga. Där det finns 
många andra människor närvarande känner vi oss däremot tryggare (Gehl 
2003, ss. 147-151, 169-172). 

Hur sittplatser är placerade har påverkan på hur vi kan kommunicera. 
Sitter vi rygg mot rygg, erbjuds ingen ingång till konversation. Sitter vi 
ansikte mot ansikte ger det goda samtals möjligheter, men risken blir också 
större att ofrivilliga konversationer inleds. Bänkar placerade i rät vinkel ger 
en större flexibilitet (Gehl 2003, ss. 161-162). (Jämför Hall och Whyte).
Människor ställer olika krav på sittstandarden. Yngre personer kan sitta 
lite var som helst, medans ju äldre man blir desto högre blir kraven. Där-
för menar Gehl att man behöver ha ett antal primära sittplatser med god 
komfort, vilka är utrustade med ryggstöd etc. Dessa kan kompletteras av 
sekundära sittplatser, t.ex. sittmöjligheter längs en fontän, mur eller trapp-
steg etc (Gehl 2003, ss. 151-154).
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Gehl, Gemzøe, Kirknæs och Søndergaard (2006), Det nye 
byliv

Boken utgår ifrån studier i Köpenhamn som Kunstakademiets Arkitektskole 
bedrivit under åren 1968, 1985, 1995, 2005. 

Konvertering till gågata
I november 1962 blev Strøget en gågata. Sedan dess har flera platser i 
Köpenhamn blivit gågator. Gehl, Gemzøe, Kirknæs och Søndergaard 
skriver att detta har varit möjligt p.g.a. att man gjort konverteringen i 
mindre etapper vilket inneburit tid för anpassning till de nya förutsättnin-
garna. Man har också arbetat med att successivt reducera antalet parker-
ingsplatser i stadens centrala delar. En annan fråga man arbetat mycket 
med är cykeltrafik. Cyklister har till skillnad från bilisterna mer kontakt 
med omgivningen, man kan se fotgängarna och man färdas i en långsam-
mare hastighet, ca 15 km/h. Konflikter mellan fotgängare och cyklister är 
inte lika allvarliga som med bilister, skadorna blir lättare. En cyklist kan 
dessutom förvandlas till en gående när som helst man hoppar av cykeln. 
Ett sätt att prioritera cyklister är att låta dem få grönt oftare än bilisterna 
vid korsningar (Gehl et al. 2006, ss. 22-24, 76).

Klimatets inverkan
I Norden är klimatet strängt under vinterhalvåret, vilket betyder att man 
måste ta extra vara på soliga läplatser och söderlägen. Värmen är sällan 
ett problem, utan de flesta föredrar att sitta i solen även på sommaren. På 
sommaren går vi dessutom långsammare, ca 20 % saktare, enligt mätnin-
gar på Strøget. Blåst har en tendens att tillta på stora öppna platser samt 
vid höga byggnader som får vindens hastighet att öka nere vid marken. 
En lägre tätare bebyggelse medför enligt författarna inte samma problem. 
(Gehl et al. 2006, ss. 38-39).

Aktiviteter efter stängningsdags
Gehl et al. tar upp positiva effekter av att ha en funktionsblandning i staden 
(inspirerade av Jacobs), finns det t.ex. människor som ser och övervakar 
en plats på olika tider på dygnet blir den tryggare att vistas på. Aktiviteter 
som kan förekomma efter butikernas stängningsdags är, biografer, teat-
rar, nöjesställen, pubar, caféer, restauranger, kiosker och olika temporära 
evenemang. Gehl et al. beskriver caféernas funktion som möjliggörare för 
att iaktta gatulivet under en längre stund. Människor behöver både mer 
intensivt använda platser och platser som är lugnare där man kan dra sig 
tillbaka (Gehl et al. 2006, ss. 29, 41, 66-67).

Stadsrummets kvalitéer
Gehl et al. nämner olika kriterier för skydd, komfort och mervärde för att 
kunna utvärdera stadsmiljöns kvalitéer. De behandlar både upplevelsen 
av dessa faktorer såväl som av den faktiska fysiska förekomsten av dem. 
Kriterierna är en sammanfattning av redan nämnda faktorer i Livet mel-
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lem husene. Enligt dessa ska det finnas bl.a. ett skydd mot trafikolyckor, 
föroreningar, kriminalitet och våld. Stadsmiljön ska kännas trygg för alla, 
även äldre, rörelsehindrade och föräldrar med barn. Man ska inte heller 
behöva oroa sig för överfall och annat våld. Enligt Gehl et al. ska platser 
vara trafiksäkert utformade, ha god belysning och god överblick samt vara 
välanvända på flera olika tider av dygnet. Vidare ska det finnas plats och 
förutsättningar för de tre aktivitetstyperna beskrivna i föregående avsnitt, 
under Gehl (2003). 

Estetiska kvalitéer på en plats kan vara val av högkvalitativa material till 
markbeläggning, fasader och andra objekt. Grönska och inslag av vatten 
samt en detaljrikedom är element som bidrar till trivsammare utemiljöer. 
Skalan ska utgå ifrån människans sinnen och perceptionsmöjligheter 
(Gehl et al. 2006, s. 107).
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William H. Whyte (1980), The social life of small urban 
spaces

William H. Whyte (1917-1999), amerikansk urbanforskare, journalist och 
författare.

Hur sittplatser väljs
Under en dag varierar antalet personer på en offentlig plats, Whyte menar 
dock att hur de som kommer och går distribuerar sig över platsen är rela-
tivt konstant. Genom att iaktta hur människor väljer att uppehålla sig på 
en plats under de tidpunkter när den inte är som mest välbesökt kan göra 
det mer tydligt vilka de föredragna platserna är (Whyte 1980, s. 18). I 
Whytes undersökning noterade han att män gärna sitter långt fram med-
ans kvinnor gärna håller sig lite mer undanskymt, par sitter gärna på syn-
bara ställen. De platser som används mest har en större andel kvinnor, 
detta menar Whyte beror på att kvinnor är mer känsliga än män för yttre 
störningar och att kvinnor därför ägnar mer tid åt att välja sittplats (Jämför 
Hall, Madanipour och Bell, Fisher, Baum & Greene som tvärtom hävdar 
att kvinnor är mer tåliga för störningar eftersom de har en mer flexibel per-
sonlig sfär. Whytes observationer kan möjligen bero på kulturella förhål-
landen). Whyte påstår därför att om det i genomsnitt vistas fler kvinnor 
på en plats så är det antagligen en bra plats. Whyte nämner att människor 
verkar föredra att ha ryggen skyddad och att man föredrar att kunna ha 
god uppsikt över en plats. Han tar däremot upp ett exempel på hur främst 
män sitter längsmed trottoaren med ryggen ut mot gatan och överblicken 
in mot trottoaren (Whyte 1980, ss. 15-22).

Hur arkitekturen ser ut ovanför ögonnivå spelar mindre roll enligt Whyte 
för hur en plats används, det finns enligt honom viktigare kriterier. En 
slutsats han drar är att det sitter flest människor där det finns flest sitt-
möjligheter. Förutom att sittplatser ska vara fysiskt bekväma/sittbara, så 
spelar det en avgörande roll hur socialt bekväma de upplevs. Enligt Whyte 
betyder det att man måste kunna välja hur och var man vill sitta; längst bak, 
vid sidan, i solen, i skuggan, i grupp eller ensam. För att öka sittmöjlighet-
erna på en plats kan man göra kanter sittbara, t.ex. i en fasad, vid en trappa, 
längs med upphöjda planteringar, låga murar etc. (Whyte 1980, ss. 24-32).

Människor tenderar att ogilla individuella sittplatser som är fast fixerade, 
kan de så väljer de sådana som inte är det. Detta beror på att människors 
sociala utrymme är i ständig förändring (Se även Hall, Madanipour och 
Bell, Fisher, Baum och Greene), vilket är något som fasta stolar inte tar 
hänsyn till. En person som sitter bredvid någon på ett café flyttar t.ex. 
ofta sin stol några centimeter hit och några dit, bara för att justera de 
små utrymmena och för att känna att man kan flytta lite om det behövs 
(Whyte 1980, ss. 35-37). Hur hög är en optimal sitthöjd frågar sig Whyte, 
omkring 43 cm med viss variation? Genom observationer kom han fram 
till att människor sitter överallt på höjder från 30 cm till 90 cm. Hörnsitt-
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platser föredras av många, särskilt då de är i 90 graders vinkel vilket under-
lättar när man vill samtala (Whyte 1980, ss. 30-31). (Denna uppfattning 
delas av både Hall och Gehl).

Gånglinjer och sittplatser
Människor som inleder en konversation/konverserar verkar vara okänsliga 
för var de står, t.ex. kan de stå mitt i en folkström. Detta gäller även när 
människor möts och samtalar på ett torg. Folk ställer sig gärna bredvid 
fasta objekt så som statyer, pelare etc. och gärna mitt i gångflödet, däre-
mot sällan i mitten av en plats, eller utanför gånglinjerna (se bild 3,8). 
Detta kan enligt Whyte bero på att människor föredrar att ha valfrihet, i 
detta fall valfriheten att avbryta samtalet genom att enkelt kunna röra sig 
vidare. Whyte hävdar att där en gånglinje möter sittbara platser, så är det 
där flest personer sitter (jämfört med de sittplatser på platsen som inte är 
nära de gående). Han konkluderar att rörelse och sittande alltså inte är 
två motsatser, utan kompletterar varandra. Whyte föreslår att man testar 
var människor föredrar att sitta, innan man fäster bänkarna permanent 
(Whyte 1980, s. 34).
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Mikroklimatets påverkan
I Whytes undersökningar noterades att när temperaturen var lägre satt 
människor där solen var och inte i skuggan. När det blev varmare var dock 
solen inte längre en avgörande faktor för var folk placerade sig. Har platsen 
sol och det finns möjlighet till skugga ger denna valmöjlighet ett mervärde 
hos brukarna. Hur vinden blåser är lika viktigt som solens åtkomst. So-
liga platser med lä föredras tydligt när det är kyligt och gör att man kan 
sitta ute en stund även kyligare dagar. Söderlägen på offentliga platser bör 
således tillvaratas (Whyte 1980, s. 40).

Att kunna sitta under ett träd är något som många väljer i fall där finns 
sittplatser. Vatten kan tillföra mycket till en plats, som rörelse, ljus och 
ljud. Tillgängligheten till vattnet bör vara god, så att man kan röra vid och 
känna på det, samt att kunna sätta sig nära. Vattenljud kan också bidra 
till att förbättra samtalsklimatet. Det dövar trafikljud men det gör också 
att man kan samtala utan att andra hör en, vilket ger en ökad känsla av 
avskildhet (Whyte 1980, s. 42-49).

Om olika platser
Hur platsbildningar förhåller sig till den intilliggande gatan är mycket vik-
tigt att ha i åtanke vid gestaltandet av platsen. Whyte menar att platsbild-
ningen bör utformas så att den hänger samman med gatan och sömlöst 
övergår i den. Hur väl en plats syns är viktigt om människor ska använda 
den. Platser ska helst inte vara nersjunkna, detta främst p.g.a. att män-
niskor på ett sådant torg känner sig uttittade utan att själva kunna se vem 
som betraktar dem. Primära platser bör således inte vara lokaliserade mer 
än en meter över eller under gatunivån (Whyte 1980, s. 57-59). Whyte 
menar att förekomsten av mat ökar aktiviteterna på en plats. Matvagnar 
kan fylla det behov som inte täcks in av fasta restauranger och caféer. Mat 
lockar fler människor än t.ex. en torghandlare som säljer blommor (Whyte 
1980, ss. 50-53).

Med begreppet triangulation menar Whyte hur en extern stimulans bi-
drar till att främmande människor kan komma att prata med varandra 
(likt en triangel med minst tre parter). T.ex. musikanter och underhållare 
som samlar en grupp människor, vilka står och iakttar de som uppträder, 
men också de andra som står bredvid i ringen. Händer det något oväntat 
i numret kan man kommentera det till främlingen bredvid (Whyte 1980, 
ss. 94-96).

Platser inomhus bör innehålla flyttbara stolar framför fasta samt sittbara 
kanter. Mat bör finnas, även av enklare typer, samt handel i någon form 
och sist men inte minst toaletter. Inomhusplatser bör vara synliga utifrån 
gatan. Gallerior som är symmetriskt planlagda kan vara desorienterande 
eftersom de saknar landmärken, eller andra utmärkande drag i strukturen, 
särskilt förvirrande blir det om man inte kan se ut ur byggnaden (Whyte 
1980, ss. 76-88).
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Kapacitet
Människor fördelar sig inte jämnt över en plats när den börjar fyllas upp, 
utan dras till varandra, snarare än att fylla upp de yttre utrymmena. Män-
niskor har en förmåga att själva reglera hur mycket folk en plats kan in-
rymma, detta mått upprätthålls helt enkelt så att man går någon annan-
stans om det blir för trångt (Whyte 1980, ss. 66-68).

3. RESULTAT ● 41



Bild 3.9 Space syntax analys över London, bild från rapporten Agora : Cities for people, Space Syntax 
Limited (2002). Fifth Framework Program 1998-2002.



Bill Hillier (1996), Space is the machine: A configurational 
theory of architecture

Bill Hillier är den person som varit mest tongivande i utvecklingen av Space 
syntax. Metoden utvecklades tillsammans med hans kollegor på UCL Bartlett 
Faculty of the Built Environment i London under slutet av 1970-talet.

Hillier använder det engelska ordet space, vilket har en vid betydelse och 
kan i sammanhanget betyda vidd, rum och rymd. Jag kommer i genomgån-
gen använda samtliga ovanstående ord anpassat till betydelsen i det sam-
manhang de återfinns i Hilliers text. Rymd är ett begrepp som inte låter 
sig förklaras lika lätt som en fysisk form. Detta dels p.g.a. att den består av 
tomrum vilket gör att dess struktur inte framgår med samma tydlighet och 
dels att den inte kan upplevas från enbart en plats, man kanske behöver 
röra sig igenom den för att kunna se hela rymden (Hillier 1996, ss. 26-27, 
378). Form förändras långsamt och funktioner snabbt. Hillier menar att 
funktioner är beroende av formen. Hans huvudtes är att rörelse, både till 
fots och i fordon, i huvudsak bestäms av hur stadens fysiska konfiguration 
ser ut (Hillier 1996, s. 152).

Konfiguration
Teorin bygger i stort på begreppet konfiguration, som i sammanhanget 
betyder hur relationer hänger samman med andra relationer. Dessa relatio-
ner bildar mönster och det är dessa mönster som är det främsta föremålet 
för Space syntax studier. Konfigurationen fångar hur en yta i ett system 
förhåller sig till helheten (Hillier 1996, ss. 29-35). 

I bild 3.10 illustreras skillnaderna för olika rumsliga samband. Hillier 
menar att placeringen av genomträngliga entréer är kritisk för konfigu-
rationen. ”Djupet” är de antal steg man behöver göra för att komma till 
en ruta från alla de andra. Varje streck mellan cirklarna illustrerar en länk. 
Med begreppet ”trädstruktur” menas att grafen har en länk färre än anta-
let länkade celler och att det inte heller finns någon rundgående koppling 
som i 1c.

Bild 3.10 figur 1a visar en djup trädstruktur, i denna måste man passera en 
lång kedja av rum för att nå de innersta. Djupgrafen till höger illustrerar 
detta på ett tydligt sätt, där cirkeln med ett kryss är startpunkten, där dess 
länk är steget för att komma in i figuren. Bild 3.10 figur 1b visar en grund 
trästruktur. Här nås alla rummen via tre mittrum, denna länkning ger ett 
annat utseende på djupgrafen.

Bild 3.10 figur 1c visar rumsliga förhållanden där varje rum har en 
öppning. Denna konfiguration får mindre djup, då det är färre steg att 
passera för att nå samtliga rum.
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Integration
Måttet för att mäta konfiguration är integrationsvärdet. Detta grundar 
sig på det djup som beskrivits ovan. De länkar som återfinns i djupgrafen 
återger inte avstånd i meter utan mäter endast relationer. För att räkna 
ut varje enskild cells djup räknar man således samtliga steg varje cell i 
systemet behöver göra för att nå denna. I bild 3.11 figur 2a-c illustreras 
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Bild 3.10 Figur 1a-c visar respektive figurs djupgraf (Figur efter Hillier 1996)
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Bild 3.11 Figur 2a-c visar olika cellers djup beroende på hur deras inbördes kopplingar ser ut.
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hur dessa värden ser ut för de ovannämnda rumssammanhangen. Obser-
vera att öppningen in till bilderna inte är med, detta för att tydliggöra 
det geometriska förhållandet. Hade denna varit med skulle den räknas 
som ytterligare en ruta (Hillier 1996, ss. 105-107). Td står för det totala 
djupet, vilket helt enkelt är värdena i rutorna summerade. Bild 3.11a har 
det största djupet och 3.11c det minsta. Rutan i mitten i 3.11c är den 
bäst integrerade cellen, medans hörnen är de minst integrerade. Oavsett 
en kvadrats storlek och antal rutor återfinns detta samband, förutsatt att 
varje cell har en horisontell och en vertikal koppling till sin granne. I en 
cirkel är det ett liknande förhållande, förutom att den saknar hörn och 
därför har ett lägre djup än en kvadrat, vilket gör den mer integrerad i 
genomsnitt. En rektangel har lägst integrering i kortändarna, liksom en 
smal linje med endast en rad celler länkade till varandra. För att räkna ut 
integrationsvärdet används det medeldjup som varje cell har i förhållande 
till alla andra celler i systemet. Ju lägre djup, desto högre integrationsvärde 
(Hillier 1996, ss. 108-109).

Förändras en länk i konfigurationen kan det få konsekvenser på hela sys-
temets integrationsvärden, beroende på hur länken är kopplad i systemet 
som helhet, se bild 3.11 2a-c. Vill man ta hänsyn till antalet meter kan 
man lägga ut en tesselering av kvadrater, så att ett finmaskigt rutnät bildas, 
där varje ruta exempelvis motsvarar 1 m2 av den rymd man vill under-
söka.  Hillier hävdar att olika typer av konfigurationsmönster ger olika 
möjligheter för användning. Han ger exempel på hur bostadsrum används 
på olika sätt beroende på hur integrerade de är med de övriga rummen.
Hilliers grundtanke är att detta även gäller i större skala, som för t.ex. 
stadsstrukturer (Hillier 1996, ss. 38, 96-100, 136-140).

Axialkarta, konvexa ytor och siktlinjer
En Space syntax analys kan bland annat utföras på så sätt att siktlinjer ritas 
ut då dessa bygger upp en axialkarta. En siktlinje är en helt rak linje och 
bryts av byggnadsfasader, höga murar, nivåskillnader eller andra hinder. 
Dessa linjer används sedan för att med så få linjer som möjligt täcka in 
hela stadens sammanhängande tomrum. Rummet/rymden kan delas in i 
så få konvexa ytor som möjligt. Med konvex yta menar Hillier att utrym-
met inte genomkorsas av de linjer som tangerar formens yttre gräns. Inuti 
denna avgränsning kan man se hela formens utbredning från alla punk-
ter. Axialkartan utformas så att en siktlinje genomkorsar varje konvex yta, 
siktlinjerna ska också korsa varandra för att man ska kunna beräkna var 
och ens integrationsvärde. Själva principen att räkna ut relationen mellan 
linjerna är den samma som om man använder en tesselering, d.v.s. en to-
pologisk analys utförs. Hillier menar att rörelse sker i huvudsak linjärt och 
att det därför är rimligt att göra axialkartor för att fånga just detta fenomen 
(Hillier 1996, ss. 113-115, 156-160). 

Hillier menar också, i en diskussion utifrån isovister, att en lång siktlinje 
har störst sannolikhet att möta en fasad i en öppen vinkel, jämfört med att 
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korta linjer oftare bryts rätvinkligt. Med isovist syftar han på ett begrepp 
som avser den yta man kan se ifrån en viss punkt. Isovistytan kan bestå 
av punkter på en fasad, en enskild punkt, en konvex yta, punkter på en 
siktlinje etc. (Hillier 1996, ss. 232-239).

Siktlinjernas integrationsvärden redovisas i en axialkarta, som upprättas 
med hjälp av en datorapplikation speciellt avsedd för Space syntax analyser, 
där linjerna får olika färger beroende på deras genomsnittliga integration 
i resten av systemet. I programmet inverteras värdena, så att integration 
får ett högt värde och segregation ett lågt. En röd linje är en välintegrerad 
linje, en orange lite mindre, gul ytterligare lite mindre, grön och blåa färg-
er är segregerade linjer, där blålila tillhör den minst integrerade kategorin. 
Detta behöver dock inte betyda att linjer med låg integration är ”dåliga” 
utan de olika linjernas integration ger helt enkelt olika funktionella möj-
ligheter (Hillier 1996, ss. 113-115, 156-160). 

Global och lokal integration
Med global integration avses integrationen för varje enskild siktlinje till 
resten av systemet, det vill säga samtliga steg räknas med, denna kallas 
radius-n. Den globala integrationen sägs enligt Hillier avspegla rörelser i 
stort. Den lokala integrationen räknar bara integrationen utifrån 3 steg i 
alla riktningar från varje linje, kallad radius-3. Hillier menar att dessa inte-
grationsvärden speglar hur man rör sig lokalt i ett område, vilket kan vara 
aktuellt att titta på om man vill undersöka fotgängares rörelser. Den glo-
bala integrationen använder man också för att undersöka bilisters rörelser, 
dock ej den lokala trafiken. Man kan också välja det antal steg som är me-
delvärdet för samtliga linjer i systemet, detta kallas radius-radius. Poängen 
med detta är att få en maximal globalitet utan att få en kanteffekt, vilket 
betyder att kanterna är naturligt mindre integrerade eftersom de inte har 
samma koppling runtomkring sig (Hillier 1996, ss. 134-135, 160-161).

Hillier hävdar att för att fenomenet som han kallar, ”natural movement” 
(begreppet förklaras längre fram) ska kunna ske optimalt måste det finnas 
en god korrelation mellan den globala och den lokala integrationen. För 
att se hur väl dessa korrelerar sätts för varje linje in radius-n värdet i y-axeln 
och radius-3 värdet på x-axeln. På så vis kan en regressionslinje ritas. För 
att beräkna det linjära sambandets styrka beräknar man korrelationskoef-
ficienten r och detererminationskoeficienten r2. Ju närmare 1 r är, desto 
starkare är sambandet. r2 talar om hur stor del av variationerna i den lo-
kala integration som beror på den globala integrationen, vilken också ska 
hamna nära 1. Är r2 värdet lågt, d.v.s. närmar sig 0, indikerar det att den 
lokala strukturen är dåligt integrerad med den globala. Detta kan försvåra 
rörelser mellan stadsdelar vilket i sin tur kan bidra till att områden blir 
segregerade. Hillier menar att bra stadsstrukturer har linjer med låg inte-
gration, men att dessa ligger nära välintegrerade linjer. (Hillier 1996, ss. 
162-163, 175).
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Orienterbarhet
Ett begrepp som används av Hillier är intelligibility, som i sammanhanget 
avser orienterbarhet och hur man förstår staden. Det kan tolkas som till 
vilken grad man kan överblicka systemet som helhet. Är denna överblick 
god kan detta enligt Hillier bidra till att väl sammankopplade platser blir 
välanvända. För att ta reda på orienterbarheten i en Space syntax analys 
räknas för varje linje i en axialkarta dels hur många andra linjer som kor-
sar den (connectivity) och dels dess integrationsvärde (integration). Dessa 
värden sätt sedan in i ett spridningsdiagram där connectivity värdet sätts 
på y-axeln och integrationsvärdet på x-axeln. Håller sig dessa observation-
er nära regressionslinjen innebär det att orienterbarheten är god (Hillier 
1996, ss. 129-130, 157-158).

Rörelse
Naturlig rörelse är den rörelse som Hillier menar sker utan att attraktions-
punkter ger någon nämnvärd inverkan, d.v.s. rörelse som bestäms av 
stadens fysiska struktur. Hillier hävdar att ju mindre djup en struktur har, 
desto mer rörelse. För att analysera ett område behövs ett tillräckligt stort 
omland för att få med den omgivande strukturens påverkan, vilket be-
höver vara en stor del av denna, om inte hela. En stads fysiska struktur kan 
bara förstås genom rörelse, då hela strukturen inte är synlig från en punkt 
(Hillier 1996, ss. 152 169).

Hillier skriver att de två olika typerna av grundläggande aktivitet i staden, 
rörelse och uppehåll, använder olika egenskaper i den fysiska strukturens 
skalnivåer. Uppehåll använder de lokala möjligheterna, medan rörelse är 
mer beroende av de globala. Hillier menar att ytor för uppehåll därför säl-
lan överlappar gånglinjer, utan gånglinjerna passerar direkt bredvid eller 
längsmed uppehållsytor (Jämför Whyte). Att affärsstråk ofta ligger på de 
mest integrerade linjerna förklarar Hillier med att de behöver den natur-
liga rörelsen. (Hillier 1996, ss. 317-318).  

I en Space syntax analys observeras antalet fotgängare för utvalda siktlinjer, 
under flera bestämda tidpunkter på dagen. Dessa observationer ger sedan 
underlag för att räkna ut det genomsnittliga fotgängarantalet per timme. 
Dessa rörelser sätts sedan in i ett spridningsdiagram på y-axeln tillsam-
mans med varje linjes radius-3 värde på x-axeln. Det samma går att göra 
för den globala integrationen. Ju närmare 1 korrelationsvärdet får, desto 
starkare är sambandet. r2 värdet anger här hur stor del av fotgängarrörelsen 
som beror på den fysiska strukturen (Hillier 1996, ss. 165-166).

Trygghet och närvaro av andra människor (co-presence)
Hillier menar att det finns ett samband med var brott begås och hur dessa 
platser eller gator är integrerade. Han ger ett exempel på att de bostadsin-
brott som begås betydligt oftare sker när där dessa ligger i en lågt inte-
grerad struktur (jämför Jacobs). Enligt Hiller är det avgörande hur den 
globala skalan är kopplad till den lokala. Han menar som tidigare nämnts 
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att det är på denna nivå förflyttningar mellan kvarter sker, och det är på 
denna nivå som olika typer av människor kan mötas. Hur många andra 
människor som finns synliga i rummet samtidigt som man själv är där 
påverkar dessutom ens upplevelse av trygghet. Med hjälp av de genom-
snittliga fotgängarantalet per minut/per linje, kan man räkna ut hur stor 
sannolikheten är att man möter främlingar på vägen. En främling man 
möter på ett ensligt ställe upplevs som hotfullare än om mötet sker på ett 
stråk där man ofta möter flera främlingar kontinuerligt. Att möta en främ-
ling som vill en illa när man är ensam, eller riskerar att vara ensam, innebär 
att man har mycket sämre chanser till att få hjälp av en ingripande tredje 
part. (Hillier 1996, ss. 166, 187-194).

Genom att korrelera de lokala integrationsvärdena med de globala kan 
man se ifall de bäst integrerade lokalt motsvaras av samma linjer globalt. 
Ju mer fragmenterade dessa är, desto mer är de olika rörelsetyperna separe-
rade från varandra (Jämför Jacobs om att man måste mötas, samt hennes 
tes om vad som genererar mångfald). Vidare menar Hillier att identitet 
inte skapas i ett område genom att det ligger segregerat, utan hur dess fy-
siska strukturer skiljer sig från andra områden, vilket inte alls behöver vara 
samma sak. Olika fysiska strukturer har olika egenskaper, se vidare Marcus 
(2000) i avsnittet nedan för en utförligare beskrivning. Djupa trädstruk-
turer är mindre flexibla än den djupminimerande ringstrukturen, som ger 
rundgående möjligheter (Hillier 1996, ss. 170-178, 257).

Två paradoxer
Hillier beskriver, som tidigare nämnts, den cirkulära formen som den mest 
integrerade (sedd utan ”omland”) och med högst integration i kärnan. Ju 
mer en stad liknar den cirkulära formen, med dess starka centrum, ju mer 
segregerad blir den från sitt omland, som t.ex. samhällen och områden 
i  stadens utkanten. Detta fenomen kallar Hillier centralitetens paradox. 
Den minst integrerade formen är den linjära, denna har däremot den 
bästa integrationen med sin omgivning (jämför t.ex. samhällen längsmed 
en landsväg). En stad behöver båda egenskaperna. De två faktorerna in-
tern integration och extern integration (d.v.s. kopplingen till omlandet) 
behöver således balanseras eftersom de utgör motsättningar till varandra 
(Hillier 1996, ss. 340-341).

En annan paradox är den Hillier benämner synlighetsparadoxen (Visibil-
ity paradox). Detta fenomen innebär att om man delar upp en linje i rutor 
efter varandra, t.ex. att en ruta motsvarar 1 meter, så blir ytterkanterna 
mindre integrerade än de mittersta. Lägger man till ytterligare celler i sam-
ma linje blir effekten att segregationen i kanterna ökar ytterligare. Tittar 
man däremot enbart på synligheten sker det ingen förändring, eftersom 
man kan se igenom alla celler. Detta är en paradox eftersom siktlinjen är 
maximerad i den raka formen, med celler lagda rakt efter varandra. Denna 
form är dock som tidigare nämnts den minst integrerade, alltså blir resultaten 
från de olika tillvägagångssätten motsägelsefulla (Hillier 1996, ss. 341-343). 
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Lars Marcus (2000), Architectural knowledge and urban 
form: the functional performance of architectural urbanity

Marcus skriver precis som Hillier att begreppet konfiguration behandlar 
hur objekt är relaterade till varandra mer än hur de ser ut. Han ger ett 
exempel i form av ett kvadratiskt bord. Nedan visas ett exempel på hur 
två personer har möjlighet att placera sig, om man maximalt kan sitta en 
person per sida.

När man iakttar hur människor verkar föredra att placera sig runt ett bord 
(t.ex. som det i bild 3.12) är det i en vinkelrät position möjligt med fyra 
olika kombinationer, medans en placering mitt emot endast möjliggör två. 
Det Marcus lyfter fram med detta exempel är att en vinkelrät placering 
kanske inte endas beror på att det upplevs som mest bekvämt, utan att det 
också är den som ger flest möjligheter (Marcus 2000, ss. 47-48).

För att illustrera problematiken ytterligare kan man föreställa sig en stad 
med rutnätsstruktur. Lägger man först ut ett rutnät (över rutnätsstruk-
turen), där varje ruta motsvarar en kvadratmeter, får man ett resultat. 
Förstorar man staden (rent teoretiskt) till den dubbla storleken, d.v.s. 
med dubbelt så långa kvarter, men med samma storlek på rutnätet ökar 
medeldjupet för strukturen, även om antalet kvarter/byggnader är det 
samma. Ser man enbart till siktlinjerna i de båda exemplen blir det ingen 
skillnad i medeldjupet. Förlänger man en rutnätsstruktur med fler kvarter 
ökar dess integration utifrån siktlinjerna eftersom fler linjer korsar varan-
dra, vilket är motsatsen till hur integrationen i ett tänkt rutnät uppför 
sig (där segregationen ökar). Hillier skriver att en centralt placerad större 
form är bättre integrerad än en likadan som placeras perifert. Vänder man 
på detta enkla resonemang innebär det att stora byggnadsvolymer cen-
tralt placerade ökar segregationen mer än de som placeras perifert (Hillier 
1996, s. 351).

Ytterligare faktorer som påverkar den lokala integrationen är hur entréer-
na är lokaliserade. Är de vända ut mot en viss linje ökar de dennas in-
tegration. Finns det öppningar på andra sidan av gatan innebär detta 
ytterligare en förstärkning av gatans integration (Hillier 1996, s. 359). 
Byggnader så väl som hela städer har välintegrerade vägar som länkar 
de centrala delarna till de perifera. Hillier ger ett förslag på hur man ska 
komma runt centralitens paradox. Han menar att man alltid bör bevara 
de längsta siktlinjerna, och när en stad växer, förlänga dessa i systemet. 
Enligt detta tillvägagångssätt får man en stark koppling mellan periferi 
och centrum, samtidigt som linjen blir välintegrerad (Hillier 1996, s. 
364) (Jämför Sitte angående slutenhet och Gehl angående brutna siktlin-
jer och upplevelsen av avstånd).

Bild 3.12 Möjliga placeringar runt 
ett kvadratiskt bord (Bild efter Mar-
cus 2000).

3. RESULTAT ● 49



Marcus skriver att Hillier menar att det i staden finns strukturer som bi-
drar till att koncentrera människor längs vissa stråk. Han berättar vidare 
att flera studier har visat att välintegrerade gator faktiskt också är de som 
används mest till förflyttningar, än vad mindre integrerade gator gör. Den-
na koncentration av människor är en nödvändighet för att vissa verksam-
heter ska kunna äga rum. 

Vilket integrationsvärde en gata har kan enligt Marcus, efter Hilliers teori, 
avgöra vilka funktioner som har bäst förutsättningar. Olika aktiviteter ger 
upphov till olika rörelser. Affärsrörelser behöver som tidigare nämnts en 
god tillgång till förbipasserande kunder och har uppenbarligen en fördel 
av att ligga i ett så integrerat läge som möjligt. Ju bättre integrerad en gata 
är desto större är sannolikheten att man hamnar just på denna jämfört 
med de andra gatorna i systemet. Marcus beskriver två vanliga strukturer, 
rutnätsstruktur (även kallad ringstruktur av Hillier, 1996) och trädstruk-
tur (Marcus 2000, ss. 64-65, 124).

Rutnätsstruktur 
Manhattans rutnät kan enligt Marcus beskrivas som en ringstruktur eller 
rutnätstruktur. Rutnätsstrukturen minimerar djupet då alla gator är unge-
fär lika integrerade, se bild 3.13a. Enligt Hilliers teori om naturlig rörelse, 
se sidan 47, blir rörelser i en sådan struktur mer utspädda än i andra struk-
turer då människor fördelar sig jämnt i systemet. Detta är förutsatt, som 
Marcus poängterar, att denna ligger omgiven av liknande struktur, annars 
blir kanterna mindre integrerade, samt att det finns en stark korrelation 
mellan rörelser och integrationsvärdena. Manhattansyndromet innebär att 
i ett strikt rutnät (med stort omland) har alla gator samma integration. 
Det innebär att andra faktorer än integration är avgörande för hur olika 
funktioner lokaliseras, eftersom rörelserna ”späds” ut över hela rutnätet. 
Enstaka attraktionspunkter kan således få en större betydelse för rörelser-
na. Marcus påpekar att man inte har observerat någon relation mellan 
en jämn distribution av användningsfunktioner i en rutnätsstruktur. Han 
menar att detta tyder på att andra faktorer här spelar en avgörande roll  för 
människans rörelsemönster (Marcus 2000, ss. 71-104). (Det är av denna 
anledning intressant att studera rutnätsstrukturer om man vill iaktta fak-
torer som inte styrs av integrationsvärden). 

Trädstruktur 
Denna struktur har till skillnad mot rutnätsstrukturen inga “ringar”, det in-
nebär att integrationen koncentreras till huvudstråken som är länkar i mel-
lan de mindre integrerade grenarna. Trädstrukturen innebär att ett högre 
djup bildas eftersom de minst integrerade gatorna behöver flera topograf-
iska steg än vad fallet är i ett rutnät, se bild 3.13b. Marcus beskriver Hill-
iers teori om “den naturliga rörelsen” som Hillier menar är den i särklass 
viktigaste faktorn för hur människors rörelsemönster ser ut. Det betyder 
att det enligt denna teori spelar mindre roll hur enstaka målpunkter är 
placerade för hur människor kommer att röra sig i staden. Marcus skriver 
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att detta stämmer där korrelationen mellan fotgängare och integration är 
hög, men att det i de områden där denna är mindre finns andra faktorer 
som har större betydelse (Marcus 2000, ss. 71-76, 89). Marcus skriver att 
gatustrukturen är mycket mer långlivad än själva användningen på en-
skilda platser. Detta beror delvis på att många fler aktörer, varav några kan 
vara svåridentifierade, är med och kontrollerar strukturens utformning, 
än antalet aktörer som kontrollerar enstaka byggnader. Av ovanstående 
konkluderar därför Marcus att det är svårt att analysera enskilda målpunk-
ter då dessa kan förändras snabbt (Marcus 2000, s. 81-87). 

Konstituerade linjer
Att studera entréers relation till en plats kan innebära flera svårigheter. 
Dels är de, som diskuterats ovan, inte lika permanenta och dels har de 
olika betydelse, t.ex. en huvudentré, en bakdörr, en privat port, en butiks-
entré etc. Dessa faktorer är svåra att ge ett värde i en Space syntax analys. 
Trots detta blir en gata med många kopplingar mer integrerade än en med 
få. Detta fenomen kallas för konstituerade linjer, d.v.s. siktlinjer som ligger 
i direkt anslutning till entréer. Marcus skriver att ett områdes fragmenter-
ing/uppdelning går att analysera och jämföra med andra platser genom 
att jämföra antalet konstituerade linjer per hektar inom olika områden 
(Marcus 2000, ss. 88, 123).

Upprättandet av axialkarta
Ett omland krävs runt det område man särskilt vill undersöka. Marcus 
skriver att denna buffertzon utgörs av hur långt man kommer inom 30 
minuter till fots, med bil etc., beroende på vilket transportmedel man vill 
ta fram analysen för (Marcus 2000, s. 106). Marcus tar upp problemet 
med att det man kan se och det som är fysiskt tillgängligt inte behöver vara 
förenligt. Ibland kan man t.ex. tydligt se över till en ö, men finns det ingen 
bro spelar det visuella mindre roll för integrationen i detta fall. Framkom-
ligheten går alltså i sådana fall före den visuella linjen. Det finns också ofta 
mindre hinder i vägen, t.ex. parkbänkar och lägre vegetation som gör att 

Bild 3.13a-b Rutnätsstruktur och trädstruktur, efter Marcus 2000.
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man kan behöva ta några steg åt sidan. Sådana små hinder bryter dock inte 
siktlinjen och påverkar inte heller framkomligheten nämnvärt. Längs ga-
tor med varierande topografi kan siktlinjerna brytas uppe på ett backkrön, 
som Marcus påpekar är detta svårt att avgöra utifrån en vanlig tvådimen-
sionell plan. Områden med stora höjdskillnader kräver att man besöker 
platsen och där avgör hur siktlinjen bryts. Tveksamma punkter, där man 
har en viss osäkerhet om en siktlinje går igenom bör man således också 
besöka. Stigar och andra inofficiella gångstigar kan enligt Marcus räknas 
med i analysen. När det gäller större öppna platser förklarar Marcus att 
en axialkarta konstrueras så att den yta man både kan se och röra sig över, 
täcks in av så få linjer som möjligt, se bild 3.14 (Marcus 2000, ss. 105-
109).

Fotgängarobservationer 
Genom att placera sig vid sidan av den gata där siktlinjen är dragen 
föreställer man sig en tänkt linje som korsar siktlinjen i en rät vinkel, dvs 
bildar en port. Alla som passerar denna linje räknas. Är syftet att göra en 
fotgängaranalys räknas alla de som kommer till fots, de som leder en cykel, 
rullstolsburna, barn som går själva etc. Marcus skriver att han i sitt ar-
bete genomförde porträkningar vid fem tillfällen på dagen. Varje port ob-
serverades i 5 minuter var, under ett bestämt tidsintervall (Marcus 2000, s. 
109). Ett antal olika observationer vid varje port under olika dagar behövs 
för statistisk säkerhet. Varje observerad port representerar sedan en axial-
linje i systemet. Marcus skriver att korrelationen mellan integrationsvärde-
na och fotgängarfrekvensen ökar logaritmiskt. Detta betyder att det är 
logaritmen av antalet fotgängare som korrelerar med integrationsvärdena. 
Som tidigare nämnts innebär det att ju närmare 1 ett värde hamnar desto 
större är sambandet. Det som mäts är hur stor andel i procent av rörelsen 
som beror på den fysiska miljöns utformning och hur stor andel som beror 
på andra faktorer. Marcus förklarar att det som utgör integrationskärnan 
i axialsystemet är de 10 % bäst integrerade linjerna i hela systemet. Man 
kan även titta på andra procentsatser, t.ex. för de minst integrerade delarna 
(Marcus 2000, ss. 109-115).

Bild 3.14. Illustartion över hur siktlinjer ska dras. De två bilderna längst till vänster är felaktiga. 
Den högra är korrekt och visar hur linjerna ska kopplas för att utgöras av så få som möjligt. 
Illustration från rapporten Agora : Cities for people, Space Syntax Limited (2002). Fifth Frame-
work Program 1998-2002.
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Kritik till Space syntax
Carlo Ratti tar upp några oklarheter med Space syntax som analysmetod 
(Ratti 2004a ss. 487-499). Han ifrågasätter att metoden inte tar hänsyn 
till faktiska avstånd. I bild 3.15 är sträckan A till B lika välintegrerad och 
enligt Space syntax lika användbar för rörelse som C till D. I bilden förän-
dras inte integrationsvärdena trots att avståndet är mer än tre gånger så 
stort. För en fotgängare får en sådan förändring märkbara konsekvenser. 
Ovanstående påpekanden illustrerar enligt Ratti inkonsekvens i Space syn-
taxanalysen som en metod att förutsäga rörelse.

Hillier och Penn menar att om man viktar de topologiska måtten med 
linjesegmentens faktiska längd, kommer alltid integrationen fokuseras 
vid den geometriska centraliteten, vilken beskrivits i föregående stycke. 
Detta beror enligt Hillier och Penn på att detta centrum är närmast rent 
avståndsmässigt från de andra gatorna. Genom att göra en sådan analys 
verkar en avlägset belägen knutpunkt mindre integrerad än en central bak-
gata (Hillier & Penn, 2004, ss. 505-506). Ratti menar också att bristen 
på hänsyn till attraktionspunkter och markanvändning är ett problem. 
Attraktionspunkter (t.ex. en tunnelbanestation) kan enligt Ratti generera 
mer rörelse än vad som kan förklaras med platsens integrationsvärde i sys-
temet (Ratti 2004a, ss. 492-493). Ratti undrar hur fundamentala skillnad-
erna i en teoretisk stadsform som den i bild 3.16a-b verkligen kan vara i 
verkligheten.

Bild 3.16a visar steget innan siktlinjerna bryts och 3.16b precis när de 
brutits. Blir stadslivets rörelser fundamentalt annorlunda i fall siktlinjerna 
plötsligt bryts och genererar en helt annan axialkarta? Ratti menar att det 
i denna kritiska brytpunkt handlar om samma geometriska form. Kant-ef-
fekten (ej att förväxla med Gehls användning av ordet), den Hillier kallar 
centralitetens paradox (Hillier 1996) menar Ratti inte är fullständigt utredd. 
Det problematiska är Space syntax känslighet för yttre gränser. Hur man 
väljer att göra avgränsningen påverkar hela analysresultatet. Ratti fortsät-
ter sin argumentation i ”Rejoinder to Hillier and Penn” med att ifrågasätta 
värdet av en Space syntax analys i strikta rutnätsstrukturer om man inte kan 
ta hänsyn till lokala attraktionspunkter, då alla gator blir lika integrerade.

A B

C D

Bild 3.15 I ovanstående rutnät är det lika troligt att man väljer väg A till B som C till D, fast 
avståendet i den senare sträckningen är mycket längre.

Bild 3.16a Illustartion visar en struk-
tur där siktlinjerna precis går igenom 
utan att brytas (Efter Ratti 2004a).

Bild 3.16b Illustartion visar en 
struktur där siktlinjerna precis brutits 
(Efter Ratti 2004a).
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Bell, Fisher, Baum och Greene (1996), Environmental 
Psychology 

Miljöpsykologi
Enligt miljöpsykologin finns det flera olika teoretiska perspektiv, Bell, 
Fisher, Baum och Greene redogör för sex av dem. Enligt en av dessa teorier 
innebär det att vi blir upphetsade av olika fenomen och där både positiva 
och negativa sinnesintryck kan göra oss upphetsade. När människor kän-
ner sig upphetsade, t.ex. om vi sitter fast länge i kollektivtrafiken, så har 
vi ett behov av att prata med andra och höra om deras erfarenheter. Enligt 
Bell et al. får det oss att känna oss bättre till mods. Faktorer som påverkar 
upphetsningen är bl.a. trängsel, buller och värme (Bell et al. 1996, s. 116).

I situationer där informationen från omgivningen känns överväldigande 
kan vi enligt teorin om överbelastning sålla ut sådan information som vi 
tycker är mindre viktig. Vi tenderar att bli mindre känsliga för vad som 
pågår i periferin om vi upplever överbelastning, t.ex. riskerar vi att mis-
sa att en person är i nöd. Möjligheten till att ta in sinnesintrycken från 
omgivningen varierar från person till person och också hur individen för 
tillfället känner sig. En individ under stark stress blir lättare utmattad av 
intryck än en person som inte är det (Bell et al. 1996, ss. 118-119). 

Det vi först upptäcker är linjer, form, färg och texturer, särskilt om dessa 
kontrasterar mot omgivningen, då söker sig vår blick dit. Parallella linjers 
konvergering är ett sätt för oss att bedöma avstånd (Bell et al. 1996, ss. 46-
47). Den natur som föredras är den som ser ”naturlig” ut, d.v.s. som inte 
på ett påtagligt sätt är ett resultat av mänsklig tillrättalagd grönska med 
t.ex. spikraka rabatter, snörräta trädplanteringar och övriga arrangemang 
som ser konstgjorda ut (Jämför Sittes åsikt om trädalléer). Naturliga scener 
är ofta rika på kontraster där även mindre grönska skulle kunna vara ett 
positivt inslag på offentliga platser. 

Att betrakta natur, växtlighet och vatten har enligt olika studier påvisat 
en lugnande inverkan hos stressade personer. En undersökning jämförde 
återhämtningstiden efter kirurgiska ingrepp för två patientgrupper. Skill-
naden mellan grupperna bestod av att den ena gruppen hade utsikt mot 
ett område med träd och den andra mot en tegelvägg. Enligt studien hade 
den första gruppen färre komplikationer, kortare läkningstid och ett min-
dre behov av smärtstillande (Bell et al. 1996, s. 40).

Platser för återhämtning har fyra kännetecken (Bell et al. 1996, ss. 120-
121);
   1. Att de är avsides belägna, bort ifrån det som stressar.
   2. Omfattning både i tid och rum.
   3. Fascination, något som engagerar och bryter tankarna.
   4. Kompabilitet, möjligheter att utöva det individen önskar på 
 platsen.
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Understimulering är ett begrepp som används på om miljöer som tros 
erbjuda för lite stimulans. Detta resulterar i ointresse och bristande en-
gagemang och minskar känslan av samhörighet med platsen. Vi strävar 
efter en balans i stimuleringen inom kategorierna; intensitet (t.ex. mäng-
den människor, förekomsten av något), mångfald (hur stor variationen är) 
och mönster (struktur eller ej) (Bell et al. 1996, ss. 121-124). 

När vi känner att vi får begränsad handlingsfrihet i den miljö vi befinner 
oss i känner vi obehag och vi försöker återfå kontrollen över vår situa-
tion. T.ex. om vi åker i ett trångt pendeltåg försöker vi skärma av oss mot 
omgivningen. Enligt den psykologiska teorin om handlingsbegränsning 
räcker det att vi befarar att vi ska bli hindrade i vår handlingsmöjlighet för 
att vi ska börja vidta åtgärder. Upplever vi ofta att våra handlingar inte kan 
förbättra situationen slutar vi att försöka, vilket kallas inlärd hjälplöshet. 
Upplever vi däremot att vi har viss kontroll över det som tränger sig på 
upplevs inte heller störningen eller begränsningen som lika störande, t.ex. 
då det blir trångt på en plats och vi kan välja att gå till en annan om vi 
vill. Flyktmöjligheter gör att vi känner att vi har större kontroll (Bell et al. 
1996, ss. 126-136).

Buller
Buller, i betydelsen oönskade ljud, har på kort sikt inte så dramatiska eff-
ekter på vårt välmående som det har på lång sikt. Regelbundna ljud är 
mindre stressande än oregelbundna och oförutsägbara ljud. Irritationen 
över störande ljud ökar om vi upplever att oljudet är onödigt och de som 
genererar ljudet är hänsynslösa, eller att ljudet är hälsofarligt (Bell et al. 
1996, ss. 158-164).
 
Flera studier visar att barns inlärningsförmåga påverkas negativt om de 
vistas i bullriga miljöer, vilket kan härledas till ökad stress En ökad stress-
nivå har dessutom skadlig inverkan på vår fysiska hälsa, vilket klarlagts 
genom flera undersökningar.  Man har bl.a. funnit att buller kan kopplas 
till hjärtsjukdomar. En studie visade att barn som bodde nära en flygplats 
var mer stressade än barn som bodde i områden med lägre ljudnivå (Bell 
et al. 1996, ss. 163-164).

Det finns teorier som försöker förklara att buller/oljud stör på grund av att 
det gör det svårt för oss att ”höra våra egna tankar”. En hög ljudnivå kan 
också innebära att vi får problem med att höra varandra vilket kan leda till 
att kommunikationen blir ansträngd. Ljud kan på samma sätt som över-
stimulans göra att vi bara tar in vissa saker i omgivningen eftersom vi inte 
kan koncentrera oss. Detta kan bl.a. leda till att människors uppfattning 
om vem som behöver hjälp minskar. Vissa ljud kamouflerar andra, t.ex. 
kan ljudet av rinnande vatten lindra ljudet av trafikbuller (Bell et al. 1996, 
ss. 171-178).

3. RESULTAT ● 55



Väder och klimat
Vind gör att temperaturer upplevs som kallare, nedan återges ett vind-
kyleindex (översatt och avrundat till meter per sekund och grader Celsius, 
tabell återgiven från Bell et al. 1996, s. 207);

 

Vindkyleindex 
Verklig 

temperatur °C 
 
                                                   Vindhastighet 

0 m/s 2 m/s 7 m/s 11 m/s 16 m/s 
+- 0 -2 -10 -16 -18 
-5 -7 -18 -23 -26 
-10 -12 -25 -31 -34 
-15 -17 -32 -39 -42 
-20 -23 -38 -45 -47 

Beaufort vindskala (översatt och konverterad till meter per sekund) visar 
vilka verkningar olika vindhastigheter har på människan och omgivnin-
gen. Skalan utvecklades från början för användning till sjös, men har även 
anpassats till förhållande på land, vilket återges nedan i tabell 4 (Bell et al. 
1996, s. 212);

 

Beufort vindskala 
Beaufort 

nr 
Vindhastighet 

m/s 
Verkningar 

0,1 0-1 Lugnt, ingen märkbar vind 
2 2-3 Vind känns mot ansiktet 
3 4-5 Vinden får mindre flaggor att bölja, hårstrån flyger lätt, kläder fladdrar 
4 6-8 Damm, torr jord, och lösa papper flyger iväg. Håret blir oordnat 
5 8-11 Vindens kraft känns mot kroppen, lössnö flyger i väg och bildar 

snödrivor. Gränsen för beskedlig vind på land. 
6 11-14 Paraplyer blir svåra att använda, håret blåser rakt med vinden. Det blir 

också ostadigt att gå i vindbyarna, vinden viner obehagligt i öronen och 
lössnö bildar snöstorm 

7 14-17 Att gå fritt blir besvärligt 
8 17-21 Stor svårighet att balansera i vindbyarna 
9 21-24 Människor blåser omkull av vinden 

Personligt utrymme - inkräktare 
Tvingas vi att interagera med varandra på ”fel” avstånd (d.v.s. för nära eller 
för långt bort) p.g.a. exempelvis begränsningar i den fysiska miljön, får 
detta negativ inverkan på kommunikationen. Detta främst p.g.a. att man 
inte känner sig bekväm i situationen, t.ex. om vi tvingas sitta mitt emot 
någon vi inte vill prata med (Bell et al. 1996, ss. 291-295). De närvarande 
personerna klandrar de andra för deras okänsliga placering även om dessa 

Tabell 3 Vindkyleindex, återgivit från Bell et al. 1996, s. 207

Tabell 4 Beufort vindskaleindex, återgivit från Bell et al. 1996, s. 212.
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inte heller har något val. Genom att kunna flytta på våra sittplatser, eller 
välja olika typer av sådana kan vi enklare anpassa avståndet till andra. Är 
detta inte möjligt försöker vi skärma av oss genom att undvika ögonkon-
takt, vända oss bort eller placera personliga tillhörigheter mellan oss själva 
och andra. Personer som hälsar och/eller ber om tillstånd att sitta bredvid 
upplevs som mindre inkräktande, detsamma gäller för personer som läser 
en bok eller tidning. Inkräktare som är rökare upplevs som mer störande 
än en icke-rökare (Bell et al. 1996, ss. 296-302). 

Bell et al. menar att män generellt blir mer stressade av att sitta ansikte 
mot ansikte mot en främmad person och mindre om främlingen sitter 
bredvid. Kvinnor reagerar tvärtom, de blir mer störda av ett intrång i den 
personliga sfären som kommer från sidorna. Enligt Bell et al. har forskning 
visat att män i regel har behov av en större personlig sfär än kvinnor och att 
kvinnor i par interagerar närmre än vad män i par gör. Kvinnor visar dessu-
tom större tolerans mot intrång i den personliga sfären än män (Bell et al. 
1996, ss. 198-199). Personer som inkräktar på andras personliga avstånd 
upplevs som något mindre störande i fall den som blir inkräktad tycker 
att inkräktaren har en legitim anledning att tränga sig på t.ex. trängsel 
och platsbrist, även om det fortfarande inte uppskattas. Män blir överlag 
mer irriterade över inkräktare än kvinnor och män använder också oftare 
gemensamma armstöd. Personer med låg social status invaderas oftare än 
de med hög. Grupper på fyra personer blir också mera sällan invaderade än 
grupper med två individer (Bell et al. 1996, ss. 297-303).

Människor tycker dock i regel inte om att inkräkta i någon annans sfär, 
vilket är särskilt tydligt under glesa förhållanden. Det samma gäller grupp-
ers gemensamma utrymme, vilket också undviks. Att komma in i någon 
annans utrymme är lättare ifall personerna är orienterade rygg mot rygg. 
Rumsavdelare kan också minska känslan av att omgivande personer är 
påträngande, särskilt om de andra avskärmas visuellt (Bell et al. 1996, ss. 
297-303).

Territorium
Psykologen Sommers beskriver enligt Bell et al. territorier som ett relativt 
fast och synligt område, ofta i anknytning till en persons hem och vilket 
fungerar som en förlängning av det personliga utrymmet. Människor kan 
använda territorium för att reglera med vem man vill interagera med och 
hur. Territorier grundar sig på att vi känner att vi har kontroll över plat-
sen, t.ex. genom en upplevelse av ägande. Ägandeskapet är i sin tur ofta 
associerat med juridiska regleringar, men kan också handla om t.ex. en ar-
betsplats eller ett arbetsrum. Enligt Bell et al. kan en grupp som kontinu-
erligt utövar kontroll över ett fysiskt utrymme eller område etablera ett 
territorium. En grupp med personer kan ta i anspråk en del av en offentlig 
plats och skydda denna från andra som ej tillhör gruppen. Ett exempel på 
detta kan vara hur ett gäng ungdomar uppehåller sig vid några sittplatser 
i ett hörn av en plats, eller hur en grupp vänner tar i anspråk ett cafébord. 
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Gruppens personliga sfär fungerar på samma sätt som den individuella och 
skyddar gruppen från invasion av främlingar (Bell et al. 1996, s. 301-304).

Enligt Altman kan territorier indelas i tre olika typer. Den första typen 
är det primära territoriet, vilket har en tydlig innehavare kopplad till 
utrymmet (antingen juridiskt ägande, hyreskontrakt eller liknande). Detta 
utrymme är helt under kontroll av den som innehar det, om innehava-
rens rätt uppfattas och accepteras av omgivningen. Typexemplet på detta 
är bostaden. Ett kontor en individ haft under mycket lång tid kan också 
hamna inom denna kategori, även om det inte är lika starkt. Ett intrång 
i det primära territoriet upplevs som mycket allvarligt och kränkande av 
dess innehavare. Den andra typen är det sekundära territoriet. Ett exempel 
på detta kan vara ett klassrum eller en mindre permanent arbetsplats, med 
t.ex. ett öppet kontorslandskap, ett klassrum. Användarna, t.ex. eleverna 
är en av flera användare med lika rätt till utrymmet. Viss personlig prägel 
tillåts, vilket förstärker individens kontroll över platsen något.  Den tredje 
och sista typen är det publika territoriet. Dessa territorier har många an-
vändare och en personlig prägel är endast möjlig temporärt (om ens då). 
Invasion i det publika territoriet leder oftast till att man går därifrån efter-
som man inte äger och kan kontrollera och utestänga andra användare 
(Bell et al.1996, ss. 303-307). 

Individen kan i sitt territorium återhämta sig från omgivningens stress och 
påtryckningar. Enligt Altman kan man i det personliga territoriet reglera 
till vilken grad man önskar att interagera med andra. Territoriets ägare upp-
lever således en sorts kontroll över sin tillvaro och människor undviker i 
regel andras territorier, precis som med personliga sfärer. Genom att göra 
sitt territorium personligt förstärker individen sin känsla av kontroll och 
engagemang, samt ger ett uttryck för sin identitet (Bell et al. 1996, ss. 
303-308). 

Grupper kan dela på territorier, t.ex. olika gemensamhetsanläggningar. 
Territorialitet kan stärka en grupps identitet och öka känslan av sam-
hörighet i gruppen. Gruppterritorialitet förekommer i samtliga territorie-
typer, dock vanligast i den primära och sekundära typen. Genom att vara 
nära ett fysiskt objekt får man kontroll och “ägande” av det. Grupper med 
ett tydligt territorium har bättre interpersonella sociala relationer än grup-
per som saknar ett territorium (Bell et al. 1996, ss. 308-309).

Territoriemarkörer
Ett sätt att märka ut sitt territorium är att placera ut personliga tillbe-
hör, så som väskor, pennor, block, böcker, jackor etc. Män upplever ett 
behov av större territorium än kvinnor och mäns territoriemarkeringar 
respekteras i högre grad än kvinnors. Dominanta individer har, precis som 
i djurvärlden, siktet inställt på de mest åtråvärda territorierna. Individer 
känner starkare territorialitet över ett fysiskt område om de är ensamma, 
än om de är i grupp. Enskilda individer övervakar också sitt territorium i 
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högre grad (Bell et al. 1996, ss. 309-310). Territoriemarkörer innebär ofta 
att personen som kontrollerar territoriet avser att vara kvar där längre än 
personer utan territoriemarkörer. Territoriets gränser kan markeras med 
fysiska objekt, exempelvis staket, murat, väggar, vegetation och portaler 
etc. Eller som tidigare nämnts, med personliga tillhörigheter, eller andra 
tecken på ägande, t.ex. skyltar etc. Där territoriet har oklara gränser visar 
både människor och djur aggressioner och fientlighet mot sina grannar. 
Väldefinierade och accepterade gränser ger däremot en stabiliserande ef-
fekt i grannars relation till varandra (Bell et al. 1996, ss. 315-320). 
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Ali Madanipour (2003), Public and Private Spaces of the 
City 

Personlig sfär 
Den mest privata sfären utgörs av vår innersta sinnesvärld, våra tankar.  
Genom kroppen kan vi möta och kommunicera med omvärlden. Mada-
nipour diskuterar de av Hall framtagna klassificeringarna av olika typer 
av interpersonella avstånd mellan människor (Hall 1969 se Madanipour 
2003, s. 23). Madanipour hänvisar till psykologen Sommer som menar 
att det personliga utrymmet upprätthålls genom individen och att män-
niskor undviker varandras personliga utrymmen. Detta kan illustreras av 
hur människor arrangerar sig vid en busshållplats.  De första som anländer 
placerar sig gärna med ett avstånd på 3-4 meter från varandra. Detta be-
teende upprätthålls sedan så länge hållplatsens fysiska utformning medger 
detta. När remsan är ”fullsatt” på detta vis och det kommer ytterligare 
personer ändras ordningen. På t.ex. trånga tunnelbanestationer och tåg-
perronger är människor medvetna att de under trängsel temporärt måste 
släppa in främlingar i den personliga sfären. Så fort de kommer ut ur trän-
gseln återtar de så fort de kan sitt personliga utrymme (Sommer 1969 se 
Madanipour 2003, s. 24).

Avskildhet
Avskildhet är ett medel för att styra intensiteten av interaktionen med 
andra (Altman 1975 se Madanipour 2003, s. 23). Människors bostad blir 
en förlängning av det personliga utrymmet. Detta är särskilt tydligt om 
det är ett singelhushåll. Delas bostaden av andra personer, t.ex. en familj 
finns oftast fortfarande tydliga personliga zoner, vanligen det individuella 
sovrummet/sovplatsen, de övriga platserna delas av de olika personerna. 
Den privata avskildheten omgärdas av flera dimensioner av skydd. Dessa 
lager är enligt Madanipour delvis socialt och kulturellt konstruerade och 
för att förstå dem och inte göra sociala övertramp krävs att man är in-
förstådd i samma kultur. Med bilen kan den personliga sfären förlängas 
till fysisk form (precis som med hemmet eller andra territorium), bilen är 
dessutom mycket mobil. (Jämför denna egenskap med kollektivtrafikens 
ofta trånga vagnar) Det som tilltalar bilanvändaren är antagligen inte bara 
ren bekvämlighet, utan också trygghetskänslan utifrån perspektivet om 
bekväma avstånd till främlingar (Madanipour 2003, ss. 24-34).

Den privata egendomen skyddas av visuella barriärer och lagstiftning. Eg-
endomarna är platsbundna, immobila och till viss del rymliga. Den priva-
ta rymden innanför är dold för allmänheten. Begreppet privat härstammar 
enligt Madanipour från latinets privius vilket betyder “singel, individuell, 
privat”. Privatus betyder ett tillbakadragande från det offentliga livet. Det 
är skillnad mellan frivillig och ofrivillig avskildhet. Avskildhet innebär att 
man kan utbyta tankar och funderingar på individens egna villkor. Den 
privata sfären är den del av livet som ligger utanför offentlig granskning 
och kontroll. Madanipour nämner att det idag förekommer ytterligare be-
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vakning över den enskilde i form av t.ex. kameraövervakning på offentliga 
platser och i bussar etc. (Madanipour 2003, s. 41).

Privat ägande och privat sfär
Den publika platsen är till lika stor del beroende av en tydlig avgränsning 
från det privata, som det privata är, av att det offentliga är väldefinierat. 
Detta för att de olika sfärerna ska slippa okontrollerade intrång av varan-
dra (Madanipour 2003, ss. 52-53) Ett privat ägande av en fastighet också 
ger ägaren rätt att utesluta användare. Madanipour beskriver hur man ge-
nom bebyggelsestrukturer sätter fast fysiska former för olika sociala relati-
oner. Dessa relationer förändras konstant, vilket gör att stadens strukturer 
också ständigt revideras och planläggs, om än långsammare (Madanipour 
2003, s. 61). 

Gränserna mellan privat och offentligt har även en annan funktion och det 
är som Madanipour uttrycker det, en zon/kontaktyta där de två kan mötas 
och interagera/kommunicera. Madanipour nämner att arkadgångar kan 
vara ett exempel där man försöker skapa länkar mellan de olika sfärerna. 
Ett annat exempel är verandan till ett bostadshus eller en liten förgårds-
mark. Gränsen kan här fungera som zoner där man kan kommunicera 
och interagera mellan de två sfärerna men med bibehållen tydlighet. Hur 
gränserna är markerade kan variera från allt från murar och slutna fasader 
till mindre staket och häckar och ibland är gränserna inte alls visuellt mar-
kerade (Madanipour 2003, ss. 63-67, 240).

Hur gränserna är utformade spelar roll för hur genomträngliga de upplevs. 
Alltför svaga och otydliga gränser upplevs som oklara och förvirrande 
(vilket leder till osäkerhet), medan väldigt strikta verkar utestängande. En 
jämvikt mellan de två ytterligheterna kan uppstå så länge gränsen emellan 
dessa innebär en förstärkning av båda sfärerna. Naturligtvis finns det situa-
tioner när man vill att den ena eller den andra ska dominera (Madanipour 
2003 ss. 66-70). De privata utrymmena erbjuder individen möjligheter att 
skydda sig mot intrång av andra personer. Individen kan själv bestämma 
i vilken grad hon eller han vill exponera alternativt dölja sig. Individer 
strävar efter att kontrollera vad andra uppfattar av henne/honom (Mada-
nipour 2003, s. 68). Bostaden (hemmet) fungerar också som en plats där 
man kan umgås med familjen och nära vänner. Hemmet är även centrum 
för intimlivet. De hemlösa saknar inte enbart det rent fysiska skyddande 
strukturerna utan också möjligheten till avskildhet, intimitet och åter-
hämtning. (Madanipour 2003, ss. 71-73). Den privata sfären av hemmet 
bidrar också till vårt behov av kontroll, även om denna i verkligheten är 
begränsad. Att ha kontroll innebär att man inte känner sig maktlös inför 
livet. Likaså är det offentliga rummet inte heller helt transparent, vi döljer 
i oss själva det vi inte vill visa för andra. Madanipour skriver att gränser 
kontinuerligt prövas för att undersöka om de fortfarande uppfyller det de 
är tänkta för (Madanipour 2003, ss. 104-106). 
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Madanipour skriver att byggnaders framsidor ofta får ett annat utseende 
än baksidorna, där framsidan får en mer representativ och offentlig prägel 
jämfört med baksidan. Byggnader har oftast mer än en direktlänk till utsi-
dan via entréer. Hur rummen är arrangerade inuti byggnaden har betydelse 
för hur privata de kan vara. De som är minst lättillgängliga från entrén och 
de övriga rumsstrukturerna är oftast de mest privata, t.ex. sovrummen, 
jämför med Space syntax teorin (Madanipour 2003, s. 76).

Kvartersindelning
Distinkta kvarter och grannskap är som Madanipour uttrycker det ett 
sätt att utmärka sig från den övriga staden. Vidare skriver han att pub-
lika platser kan vara en viktig faktor för identitetsskapandet, eftersom de 
skapar förutsättningar för hur grannskapet kan fungera ur social synpunkt 
(Madanipour 2003, ss. 158-161). Madanipour menar att människan ge-
nom alla tider velat dela upp staden i mindre sektioner som varit mer 
överblickbara. Strävan har trots varierande ideologier och ideal, setts som 
någon slags ordning över staden och dess sätt att breda ut sig (Madanipour 
2003, s. 148).

Halvprivata områden (här menat som Altmans sekundära territorium, 
vilket är ett begrepp som beskrivs i avsnittet under Bell, Fisher, Baum 
& Greene) inom bostadsområden gör att de boende upplever en större 
kontroll över området än icke-boende. Enligt Madanipour är det viktigt 
att ett grannskap har ett centrum och en yttre gräns för att det ska gå att 
definiera. Dock kan ett alltför stort fokus på att skapa små undergrupper 
i staden innebära att segregeringen förstärks mellan olika grupper, i fall 
de mindre delarna inte passar in i ett sammanhang, d.v.s. mot omgivande 
kvarter, utan ligger som isolerade öar (Madanipour 2003, s. 163).

Publika platser
Ordet publik innefattar ett större antal individer. I det publika rummet 
kan vi möta andra på en icke intim nivå. Enligt Benn och Gaus är tillgäng-
lighet något nödvändigt för en offentlig plats. De delar in denna i under-
kategorier (Bennet & Gaus 1983 se Madanipour 2003, ss. 111-112);
Tillgänglighetsnivåer
• Fysisk tillgång (att faktiskt kunna vara på plats)
• Tillgång till förekommande aktiviteter (att kunna delta)
• Tillgång till information och tillgång till resurser (att kunna kont-
 rollera vår egen representation och att ha faktiskt inflytande över
 platsen)

Offentliga platser har enligt Madanipour nästan alltid varit förlagda till 
ställen där enskilda eller mindre grupper inte haft någon kontroll, d.v.s. 
utanför privata zoner. Den offentliga platsen är alltså definierad utifrån den 
privata och viceversa. Man kan se stadens ytor som positiv, där byggnader-
na är det som bygger platsens väggar, snarare än att platsen är ett tomrum 
som blivit över. Platser kan vara utformade för en viss typ av aktivitet, t.ex. 
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handel eller marknadsplats. Denna aktivitet sker oftast under en begränsad 
tid på dagen, efter detta kan platsen användas till andra ändamål. Publika 
platser kan därför få olika användargrupper. Denna möjlighet är större ju 
flexiblare platsen är utformad (d.v.s. vilket gör att den kan passa för olika 
typer av aktiviteter, jämför Jacobs (Madanipour 2003, ss. 39, 110-113).

Madanipour lyfter fram att sociala möten med andra människor, som man 
inte känner sedan tidigare, förekommer på alla möjliga platser och inte 
enbart på de traditionella torgen och gatorna. Exempel på andra mötes-
platser kan vara bibliotek, affärer, kollektivtrafik, restauranger, kulturhus 
etc. Här är ofta mötet en bieffekt av den primära aktiviteten. Urbana till-
gångar brukar ofta beskrivas som mångfald, ett rikt urval och tillgång till 
arbete. Ett rikt utbud gör det dessutom möjligt att möta andra i flera olika 
sammanhang (Madanipour 2003, s. 129).

I staden återfinns flera maktsymboler. Från att förr ha varit statyer och 
storslagna byggnadsverk till att i modern tid bestå mer och mer av stor-
företags logotyper, som med sin placering och storlek symboliserar makt. 
Även i dag byggs spektakulära byggnader. Ett motstridigt intresse i staden 
kan vara näringslivets intresse för affärer och brukarnas intresse för vistelse 
(Madanipour 2003, s. 150).

Offentliga rum kan vara mötesplatser för människor när de upplever frus-
tration inför det politiska etablissemanget. Fungerar de andra kanalerna för 
politiskt inflytande otillfredsställande, blir den offentliga platsen ett medel 
för att kunna uttrycka sig. Offentliga platser är p.g.a. denna funktion en 
viktig ventil i ett demokratiskt samhälle. Utan sådana ventiler kan trycket 
och missnöjet bli så stort att våldsamheter utbryter. I vissa hårt kontrolle-
rade länder finns det inga centrala torg som är öppna för allmänheten att 
samlas på, där vill myndigheterna förhindra och förbjuda folksamlingar. 
Att man i diktaturer fruktar detta styrker de offentliga platsernas betydelse 
för demokratin. Genom att mötas tros toleransen öka mellan människor 
(Madanipour 2003, ss. 166-218).

Offentliga platsers historiska funktioner
En del offentliga platser har under väldigt lång tid fungerat som mötes-
platser. Funktionerna har varierat genom tiderna, bland några av dessa 
nämner Madanipour de antika grekernas agora, vilket användes primärt 
som marknadsplats, men också som samlings- och skådeplats för stadens 
invånare. Olika ceremonier hade också sin plats på torget. Varierande typ-
er av byggnader som inrymde samhällsfunktioner kantade torget (se även 
avsnittet under Sitte). Kvinnor, slavar och främlingar hade dock ej till-
träde. Enligt Vitruvius berodde skalan hos den romerska motsvarigheten 
till agora, d.v.s. forum, på hur stor befolkningen i staden var. Han konstat-
erade att utrymmet inte skulle vara så litet att det blev trängsel, men inte 
heller så stort att det upplevdes som övergivet. Under medeltiden var det 
tydligt att man separerade religiösa och icke-religiösa funktioner, torgen 
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användes därför på olika sätt. Under denna tid utmärktes stadens publika 
platser av byteshandel, ofta i gatuhörn, korsningar och andra rörelsenoder 
(Madanipour 2003, ss. 193-198).

Offentliga platsers nutida funktioner 
I dag används många platser till handel och turism men också ofta till 
parkeringsplats. Funktionsuppdelningen är idag mycket högre än tidig-
are. Det finns också, som tidigare nämnts andra platser som fungerar som 
offentliga rum, fast med en specifik primär användning. På dessa platser 
bör man också uppföra sig på ett visst sätt, t.ex. vara tvungen att köpa 
någonting. Kontrollen av många sådana platser/utrymmen är privat. Det-
ta indikerar att det privata inflytandet i städerna har ökat (Madanipour 
2003, ss. 213-217).
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3.2 INTERVJUFRÅGOR
Nedanstående frågor har fungerat som intervjuunderlag. De är allmänt 
ställda för att ge de intervjuade frihet i att artikulera sina betraktelser. 
Naturligtvis finns det inga uttömmande svar, eftersom området är så om-
fattande. Att finna bestämda svar är inte heller syftet med intervjuerna, 
utan de syftar istället till att få en inblick i hur praktiker med stor erfaren-
het använt och utvecklat sin kunskap angående offentliga platser under sin 
yrkesverksamhet. Intervjuerna är ett sätt att fånga det stora kunnande som 
finns hos några sådana personer och som kan ge ytterligare infallsvinklar 
inom området, som kanske inte framkommit genom litteraturstudierna. 
Nedan återges intervjufrågorna;

     • Vad skulle du beskriva som ett fungerande offentligt rum?

     • Vilka fysiska egenskaper upplever du som betydelsefulla för det
  offentliga rummet?

     • Vilka fysiska faktorer kan begränsa och försvåra en plats använd-
 ning?

     • Hur förenas det kreativa skissarbetet med tanken på platsens fram-
 tida användare?
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Intervju med Klas Tham 
Kulturhuset, Stockholm, den 7 april 2010

Ett fungerande rum ska klara av rent praktiska krav så som förflyttning av 
människor och fordon. Det ska vara behagligt att flytta sig och utan rädsla 
för t.ex. trafik. Dessutom ska de möjliggöra möten, människor ska kunna 
samtala och se varandra. Att kunna stanna, att välja var man vill sitta och 
kanske kunna dra sig undan om man så önskar, detta är kvalitéer ett rum 
kan innehålla. Att kunna slå sig ner utan att behöva köpa något, att ha 
valfrihet. 

Grundläggande är hörnen. Saknar dessa en tydlig definition ”läcker” plat-
sen ut. Det finns många olika typer av rum, den allra enklaste bildas av 
ett vertikalt objekt, t.ex. ett träd, en sten eller en obelisk. Ställer man sig 
bredvid ett sådant objekt känner man att här händer det något. Reser man 
en vägg kan man vara antingen bakom eller framför den. Sätter man upp 
en till mitt emot bildas ett tydligt utrymme som man kan gå in emellan, 
finns det dessutom väggar på långsidorna med motstående öppningar får 
man en annan upplevelse av tydlig omslutning. Flyttas de två öppning-
arna så att de inte längre är mittemot varandra intensifieras känslan av 
att vara innesluten. Detta är egenskaper som präglar vår upplevelse av en 
plats. Platserna kan dessutom utformas så att olika rumsavsnitt ligger efter 
varandra och på så vis kommer att fungera som förstärkare till varandra. 
Vinklar, vyer och axlar kan rikta uppmärksamheten mot bestämda rikt-
ningar och objekt.

Klimatologiska faktorer är väsentliga för om en plats kommer att kännas 
behaglig att vistas på eller ej. En plats där det blåser från alla hörn blir lätt 
obehaglig i vårt nordiska klimat, det är därför viktigt med platser i lä och 
att betydelsefulla ytor på platsen får solljus och värme. Även ljudnivåer 
spelar en mycket central roll. Kan man föra en konversation i vanlig sam-
talston? Kan man t.ex. prata utan att alla andra hör vad man säger, eller 
drunknar det man säger i trafikljud? Trafikbuller har en negativ inverkan 
om det blir för påtagligt och närvarande. Det är idag ofta en för stor non-
chalans angående ljudnivåer, en mentalitet av ”lite får man tåla” råder, 
även om människor far illa av det. Stora barriärer med tung trafik kan 
skära av hela stadsdelar och mindre orter.

En plats behöver vara tydlig! Den ska inte vara för diffus i sin form. Ska veg-
etation användas på platsen ska den vara en del av en medveten rumsgest-
altning och inte bidra till att platsen blir svårtolkad. Det gäller att förstå 
platsen, varför det finns en plats här och vad det är den gör. Sol, skugga, 
bris, lä, vatten och vegetation kan vara stora kvalitéer med rätt utformn-
ing. Vatten är nästan alltid en stor kvalité. Materialvalen ger särprägel till 
platser och olika material ger olika verkan. Vissa ger ekon, så som hårda 
plattor, medans andra absorberar ljud, som t.ex. gräs. Materialen kan göra 
upplevelsen kallare eller varmare. Betong, glas, sten, trä och grus har alla 
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olika egenskaper, både estetiskt och fysiskt. 

Tanken på de framtida användarna finns hela tiden med under skissar-
betet. Vaksamhet mot skugga blåst, dåliga miljöer etc. Grundläggande är 
att vardagsfunktionerna är ytterst viktiga och att en ömsint omsorg visas 
för dessa. Hur ser t.ex. gamla tanters, barns och dödströtta föräldrars väg 
hem ut? Det är mycket viktigt att stötta människor att kunna leva i varda-
gen. Det praktiska måste fungera och det måste kännas tryggt. Men man 
ska inte ge sig så fort, det ska trots att de praktiska kraven tillfredställts 
ändå bli vansinnigt vackert, även om denna process tar tid!
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Intervju med Aleksander Wolodarski
Tekniska nämnden, Stockholm, den 8 april 2010

Ordet ”fungerande” - har flera dimensioner. 
Det grundläggande rummet är gatan, vars främsta uppgift är att ta hand 
om rörelser, vilket också är det man förväntar sig att den ska göra. Gatan är 
inte i första hand ett uppehållsrum. Trafikfunktionen behöver flexibilitet, 
trafikslagen förändras över tiden. Gatan som rum klarar av flera betin-
gelser.

De tre kategorierna; funktion/användning, byggand/arkitektur och struk-
tur har olika förändringshastighet. Där funktion/användning förändras 
snabbt, byggnad/arkitektur lite långsammare och slutligen strukturen som 
är mycket seglivad.  Strukturen överlever att enstaka byggnader byts ut. 
Den styr det långsiktiga och bör hanteras med omsorg. Olika specifika 
användningsområden bör således inte få styra för mycket över denna då 
strukturen finns kvar långt efter att funktionen upphört. Rum med god 
flexibilitet och som möjliggör olika typer av användning har större chans 
att fungera även i framtiden. Man bör såldes undvika att offentliga rum 
som är gjorda specifikt för en viss funktion. Gestaltningen ska sträva efter 
generalitet.

Att förbjuda vissa trafikslag strider mot idén om generalitet. Gågator kan 
enbart fungera undantagsvis. De som finns i dag blir oftast helt tomma 
efter affärstid eftersom de domineras till så stor del av kommersialismen. 
De ställer också den ena gatan mot den andra, så att koncentrationen av 
affärer längs gågatustråket konkurrerar ut närliggande butiker som kanske 
måste flytta till gågatan de också för att överleva. På så vis blir funktions-
blandningen ännu enformigare.

Den fysiska gestaltningen av stadsrummen behöver en kulturell förankring. 
En dynamisk stad förändras, men alla rum kanske inte tål en stor förän-
dring. Det är ständigt en balansgång (mellan kaos och monotoni) och bev-
arande och nytänkande. Helheten måste kunna balansera dessa motsatser.
Det nordiska klimatet, det kalla vinterhalvåret gör det svårt för ett rum att 
stå emot påtryckningar som; 

     - krav på att få igång användningen, verksamheter på platsen
     - översvämmas av tillfälliga aktiviteter
     - får inte vara i fred, förändringstryck

En svårighet för öppna rum är att de öppna platserna är känsliga för att bli 
sönderbyggda av tillfälligheter. Klarar platsen bebyggelsetryck? Det är vik-
tigt att vara medveten om hur offentligheten kan utnyttja platsen. En plats 
som fungerar respekteras och det finns inget behov av att förändra den. 
Man ska inte lite på något oklart resonemang där arkitekten ses som en 
konstnär, en skulptör. En tro på att arkitekten är en slags nyckel till vår 
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tid är irrationellt och oförenligt med det demokratiska samhället. Det 
finns nämligen oändligt med bilder av vad som är vår samtid. Vi fostras 
i föreställningar om begrepp som ”platsens själ” och ”tidsanda”. Dessa är 
farliga eftersom de är subjektiva tolkningar som är svåra att ifrågasätta och 
diskutera på ett konstruktivt sätt.

Slutsats: Utgå ifrån platsen!

Bild 3.20 Möte mellan land och vatten, gående och bilister. Bild från Raoul Wallenbergs torg i Stockholm

3. RESULTAT ● 69



4.1 ÖVERENSTÄMMELSER OCH AVVIKELSER
Flera av de refererade teorierna har gemensamma drag och innebär inga 
direkta motsättningar. En tydlig skiljelinje går däremot mellan Sitte och 
Hillier, vilka direkt motsäger varandra. Hilliers teori om “naturlig rörelse” 
förespråkar obrutna siktlinjer och system där siktlinjerna korsar varandra. 
Sitte menar däremot som tidigare beskrivits att stadens rum ska ha en viss 
slutenhet, d.v.s. siktlinjerna bryts. Jane Jacobs teori om vad som generar 
mångfald kan däremot i stort överensstämma med de slutsatser Hillier gör.

Eftersom de olika teorierna har varierande fokusområden är det inte helt 
enkelt att jämföra dessa. Ett försök görs i nedanstående i tabell 5;

4. TEORETISK SYNTES

Sitte Hillier m.fl. Gehl, Whyte Jacobs Hall m.fl. 
(Miljöpsykologi) 

Placering / utformning Platser i anslutning 
till andra objekt 
Hålla mitten fri (obs, 
ej bryta siktlinjerna i 
detta sammanhang) 

Ju mer central och 
större en plats är, 
desto mer integrerad. 

Kanteffekt
Tätt mellan entréer 

Närhet till primära 
funktioner 
Stödjande 
omgivningar

Tydlig definiering
Privat/
offentligt 

Form Slutenhet
Naturliga gränser 

Formen är 
underordnad
siktlinjerna 

- Undvika vakuum 
zoner 

Naturlig variation för 
ökad  orienterbarhet 
Formen påverkar 
upplevd
intensitetsnivå 

Siktlinjer Brutna Obrutna Variation - -

Avstånd/storlek Skalan kan för 
minska eller förstora 
objekt på / vid 
platsen. Ej förminska 
viktiga byggnader 

Avstånd spelar ingen 
roll 

Korta avstånd
Mänsklig skala 

Korta kvarter  Väljer det alternativ 
som ser lättast ut/ 
minst ansträngande 

Människor/beteende - Co-presence
Ökad säkerhet med 
välintegrerade stråk. 

Nödvändiga, 
frivilliga och sociala 
aktiviteter 

Social övervakning. 
Trygghetsskapande 
flöde av främlingar. 

Socialt bekväm 
placering. Flexibilitet 
vid placering 

Territorium - - Kontaktytor, 
övergångar mellan 
olika zoner 

- Territoriemarkörer
Olika typer av 
gränser. Ger tydlighet 
åt brukarna 
Objekt att temporärt 
annektera 

Verksamheter/funktioner - Integrationsvärdet är 
avgörande för vilka 
verksamheter/ 
användningsområden 
som är möjliga på en 
viss plats 

- Blandade primära 
funktioner, mångfald. 
Flera brukare av 
samma miljö utspritt 
över dygnet 

-

Tabell 5 Överensstämmelser och avvikelser mellan de olika teorierna.



4.2 TEORIERNAS HUVUDTESER

Ser man Habermas tankemodell som en övergripande karta kan man med 
hjälp av denna placera ut de olika teserna för att skapa en jämförande över-
blick, se bild 4.1 och tabell 6 nedan;

Det är svårt att göra en renodlad distinktion mellan vad som är teori, 
metod och empiri av den studerade litteraturen. De olika forskarna/för-
fattarna har i flera fall haft helt skilda arbetssätt vad beträffar deras sätt 
att samla in data, i de fall man gjort en sådan insamling. I flera fall rör 
det sig även om subjektiva funderingar hos författaren. Trots detta kan 
man konstatera att de olika författarna intresserar sig för olika saker. Vems 
intressen som företrädes i analyserna varierar något. Sitte analyserar inte 
den enskilde individen utan utgår ifrån från en rent estetisk och subjektiv 
synvinkel, vilken handlar om perfektion men också personlig smak. Ett 
möjligt intresse av ett sådant synsätt är staten och systemets önskan om 
att visa sin storhet eftersom man vill ge sina byggnader och monument 
största möjliga påverkan på betraktaren.  Jacobs arbetar däremot utifrån 
ett socioekonomiskt perspektiv, med fokus på att skapa mångfald vilket 
enligt henne kan understödjas av fysiska faktorer. Jacobs intresserar sig 
särskilt för de ekonomiska konsekvenserna platsers och byggnaders an-
vändning kan ge upphov till. Gehl ser till individ nivån och grundar sina 
teser på egna observationer samt tidigare forskning. Han utgår ifrån hur den 
enskilda människan möter andra människor i samhället. 
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Författare Fokusområde/ utgångspunkt 
Sitte Fysisk form och estetik 
Gehl, Whyte Sociala aspekter, hur vi kan mötas och umgås 
Hillier Den fysiska formen ger de sociala förutsättningarna 
Jacobs Sociala/ekonomiska intressen, funktioner i byggnader 
Hall, Madanipour, Bell et al. Psykologi, hur vi påverkas av miljön. 

 
 
 
 

System

Livsvärld
Offentliga 
platser

Sitte, Hillier

Gehl, Whyte
Jacobs

Hall, Madanipour, 
Bell et al.

Tabell 6 De olika utgångspunktrena/fokusområdena hos de olika författarna.

Bild 4.1 Författarnas huvudsakloga beröringsområden schematiskt inplacerade i Habermas 
tankemodell.



Hillier utgår ifrån att det är det fysiska systemet av gator och byggnader 
som formar den sociala levnadsvärlden. Han tittar uteslutande på den 
fysiska formen och utelämnar i stort sociala och psykologiska aspekter. 
Space syntax teorin handlar uteslutande om integration och segregation. 
Näringsidkare kan ha ett stort intresse av att veta vilka gator som har högt 
integrationsvärde för att veta var det är mest lönsamt att placera butiker. 
Ett alltför stort fokus på att gator ska bli välintegrerade kan göra att andra 
viktiga aspekter glöms bort. Trots detta är det som vid tillämpandet av an-
dra typer av analyser viktigt att forskaren/analytiken själv har förmågan att 
välja rätt fokusområde. Space syntax måste inte användas för att maximera 
rörelse för affärsägare, det kan lika gärna användas till att hitta orsaker till 
dåligt integrerade bostadsområden med social segregering. En stor del av 
litteraturen om Space syntax fokuserar på arbetsmetoden. I arbetet har jag 
försökt att förklara denna så utförligt som möjligt. Metoden har lyfts fram 
då det är svårt att ifrågasätta något man inte har insyn i. Space syntax byg-
ger på Hilliers teori om den “naturliga rörelse” (natural movement) och 
dess beroende av den fysiska formen. Den kritik som lyfts fram på sidan 
53 tydliggör att det finns brister hos analysmetoden.

Hall, Madanipour och Bell et al. undersöker hur enskilda individer berörs 
av den fysiska miljön och hur dennas utformning ger olika förutsättningar 
till interaktion samt hur individer kommunicerar med varandra. Dessa 
författare rör sig inom livsvärlden samt i överlappningen mot det offent-
liga rummet (se bild 4.1 och tabell 6). Whyte fokuserar framför allt på 
hur utformning och möblering av offentliga platser ger oss olika beteende 
möjligheter. 

Kvalitetsanalys utifrån skalnivåer
Nedan följer en sammanställning av olika indikatorer på kvaliteter i det 
offentliga rummet baserat på litteraturstudierna och intervjuerna. Dessa 
kan användas av den som utför en inventering och vill kartlägga platser för 
att finna potential och utvecklingsmöjlkgheter, såväl för befintliga platser 
som för planerade platser.

Skalnivå 1 (Lokal)
Gränser och utformning

     • Är gränserna mellan offentligt och privat tydliga? (exempelvis i
 form av visuella markörer som häckar, staket, murar).

     • Finns det kontaktytor mellan dessa sfärer (Höjden på t.ex. häckar, 
 ser man över dessa, är visuell kontakt möjlig?) Entrétäthet; finns
 det fönster och dörrar ut mot gatan? 

     • Är den offentliga platsen indelad i mindre enheter med lätt 
 genomsläppliga gränser, som tillfälligt kan ianspråktas av en grupp
 användare?
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     • Finns det objekt/utrymmmen att temporärt annektera och kunna  
 uppehålla sig vid?

     • Finns det tecken på ägande (särskilt i gränszonen mellan privat och
 offentlig?) Upplevs dessa som svaga eller dominerande? 

     • Hur avgränsas platsen? ”Läcker hörnen - eller saknar platsen en  
  tydlig gräns i någon riktning?

     • Hur stor andel av platsens omkrets är öppen? Är hörnen tydliga?

     • Kan man röra sig obehindrat längsmed platsens visuella gräns?

     • Förminskar eller förstorar platsen objekt som finns på och i anslut-
 ning till platsen? (t ex konstverk, monument, intilliggande be-
 byggelse, människor som vistas där etc.)

     • Är platsen belägen i marknivå?
   
Användning

     • Vilka kan använda platsen och på vilkas villkor? (Fotgängare, bilis-
 ter, torghandlare, rullstolsburna etc.)

     • Vad finns det för funktioner i byggnaderna/platserna bredvid   
 (finns det mer än en primär funktion)?

     • Finns det möjlighet att utöva Gehls tre aktivitetstyper? 

     • Kan man välja hur man vill sitta utifrån Halls olika sociala avstånd?

     • Finns det sittplatser i direkt anslutning till där människor rör sig, 
 kan man sitta i närheten av gånglinjerna?

     • Finns det kanter och skyddade miljöer, där man snarare kan be-
 trakta lika mycket som man själv blir betraktad?

     • Är platsen tillräckligt upplyst kvällstid? 

     • Finns det flyktvägar? 

     • Finns det tillräckligt med primära sittplatser? (D.v.s. går det att
 sitta i skyddade lägen, eller saknas det sittplatser?) 

     • Hur väl är möjligheterna till sekundära sittplatser utnyttjade?

     • Behöver människor sitta direkt mot en fasad eller på marken? 
 Detta är en tydlig indikator på att antalet sittplatser är otillräckligt.

     •  Finns det objekt på platsen som hindrar att platsen används på  
 vissa sätt (d.v.s. begränsas platsens flexbilitet av deras förekomst)?

     • Är mikroklimatet optimalt utnyttjat? Platser där det ofta blåser
 mer än  8-11 m/s (nr 5 på Beuforts vindskaleindex, se sidan 56)   
 bör få ytterligare lä för att kunna användas som uppehållsytor. 
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Skalnivå 2 (Global)
Samband till omgivningen

     • Hur ligger platsen i den omkringliggande stadsstrukturen? 
 (Undersök t ex med hjälp av en Space syntax analys).

     • Är kopplingarna till omkringliggande kvarter god? (Jämför exem-
 pelvis korrelationen mellan de lokala och de globala integrations-
 värdena, men titta också på hur stadsstrukturerna hänger samman.
 

     • Är platsen så sluten att den blir isolerad?

     • Saknas det någon länk till och från platsen till omgivningen?
 (Med länk menas här inte enbart att det t.ex. finns en gång- och 
 cykelväg igenom ett grönområde mellan två områden. En sådan
 ”koppling” säger nödvändigtvis inte så mycket om hur väl om- 
 rådena är länkade. En god koppling som syftar till att binda sam-
 man rörelsestrukturer behöver vara välintegrerad, d.v.s. ha ett högt
 integrationsvärde både lokalt och globalt. Eftersom Space syntax,
 som tidigare nämnts, inte tar hänsyn till faktiska avstånd behöver 
 man göra detta för sig. Hur lång tid tar det t.ex. för en individ
 att till fots förflytta sig från A till B? Även om linjen är välintegre-
 rad kan avståndet vara för långt i verkligheten. Man kan således 
 inte ”lita blint” på de integrationsvärden man ser i en Space syntax
 analys. För att få en mer realistisk bild av integrationsvärdenas 
 metriska egenskaper, utför en analys enligt föreslagen metod på 
 sidorna 108-109.) 

Funktioner

     • Vilka typer av användningsområden är realistiska att förvänta sig
 på platsen med utgångspunkt ur integrationsvärdena?

     • Finns det möjlighet att människor från olika stadsdelar kan mötas 
 på platsen? Jämför korrelationen mellan den globala och lokala
 integrationen.
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5. ANALYS

Skala är relativ och upplevs olika beroende på antalet människor på plat-
sen. Bedömningen av skalan på de platser jag analyserat är således sub-
jektiv och grundar sig på mina egna referensramar. Inget av de studerade 
torgen upplevdes som överbefolkade.  Antalet människor varierade vilket 
aktivitetsintensiteten också gjorde under de olika tidpunkter jag besökt 
platserna.

Platserna är enligt mina iakttagelser som mest välfyllda av människor un-
der festivaler eller liknande arrangemang, uppsatsen intresserar sig dock 
mest för hur platserna upplevs i vardagen. Jag har besökt varje plats vid 
tre tillfällen under perioden april till juni månad. Jag uppehöll mig på 
varje plats mellan 30-60 minuter åt gången. De redovisade människorna 
på varje plats är ett genomsnitt av det antal jag noterat. Det jag iakttog var 
ögonblicksbilder av platserna och distributionen av människor är som tidi-
gare nämnts i ständig förändring. För varje plats observerade jag följande;  
människors aktiviteter, skala, funktioner, uppehållsmöjligheter, fysiska ob-
jekt, gränser, kontaktytor (entréer etc.), flexibilitet och rörelseriktningar. 

5.1 SPACE SYNTAX ÖVER MALMÖ
Resultatet av den Space syntax analys som utförts över Malmö inom ra-
men för studien Agora Cities for people visas i bild 5.1-5.3. Avgränsning-
en har i denna rapport utgått ifrån att ”staden” upphör där det är mer 
än 200 meter mellan byggnaderna. Områden utanför Malmö stads ad-
ministrativa område är ej inkluderade (Arlöv/Burlöv). Dessa åtskiljs av ett 
industriområde (vilket ingår i analysen) som fungerar som en buffertzon. 
Av nedanstående analyser framgår att den äldre historiska stadskärnan lig-
ger i anslutning till integrationskärnan, som främst sträcker sig över senare 
tillkomna kvarter. Detaljerade utsnitt rörande respektive platsanalys åter-
finns i anslutning till presentationen av dessa.



Stortorget

Lilla torg

Möllevångstorget

Nydalatorget

Bild 5.1 Global integration Rn, från rapporten Agora : Cities for people, Space Syntax Limited 
(2002). Fifth Framework Program 1998-2002.



Stortorget

Lilla torg

Möllevångstorget

Nydalatorget

Bild 5.2 Radius radius integration R9, från rapporten Agora : Cities for people, Space Syntax Limited 
(2002). Fifth Framework Program 1998-2002.



Stortorget

Lilla torg

Möllevångstorget

Nydalatorget

Bild 5.3 Lokal integration R3, från rapporten Agora : Cities for people, Space Syntax Limited (2002). 
Fifth Framework Program 1998-2002.



Bild 5.4 Vy från Stortorget



Bild 5.5 Ortofoto över Stortorget, copyright Malmö Stad (2010)
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5.2 INVENTERING MALMÖ
Stortorget 
Stortorget färdigställdes 1536, man hade då rivit ett kloster och ett medel-
tida kvarter för att göra plats. Det kantas av rådhus och residens (Karaktär 
Malmö, stadens struktur, Malmö stad s. 12). Torget har karaktären av ett 
representationstorg med sin väl tilltagna skala och pampiga bebyggelse och 
möter de besökare som kommer från centralstationen och rör sig in mot 
centrum. Stortorget är den största platsen bland de som analyserats i up-
psatsen. Torget utgörs av olika delytor, där den östra är öppen och den 
västra används för bilparkering under hela dygnet. Biltrafik är tillåten län-
gsmed halva den södra sidan och hela den västra och en bit av den norra. 
Trots detta är trafikmängden låg. 

Mitt på torget finns en staty föreställandes Karl X Gustav till häst. Statyn 
står på ett fundament vilket är välanvänt som sittplats. Runt statyn finns 
bänkar utplacerade med ryggen mot parkeringsplatsen, vilken är avskild 
från torgets östliga yta med en lägre stenmur. Plataner är placerade på 
jämna avstånd runt denna mur. Det finns även en fontän/skulptur i nord-
östlig riktning. Denna används inte lika mycket att sitta vid, även om jag 
observerat personer som suttit på marken och haft ryggen mot den samt 
stått och lutat sig mot dess kant. Blomurnor som placerats ut används ock-
så som sittplatser, även om dessa är lite riskabla att slå sig ner på. Sittplatser 
finns också i torgets nordöstra del längsmed fasaderna. Valmöjligheten att 
sitta är god på platsen, även om sittbänkarna kunde placerats närmre det 
gångstråk som går över torget i riktning mot Gustav Adolfs torg. En vy där 
man skymtar havet är möjlig från platsens västra sida.

Bild 5.6  Vy från Stortorget
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Bild 5.7 Inventering av  Stortorget; 
Röda trianglar betyder stående kvinnor, blåa stående män. Röda cirklar betyder sittande kvinnor, 
blåa sittande män. Röda pilar betyder publik entré, gröna privat. Gula fält betyder monument 
eller konstverk. Blåa fält med streckad kant betyder uteservering.

o
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På torget finns ett fristående gatukök och enstaka uteserveringar.  Verksam-
heterna runtomkring består i stort sett av kommersiell aktivitet av olika 
slag, från resebolag till apotek och optiker. Det är ingen enskild bransch 
som dominerar. Under tiden jag inventerade torget såg jag ett politiskt 
möte vid statyn med en grupp åhörare samlade runtomkring, samtidigt 
som ungefär lika många poliser var närvarande. 

Stortorget har en något annorlunda funktion jämfört med de andra torgen 
i analysen då det som tidigare nämnts har tydliga drag av representativitet. 
Det man kan göra utan att försöka fylla torget med temporära aktiviteter 
som t.ex. torghandel, är att föröka koncentrera fotgängarströmmen över 
torget genom att rikta välintegrerade stråk mot detta och att få mer män-
niskor att röra sig där. 

Sekundära sittplatser som spolas av naturligt av regnet och som man lätt 
kan se om de är torra eller ej är ett föredra. Stenmaterial har lång hållbar-
het men blir kallt att sitta på under vinterhalvåret. Trä eller något mindre 
köldlagrande material fungerar bättre vintertid. Man kan också kombinera 
sten och trä. 

Kommentarer till Space syntax-analysen
Integrationsvärdena i bild 5.9a-c visar att integrationsgraden är något 
högre på lokal nivå. Torget ligger utanför den starkare integrationskärnan.
Stortorget och Lilla torg är ungefär lika integrerade inom samtliga analys-
skalor.

Bild 5.9c Lokal integration R3

Bild 5.9a Global integration Rn

Bild 5.9b Radius radius R9

Bild 5.8 Vy från Stortorget
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Bild 5,24a-c kommer från rapporten 
Agora : Cities for people, Space Syn-
tax Limited (2002). Fifth Framework 
Program 1998-2002.
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Bild 5.10 Ortofoto över Lilla torg, copyright Malmö Stad (2010)



Lilla torg
Torget har sitt ursprung från 1592, men byggdes över helt 1902 av en 
saluhall. Denna revs i mitten av 1960-talet och den tomma yta som då 
bildades blev grunden till hur torget ser ut idag (Karaktär Malmö, stadens 
struktur, Malmö stad s. 12). Torget ligger precis granne med Stortorget 
men har en helt annan karaktär. För det första har det en mycket min-
dre skala, för det andra används det på ett helt annat sätt. Torget är kan-
tat med uteserveringar längsmed platsens sidor. Några av dessa är väldigt 
dominerande då de skärmas av av höga staket. Detta innebär att restau-
rang- och caféägarna kontrollerar platsen på ett sätt som gör att det är svårt 
att ta platsen i anspråk till något annat än just att sitta på en uteservering 
så länge utesäsongen varar. Uteserveringskulturen innebär dock att platsen 
är välanvänd på många av dygnets timmar och stämningen upplevs som 
intim och folklig. Det finns några sittbänkar utan ryggstöd i den södra 

Bild 5.11 Vy från Lilla torg
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delen, samtliga av dessa är välanvända. I torgets södra del finns även en 
liten brunn där bänkar (med ryggstöd) är placerade så att man kan titta 
på förbipasserande. Verksamheterna i omkringliggande bebyggelse består 
nästan uteslutande av en inriktning på restaurang, café och pubverksam-
het. Vissa år har man under vinterhalvåret haft en skridskobana i mitten 
av torget.

Lilla torg är onekligen välanvänt och den mindre skalan gör att de aktivi-
teter som sker där förstoras och intensifieras vilket resulterar i att platsen 
fylls upp väl. Det man kan föreslå är att använda mindre visuellt avskär-
mande gränser till uteserveringarna samt utöka sittmöjligheterna utanför 
serveringarna för att ge en större valfrihet. 

Kommentarer till Space syntax-analysen
Integrationsvärdena i bild 5.14a-c visar att integrationsgraden är något 
högre på lokal nivå. Lilla torg ligger precis som Stortorget utanför Malmös 
starkare integrationskärnan. Även här ser man att Lilla torg och Stortorget 
är ungefär lika integrerade, men upplevs på helt olika sätt. Detta tydliggör 
att integrationsvärdet inte påverkar upplevelsen av en plats.

Bild 5.14c Lokal integration R3

Bild 5.14a Global integration Rn

Bild 5.14b Radius radius R9

Bild 5.13 (Motsatt sida) Inventering av Lilla torg; 
Röda trianglar betyder stående kvinnor, blåa stående män. Röda cirklar betyder sittande kvinnor, 
blåa sittande män. Röda pilar betyder publik entré, gröna privat. Gula fält betyder monument 
eller konstverk. Blåa fält med streckad kant betyder uteservering.

Bild 5.12 Dominerande uteserveringar
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Bild 5.14a-c kommer från rapporten 
Agora : Cities for people, Space Syn-
tax Limited (2002). Fifth Framework 
Program 1998-2002.
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Bild 5.15 Ortofoto över Möllevångstorget, copyright Malmö Stad (2010)



Möllevångstorget
Möllevångstorget byggdes i början 1900-talet och ingår i en rutnätsstruktur 
(Karaktär Malmö, stadens struktur, Malmö stad s. 13). Den dominerande 
användningen av torget är på förmiddagen torghandel med grönsaker och 
växter. Torget får med torghandeln en annan rumslig och social struktur 
än vad det har när ytan är fri. Torget upplevs som välfyllt med gott om 
människor. När torghandlarna försvunnit på eftermiddagen blir platsen 
väldigt stor. Det finns ingen direkt anledning till att fylla upp den, även 
om det är möjligt att röra sig över hela ytan. Längsmed den sydvästra 
kanten av torget ligger uteservering efter uteservering uppradade. Mat och 
dryck är temat för Möllevångstorget. 

Användningen i omkringliggande byggnaders bottenplan har nästan alla 
en inriktning mot matförsäljning där livsmedel från olika världsdelar finns 
representerade. Uteserveringarna, restaurangerna och pubarna bidrar till 
att platsen har användare även på kvällstid efter kl 18. Torget har en helt 
öppen sida i väst där det ligger jämsides med den kraftigt trafikerad Bergs-
gatan. Biltrafik är förutom i väster tillåten längsmed platsens östra sida, 
men inte på den södra och norra sidan, de sträckor med mest gynnsamt 
mikroklimat är alltså fria från biltrafik. Vill man däremot inte köpa något 
är antalet komfortabla sittplatser mer begränsade, om man inte vill sitta 
vid basen av statyn. Det finns tre bänkar i den nordöstra delen av torget. 
Dessa räcker inte till för att hysa de som vill sitta. Många yngre personer 
har observerats sitta med ryggen mot omkringliggande fasader eller direkt 
på marken. Det finns möjlighet att luta sig mot sekundära sittplatser (vid 
cykelställ) under tre av träden på platsens södra sida . Jag har dock inte 
observerat någon göra det. Statyn ”Arbetets ära” av Axel Ebbe i torgets 
sydvästra mitt används flitigt som sittplats när vädret tillåter. Man kan sitta 

Bild 5.16 Torghandel på Möllevångstorget.
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Bild 5.17 Inventering av Möllevångstorget; 
Röda trianglar betyder stående kvinnor, blåa stående män,. Röda cirklar betyder sittande kvinnor, 
blåa sittande män. Röda pilar betyder publik entré, gröna privat. Gula fält betyder monument 
eller konstverk. Blåa fält med streckad kant betyder uteservering.
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på alla sidor med ryggen fri och titta ut på människorna som passerar, se 
bild 5.18. Det finns en fristående kiosk/snabbmatsställe i ena kanten av 
torget samt träd som kantar två sidor av torget, i övrigt är platsen öppen.
Möllevångstorget har många kvalitéer, så som mångfalden i aktiviteter och 
sin tydliga inriktning på mat och umgänge. Det är bra för platsen att den 
inte används som bilparkering. Den är också sammanhängande över sin 
yta och man kan röra sig över hela platsen. Smedjegatans utformning i 
norr gör dock att det blir en kant mellan torget, gatan och de norra bygg-
nadernas fasader, vilket är hindrande för en rullstolsburen. Fler sittplatser 
behövs i det nordöstra hörnet, kanske en kombination av primära och 
sekundära sittplatser eftersom detta område har eftermiddagssol.

Utifrån observationerna skulle platsen behöva en tydligare definition i 
västlig riktning och en bättre länk för fotgängare över Bergsgatan till intil-
liggande område i väster. Det man skulle kunna göra för att uppnå detta 
är förslagsvis att bebygga ytan på andra sidan torget och skapa en ”vägg” 
mot den västra delen av torget. En bebyggelse bör inte vara så hög att den 
skuggar sittplatserna vid statyn. Biltrafiken är utrymmeskrävande, men att 
göra tydligare plats för fotgängare så att trafiken snörptes av något kunde 
vara en indikator för fotgängarna att röra sig i västlig/östlig riktning, utan 
att bilisternas reella framkomlighet minskas. 

Kommentarer till Space syntax-analysen
Integrationsvärdena i bild 5.19a-c visar att integrationsgraden är något 
högre på global nivå. Möllevångstorget ligger i direkt anslutning till ett 
väldigt välintegrerat stråk, vilket syns i samtliga analysskalor.

Bild 5.19c Lokal integration R3

Bild 5.19a Global integration Rn

Bild 5.19b Radius radius R9

Bild 5.18 Axel Ebbes staty fungerar utmärkt som sittplats en solig dag.
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Bild 5.19a-c kommer från rapporten 
Agora : Cities for people, Space Syn-
tax Limited (2002). Fifth Framework 
Program 1998-2002.
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Bild 5.20 Ortofoto över Nydalatorget, copyright Malmö Stad (2010)



Nydalatorget
Nydalatorget är beläget i ett storskaligt bostadsområde från 1960-talet 
(Karaktär Malmö, stadens struktur, Malmö stad s. 51-52), en bit ifrån cent-
rum, men innanför inre ringvägen. Torget var välanvänt vid de tillfällen 
jag besökt det (här ska nämnas att jag till skillnad från de andra platserna 
aldrig varit på detta torg kvällstid, utan enbart på förmiddagen och efter-
middagen). På torget förekommer småskalig torghandel och uteservering. 

Torget är omgivet av bebyggelse i upp till elva våningar. Eriksfältsgatan 
delar av torget från omkringliggande bebyggelse på den norra sidan. En 
gång- och cykelvägstunnel skär igenom torgets norra del och löper under 
Erikfältsgatan. Denna tunnel innebär att rörelsemöjligheterna över torgets 
norra del blir begränsade då man inte kan gå tvärsöver mellan byggnad-
erna. Torgets huvuddel ligger i den södra delen. Två av hörnen är helt 
slutna, vilket är en utformning ingen av de andra analyserade platserna 
har. Nydalatorget är också det enda som har något slutet hörn överhuvud-
taget av dessa. 

Torgets ”avslut” mot norr är något oklar. Platsen skulle mycket väl kunna 
vara avlång men gång- och cykelunderfarten hindrar användningen och 
kommunikationen mellan torgsidorna i den norra gränszonen.

En avsmalning av Eriksfältsgatan och en igensättning av tunneln skulle 
kunna innebära att platsen knöts ihop bättre i denna del, samt att torget 
fick en starkare koppling till sin omgivning i norr.

Bild 5.21 Vy över Nydalatorget.
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Bild 5.24c Lokal integration R3

Bild 5.24a Global integration Rn

Bild 5.24b Radius radius R9

Kommentarer till Space syntax-analysen
Integrationsvärdena i bild 5.24a-c visar att integrationsgraden för Nydala-
torget är högst på den globala nivån, och även inom R9. Torget korsas av 
den välintegrerade länken, vilket kan indikera att torget används mer som 
passage än en yta att uppehålla sig på. På lokal nivå är området mindre väl-
länkat, vilket innebär att vissa kopplingar till intilliggande kvarter saknas.

Bild 5.23 (Motstående sida) Inventering av Nydalatorget; 
Röda trianglar betyder stående kvinnor, blåa stående män. Röda cirklar betyder sittande 
kvinnor, blåa sittande män. Röda pilar betyder publik entré, gröna privat. Gula fält betyder 
monument eller konstverk. Blåa fält med streckad kant betyder uteservering.

Bild 5.22 Tydligt omslutenhet i torgets västra hörn
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Bild 5.24a-c kommer från rapporten 
Agora : Cities for people, Space Syn-
tax Limited (2002). Fifth Framework 
Program 1998-2002.
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Bild 5.25 Ortofoto över Stortorget, copyright Lunds Kommun (2010)



5.3 INVENTERING LUND 

Stortorget 
Stortorget i Lund har ett medeltida ursprung. Platsen har en triangulär 
form och är trots namnet inte det största torget i Lund. Handel, med in-
riktning mot detaljhandel, finns i bottenplanen på nästan samtliga botten-
våningar i sydlig och västlig riktning. Södra Storgatan sträcker sig utmed 
torgets västra sida och denna korsas av Botulfsgatan i söder, i norr går Sko-
makaregatan. Ingen biltrafik är tillåten i östlig riktning där också rådhuset 
och stadshallen ligger. Det finns några uteserveringar och en trädrad i den 
norra delen av torget. Två större träd finns också utanför stadshallen och 
i torgets södra del.

Det finns gott om sittplatser på torgets nordöstra sida. Bänkarna är ori-
enterade ut mot torget och står på rad, söderläget utnyttjas här. Vid de 
olika tillfällen jag inventerat platsen har samtliga bänkar använts löpande 
av olika människor. När någon rest sig har det strax kommit någon annan 
och satt sig. Utanför stadshallen finns ett högre konstverk, se bild 5.27. 
Det är inte så lätt att använda som sekundärsittplats, även om jag vid ett 
tillfälle såg tre ungdomar sitta högst upp. Under trädet i torgets sydvästra 
hörn finns det bänkar runt trädstammen, dessa verkar utgöra populära 
sittplatser. Här har man god överblick över förbipasserande. På den östra 
sidan finns också sittplatser längsmed fasaderna. Biltrafiken är mest påtag-
lig i väst och söder och bidrar till att torget som helhet har en sämre kon-
takt med dessa sidor. Även framkomligheten blir begränsad då man inte 
obehindrat kan gå rakt över till den andra sidan, utan att behöva vänta på 
att det ska bli fritt från bilar. Torget flyter ut något i sin södra ”spets” och 

Bild 5.26 Vy över populära bänkar på Stortorget.
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Bild 5.27 Inventering av Lilla torg; 
Röda trianglar betyder stående kvinnor, blåa stående män. Röda cirklar betyder sittande kvinnor, 
blåa sittande män. Röda pilar betyder publik entré, gröna privat. Gula fält betyder monument 
eller konstverk. Blåa fält med streckad kant betyder uteservering.
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har inte en lika tydlig definition som i det nordöstra hörnet. Gator mynnar 
i varje hörn, men i det nordöstra är det bara en. Bebyggelsen runtomkring 
Stortorget är i en relativt uniform skala med byggnadshöjder som varierar 
mellan två till fem våningar. Stadshallen sticker ut genom sin placering.

Det är intressant att notera är att Sitte avråder från triangulära platser 
(se tidigare avsnitt om Sitte). Att Stortorget i Lund skulle vara mindre 
fungerande än de andra analyserade (rektangulära) platserna finner jag in-
get stöd för inom ramen för denna uppsats. Att människor tycker om 
att sitta där det rör sig människor, vilket både Whyte och Gehl hävdar, 
verkar stämma då de sittplatser på Stortorget som ligger i direkt närhet till 
gånglinjer verkar vara de populäraste utifrån mina observationer.

Bild 5.28 Vy från Stortorget
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Bild 5.29 Ortofoto över Mårtenstorget, copyright Lunds Kommun (2010)



Mårtenstorget
Mårtenstorget tillkom på 1840-talet. Torget är ungefär dubbelt så stort 
som Stortorget. Bankgatan/Svartbrödersgatan och Västra Mårtensgatan/ 
Östra Mårtensgatan passerar platsens västra och norra sida, varav Bank-
gatan/Svartbrödersgatan är relativt trafikerade. Torghandel förekommer 
på förmiddagarna, på eftermiddagarna används torget till parkeringsplats. 
Bebyggelsen runtomkring är inte särskilt enhetlig utan varierar i höjd och 
form. Den sydvästra sidan har en bebyggelse som varierar mellan en till 
fem våningar. Den nordöstra sidan är mer enhetlig med en byggnadshöjd 
på runt två våningar. Platsens västra sida har en något diffus gräns, där det 
är oklart var torget egentligen upphör/börjar. En byggnad i det nordväs-
tra hörnet av torget är fristående, se bild 5.32. Längsmed hela den norra 
och östra sidan av torget finns det gott om sittplatser, här finns också träd 
planterade på rad. Torgets storlek får omkringliggande byggnader att se 
mindre ut jämfört med Stortorgets, som har samma höjd. Till skillnad från 
Stortorget i Malmö och även i viss mån Möllevångstorget finns på Mårten-
storget ingen tydlig ambition angående representativitet och hävdelse. Av 
denna anledning, och att platsen inte ger någon domineras åt bebyggelsen 
längsmed långsidorna, skulle man utifrån inventeringen föreslå att torget 
bebyggdes med en byggnad mitt emot saluhallen (se bild 5.31) Detta för 
att få platsens skala att minska och dess form och avgränsning att bli ty-
dligare utan att belamra torget. Genom att inte bygga samman det i dag 
fristående huset och föreslagen byggnadskropp kan en siktlinje bebihållas 
från Botulfsgatan och Mårtenstorgets östra del. Trafiken på Bankgatan/
Svartbrödersgatan skulle bli mindre tydlig på torgsidan. 

Nivåskillnaden mellan gata och markbeläggningen på torget kan utgöra 
ett hinder för rullstolsburna, samt förstärka åtskillnaden mellan torget och 

Bild 5.30 Vy över Mårtenstorget.
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gatan/byggnaderna på andra sidan Västra Mårtensgatan/Östra Mårtens-
gatan.  Sittmöjlighterna på torget är goda och man har även här utnyttjat 
sydvästläget.

Bilparkering ska helst ske någon annanstans än på ett centralt torg. Att 
låta bilar uppta platsen på ett torg under flera timmar begränsar kraftigt 
dess användningspotential, utifrån Gehls frivilliga aktivitetstyper. Går det 
bra att inte parkera där på förmiddagen kan man lika gärna plocka bort 
den helt. En parkeringsyta får inte stadsrummen att bli mer levande och 
tryggare. Att lägga en enhetlig markbeläggning på Västra Mårtensgatan/
Östra Mårtensgatan, trots att bilar får köra där som vanligt, kan förstärka 
upplevelsen av att man är på torgets territorium och kör.

Bild 5.31 Inventering av Mårtenstorget; 
Röda trianglar betyder stående kvinnor, blåa stående män. Röda cirklar betyder 
sittande kvinnor, blåa sittande män. Röda pilar betyder publik entré, gröna privat. 
Gula fält betyder monument eller konstverk. Blåa fält med streckad kant betyder 
uteservering.
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Bild 5.32 Vy mot Mårtenstorget

Bild 5.33 Östra delen av Mårtenstorget
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6. DISKUSSION OCH

6.1 DISKUSSION
Som planeringsarkitekt behöver man vara medveten om hur de åtgärder 
man väljer att vidta vid utformningen av offentliga platser påverkar varan-
dra. Vill man t.ex. få en stadsdel att bli mer integrerad i det övriga systemet 
kan det få konsekvenser på andra värden. Att öka integrationen behöver 
dock inte alltid innebära att platsen inte går att göra mer sluten, så länge 
man undviker att bryta siktlinjer. I andra fall är det oundvikligt att en 
siktlinje bryts, t.ex. om en högre grad av slutenhet eftersträvas än vad som 
är möjligt med bibehållna siktlinjer. I dessa fall kan det vara ett alternativ 
att som kompensation stärka en annan siktlinje som kopplas till platsen, 
genom att där det är möjligt öka integreringen i närheten av platsen. 

På Nydalatorget, Möllevångstorget och Mårtenstorget förekom det 
torghandel. Torghandel orsakar mycket aktivitet och ger platser en tem-
porärt annorlunda fysisk struktur, vilket ger platsen annorlunda egenskaper. 
Efter att torghandlarna plockat ihop kändes platserna tomma. Torghan-
delns närvaro gjorde dock att platserna under tiden handeln förekom inte 
kunde användas till något annat än just torghandel. Torghandel är annars 
ett sätt att få människor att uppehålla sig på en plats. En annan anledning 
till att uppehålla sig på torgen är uteserveringarna.  Dessa fanns i olika grad 
på de olika torgen, som mest utpräglad var denna funktion på Lilla torg 
i Malmö. Här domineras hela platsen av uteserveringarnas avgränsningar. 
Även på Möllevångstorget var dessa väldigt närvarande, särskilt kvällstid.

Det finns flera faktorer som är svåra att bedöma i platsanalyserna, t.ex. att 
mäta hur stor roll slutenhet och skala spelar. Däremot verkar dessa faktorer 
ha en betydelse kopplat till bl.a. miljöpsykologins teori om stimulering. 
Det går inte att med stöd av platsanalyserna konstatera att någon av ovan 
redovisade teorier är felaktig.

Exemplen i bild 6.1a-b är hämtade från Sitte och visar några av de plats-
typer han avråder starkast ifrån. Samma platser, kan i ett Space syntax 
system innebära en integrationsökning, då flera siktlinjer korsar varan-
dra. Kan man då säga att sådana platser bör undvikas? Av de studerade 
platserna kan inte någon sådan slutsats dras. Däremot blir upplevelsen av 
torget/platsen som territorium otydlig då dess gränser är diffusa. Enligt 
Whyte ska platser för uppehåll finnas alldeles i närheten av ett eller flera 
angränsande rörelsestråk. Ovanstående plats är mer lämpad till rörelse än 
för uppehåll och är därför ingen lämplig form för ett torg där man vill 
kunna göra både och. I situationer där det sker mycket rörelser, t.ex. en 

SLUTSATSER

Bild 6.1a-b Exempel på osamanhän-
gande platser, illustration efter Sitte 
1982.



bilkorsning, kan däremot en utformning enligt ovan vara mer logisk. Ga-
tor är även de offentliga platser men skiljer sig från torg och parker fram-
förallt för att de har en större inriktning på förflyttning (ofta bilisternas) 
än vad de två sistnämnda har. Torg behöver ligga i direkt anslutning till 
välintegrerade stråk, men även ha förmåga att utöva en fördröjande effekt 
hos rörelsen. För detta behövs plats och en utformning som medger att 
man vill vistas där under längre eller kortare stunder. Upplevelsen av aktiv-
itet dvs. den mängd rörelser som sker på platsen eller beräknas ske (baserat 
på platsens integrationsvärde och mängden människor i området) behöver 
vara avgörande för vilken skala och grad av slutenhet en plats är i behov av.

Hur levande ett stadsrum uppfattas är beroende av skalan. Mindre plat-
ser har lättare att bära upp en mindre aktivitetsmängd, d.v.s att det som 
faktiskt sker där verkar ”större” och intensivare än motsvarande aktivitet 
på en mycket större plats. Exempelvis är integrationen runt Stortorget 
och Lilla torg ungefär den samma, Lilla torg upplevs som betydligt mer 
välbefolkat än Stortorget. Med malmöitiska mått skulle alltså en plats i 
Lilla torgs storlek (lokaliserad inom liknande integrationsvärden), ge ett 
intryck av liknande folkliv, se bild 6.2a-c. Som tidigare nämnts har dock 
vissa torg olika ansats och funktion. Är däremot syftet att människor ska 
uppleva platsen som tätbefolkad är det därför bra att gå ner i skala och 
skapa ”trängsel” genom platsens fysiska utformning.  Upplevelsen av in-
tensitet blir större när våra sinnen reagerar med att signalera att vi behöver 
mer utrymme.

Eftersom Space syntax enbart tar hänsyn till integrationsvärden och inte 
faktiska avstånd riskerar analysens resultat att fokusera på bilisterna, även 
om man arbetar med lokal integration. Detta eftersom bilisterna är det 
trafikslag som är mest okänsliga för fysiska avstånd. Man borde därför 
jämföra korrelationsvärden både för fotgängare och för bilister i varje 
analys och se för vilket trafikslag korrelationen är högst. Space syntax 
teorin har varit ämnet för ett flertal studier och metoden är under ständig 
utveckling. Space syntax är den enda metoden som fångar relationen mel-
lan rörelse och form på systemnivå. En vidareutveckling av Space syntax 
är en analysmetod som kallas Visibility graph analysis (VGA), i denna 
utgår man ifrån isovister och rutnät istället för siktlinjer. Principen för 
analysen är liknande som vid axialkartor men man kan med denna metod 
även ta hänsyn till tredimensionella förhållanden, faktiska avstånd mm. 
Den traditionella Space syntax metoden är ändå användbar för analyser 
av stadsrum då man inte behöver ha mer detaljerad information än hur 
siktlinjerna ska dras, man måste dock vara medveten om vilken typ av 
“naturlig rörelse” man analyserar. Kan Space syntax klara av att mäta hur 
männsikor rör sig, särskilt på de sätt där man kan möta andra d.v.s. fot-
gängare och cyklister, kan detta vara mycket användbart om man antar att 
möten kan främja integration. Funktioner är som tidigare nämnts mycket 
mer kortlivade än själva stadsstrukturen. T.ex. finns flera medeltida gator 
och torg kvar än idag, men många färre byggnader finns bevarade från 

Bild 6.2a-c Samma antal människor 
kan fylla upp en plats i olika grad.
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denna tid, det samma gäller användningen. Det är i enstaka byggnader 
ovanligt att samma användning har kunnat leva kvar oförändrad under 
t.ex. 500 år, möjligtvis är kyrkor ett undantag och vissa äldre byggnader 
som använts som bostäder. Att ändå inventera användningen, trots dess 
snabba skiftningar säger trots allt något om platsens egenskaper (för en 
djupare redogörelse för detta samband se avsnitten om Jacobs och Hill-
ier). Eftersom vissa funktioner är beroende av integrationsgraden är det 
nödvändigt att en plats har dessa förutsättningar för att funktionerna ska 
kunna uppstå och fortleva. 

Offentliga platser är ständigt utsatta för olika intressegruppers anspråk. I in-
ledningen till detta arbete redogörs för vad begreppet offentlighet innebär. 
Med utgångspunkt från det resonemanget kan möjliga hot urskiljas. Tar 
de kommersiella intressena över platsen minskar dess demokratiska funk-
tion, likaså om det statliga intresset tillåts dominera. Det samma gäller för 
uteserveringar och torghandel som riskerar att ta över en plats så att ingen 
annan användning är möjlig. Torghandel har en mer temporär karaktär 
än uteserveringar. Även platser som utformats helt utan hänsyn till den 
mänskliga skalan kan vara ett hot då enbart det representativa fått styra. 

6.2 SLUTSATSER
Det som utgör själva grunden och kärnan av offentliga platser är deras 
primära funktion som potentiell mötesplats.

Platser behöver olika typer av åtgärder för att uppnå sin fulla potential. 
Det handlar inte heller i direkt mening om att finna ett optimalt läge av 
användning och funktioner som aldrig förändras utan detta är en process 
över tiden. Vad som passar ett specifikt torg kanske inte passar ett annat. 
De faktorer som i detta arbete lyfts fram kan sägas vara understödjande 
åtgärder för att skapa en större behållning hos brukaren. De egenskaper 
som nämns går inte heller att jämföra på så vis att nyttan av fem sittmöj-
ligheter vid ett gångstråk är lika med nyttan av fem entréer i gatuplan. Det 
faktorer som nämns är sådana som kan förekomma på platser och just 
deras förekomst är anledning nog för att anta att de har en påverkan hos 
användaren. Ingenting har hamnat där av en slump, däremot är det rimligt 
att anta att alla fysiska objekt inte har samma betydelse. Dessutom varierar 
det på vilket sätt de har betydelse, vilka behov de förväntas uppfylla hos 
brukaren. I uppsatsen konstateras genom litteraturstudier, intervjuer och 
egna observationer att flexibilitet är positiv då flexibilitet innebär att olika 
intressen har en större chans att kunna samexistera. 

Det är viktigt att sträva efter att de offentliga platserna ska utmärka sig 
på ett positivt sätt då de utgör en stor del i hur man uppfattar och upp-
lever stadens identitet. En plats fortsätter att utvecklas långt efter att den 
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fysiskt färdigställts, man skulle kunna säga att den aldrig blir “färdig”. De 
flesta av de platser vi kommer i kontakt med är sådana som till sin form 
existerat i mer än hundra år eller ännu längre. Formen på torget är det 
mest långlivade arvet från dess grundläggning. Det är ett viktigt arbete 
att förvalta de offentliga rum vi redan har, att kunna se möjligheterna i 
stället för problemen. En viktig slutsats i detta arbete är att samtliga av 
de inventerade platserna hade många förutsättningar för att fungera som 
mötesplatser. 

Segregation upplevs ibland som ett sätt att urskilja sig från det man känner 
sig osäker på. Att då vistas på en offentlig plats i ett sådant område (om 
man tillhör en av de som är mindre välkomna) kan upplevas som obehag-
ligt, oavsett hur välanvänd platsen är. Platsers utformning kan inte råda 
bot på djupare samhällsproblem med olika typer av utanförskap, oavsett 
hur väl man menar, men man kan underlätta för att möten ska kunna äga 
rum. 

Den fysiska miljön är en viktig del i vår vardag men den är inte allt. Det 
individuella perspektivet kan alltså inte heller utgöras av en tydlig grupp, 
då vi har olika kulturella bakgrunder, intressen och förväntningar. Detta 
betyder inte att vi ska sluta försöka, det handlar om att understödja det vi 
kan i den fysiska miljön, att arbeta för att skapa fungerande mötesplatser 
mellan människor, detta kan vi som planerare göra genom att hela tiden 
försöka se potential. Ingen plats är identisk med en annan och av denna 
anledning kan man inte skriva en “manual” som innebär att “gör så här 
så bli allting bra”. Betyder ett sådant konstaterande att det inte finns ge-
mensamma nämnare? Svaret på den frågan är både ja och nej. Gemensamt 
för alla typer av platser är att de har potential att fungera som mötesplatser. 
Vilken typ av mötesplats som är lämplig/önskvärd beror på omgivningens 
efterfråga.

Återkoppling till frågeställningen
Utifrån de frågeställningar som presenterats i uppsatsens inledning kan 
följande slutsatser göras:

A) Finns det något samband mellan en plats läge och dess använd-  
ningsområden?
Att det finns ett samband mellan platsers integrationsvärde och använd-
ningsområde har konstaterats i flera av varandra oberoende Space syntax 
studier (se avsnittet om Space syntax). Analyserna av Stortorget och Lilla 
torg i Malmö visar dock på betydelsen av form och skala. Platserna har  
mycket snarlika integrationsvärden men används ändå på något olika sätt. 
En slutsats av dessa observationer kan vara att integrationsvärdena inte 
ensamt är avgörande för användningen. Den fysiska formen på platsen 
påverkar också hur vi upplever och använder den. Ett sådant påstående 
stöds också av att funktionerna inte är jämnt fördelade i ett strikt rut-
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nät (se Marcus s. 50). Integrationsvärden kan alltså vara användbara men 
de behöver ses i ett sammanhang och användas tillsammans med andra 
analysunderlag. Gör man inte det riskerar man att göra en feltolkning och 
missa viktiga faktorer som också påverkar användningen.

B) Vilken betydelse har skalor och geografisk form? (t.ex. nivåskillnad-
er, litet, stort, gränser, ramar etc.)
Enligt Gehl, Whyte, Hall och Bell et al. har det en betydelse på vilken 
nivå en plats är belägen. En nedsänkt eller upphöjd plats får inte samma 
integration med omgivningen som en i samma nivå, särskilt inte om den 
visuella kontakten bryts i något plan (se bild 3.6, s. 32). En nedsänkt plats 
kan ge en stark slutenhet, så stark att den får bristande kopplingar till om-
givningen, total slutenhet ger isolation. 

Skalan har betydelse för användningen, se även punkt a på föregående sida. 
På sidan 106 visar bild 6.2a-c hur skalan påverkar upplevelsen av aktiv-
itet på en plats. Platsanalyserna finner stöd för ovanstående då de mindre 
platserna upplevdes som mer välanvända. Platser med öppna sidor bidrar 
inte till att koncentrera aktiviteterna. Med utgångspunkt från resultatet av 
platsanalyserna går det inte att säga att triangulära platser skulle vara sämre 
än rektangulära, vilket Sitte påstår. En svårighet med sådana platser skulle 
möjligtvis vara hur man gör med hörnen då dessa kan bli ganska spetsiga. 

En tydlig visuell gräns runt platsen kan förstärk dess territoriella upplev-
else hos brukaren och ge platsen en tydligare och starkare identitet som 
offentligt rum. En tydlig plats har lättare att motstå förändringstryck och 
har en större chans att respekteras vilket Aleksander Wolodarski diskuterar 
i intervjun på sidan 68-69.

Nedan sammanfattas faktorer som påverka upplevelsen av folkliv. En plats 
behöver inte vara antingen eller utan nedanstående exempel visar på yt-
terligheterna:

Upplevelse av mer liv och rörelse på en plats

     • Smalare gator
     • Mindre platser som förstorar objekt i sin närhet
     • Slutenhet, vi känner oss mer omringade då (jämför Halls 
 konstaterande om placering i hörn)
     • Kontraster – varierade fasader
     • Rörelse – koncentrerade längs välintegrerade stråk
     • Minskad överblick

Upplevelse av mindre folkliv

     • Breda gator
     • Stora platser 
     • Öppenhet
     • Likartade fasader (d.v.s. mindre intryck)
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     • Utspädd fotgängartrafik
     • God överblick
     • Olika nivåer

C) Finns det någon betydelse av öppningar i entréplan?
Öppningar i entréplan har betydelse för gatans integrationsvärde, vilket 
Hillier och Marcus skriver. Öppningar möjliggör dessutom en kontaktyta 
mellan den privata och offentliga sfären. Utan dessa skapas, som Jacobs 
kallar det för, vakuumzoner, särskilt vid stora volymer utan öppningar. 
Även Gehl förespråkar korta avstånd mellan entréer. Av detta kan man 
konstatera att det är positivt med entrétäthet för stadslivet ur mer än ett 
perspektiv. 

D) Vilka behov vill vi få uppfyllda för att vistas på platsen? 
För att vi ska vilja vistas på en plats behöver det finnas en möjlighet att 
känna kontroll över situationen d.v.s. att kunna ha överblick, att se dem 
som ser en, ha tillgång till möjliga flyktvägar, en upplevelse av trygghet 
genom närvaro av tillräckligt många människor. Känner vi oss trygga tole-
rerar vi trängsel bättre och kan på så vis få ut mer av vistelsen bland andra 
människor. Andra människor behövs dessutom på en plats eftersom de i 
sig själva fungerar som en attraktion.  Det är viktigt att det finns en möj-
lighet att placera sig på önskat avstånd till andra. Flexibilitet vad gäller 
sittpositioner och vinklar mot andra har också betydelse för hur männis-
kor väljer att sätta sig. Det behöver också finnas gott om möjligheter att 
placera sig på önskat avstånd och ha överblick över andra för att man ska 
kunna känna sig socialt bekväm, vilket även är något Klas Tham påpekar. 
Ovanstående flexibilitet behöver beaktas vid placering av sittplatser, samt 
att man utnyttjar både primära och sekundära sittmöjligheter i lägen med 
ett så optimalt mikroklimat som möjligt. 

E) Var på de studerade platserna ägnar sig människor åt frivilliga ak-
tiviteter?
De mest populära ställena att uppehålla sig vid var kanterna och där det 
fanns uteserveringar eller sittplatser.  Särskilt populära var de sittplatser 
som hade sol, samt låg nära rörelsestråk. Statyer och andra fasta objekt 
med sittbar kant användes också flitigt.

F) Finns det några element som stöter bort människor och/eller förs-
vårar användningen?
Element som försvårar en plats användning är framförallt biltrafik, särskilt 
om den sker i höga hastigheter. Parkerade bilar låser också effektivt använ-
dningen av en offentlig plats. Man måste också fråga sig varför man tillåtit 
bilparkering på vissa platser men inte andra. 

Platser utan sittmöjligheter begränsar också möjligheten att kunna uppe-
hålla sig en längre tid på en plats. Väldigt storskaliga platser kan också vara 
svåra då upplevelsen av aktivitetsnivån förminskas. Hur stora platser som 
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fungerar är beroende av befolkningsunderlaget och rörelseflödet till och 
från platsen. Då kapaciteten är självreglerande av brukarna drar jag slut-
satsen att “för små” platser sällan är ett problem. Att platser upplevs som 
“för stora” är antagligen mycket vanligare. Gatumynningar runt torg kan 
dessutom ta upp en del av de som inte får plats, t.ex. vid en demonstration 
eller en festival.

G) Vilka olika användningsändamål finns det på platserna?
De analyserade platserna användes vid de tillfällen jag besökte dem till:

     • Mötesplats
     • Handelsplats (torghandel och handel i intilliggande byggnader)
     • Uteservering (café-, restaurang- och pubverksamhet)
     • Representation
     • Passage, gångstråk
     • Viloplats
     • Politiskt möte
     • Bilparkering

Närhetsanalys inom siktlinjesklasser
Slutligen presenteras här ett ytterligare analyssteg för Space syntax analy-
ser. Detta är relevant då Space syntax som analysmetod har vissa svagheter, 
vilket diskuterats på sidan 106. Hänsyn till faktiska avstånd är som tidi-
gare nämnts inte möjligt i analyser baserade på axialkartor. Analyssteget 
gör det möjligt att komma närmare ett resultat som har ett större fokus på 
fotgängaren. Med en viktad överlagring är det möjligt att integrera olika 
typer av värdeskalor i samma analys. Detta kan vara användbart i flera 
fall, även där värdeskalorna har olika grad av påverkan. Fördelarna med 
metoden är att den kan ses som ett alternativt sätt att presentera informa-
tionen från den ursprungliga integrationsanalysen, men med hänsyn till 
faktiska avstånd. Utgångspunkterna för närhetsanalysen är korsningarna 
i gatunätet eftersom det är i dessa val av färdväg görs. I Rattis exempel (se 
bild 3.15 på sidan 53) är just detta en av svagheterna som lyfts fram med  
en traditionell Space syntax analys då resultaten av denna inte kan differ-
entiera mellan närmsta väg (som är mer sannolik för rörelse) och längsta i 
de fall dessa har samma integrationsvärde.

Steg 1: Space syntax analysen genomförs i vanlig ordning, analysresultatet 
läggs sedan in i ArcGIS. Siktlinjernas ändsegment tas bort på de ställen 
där en sådan korsning inte motsvaras av en korsning i gatustrukturen. 
Denna bedömning kan göras med hjälp av underliggande grundkarta där 
gatunätet framgår.

Steg 2: Varje kvarvarande siktlinje får ett värde baserat på graden av inte-
gration i DepthMap, baserat på de 6 klasserna. Detta sker enligt följande 
värdeskala, där; 1= blått, 2= turkost, 3=grönt, 4=gult, 5=orange, 6=rött. 
Linjerna konverteras först till en skalenlig rasterbild där varje pixel/cell 
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motsvarar en meter. Med hjälp av denna genomförs en närhetsanalys för 
varje klass (t.ex. baserat på hur långt en vuxen människa kommer till fots 
på t.ex. 5, 10, 20 minuter etc.) vilken utgår ifrån gatukorsningar. Sådana 
definieras som de celler som omges av mer än tre rutor, även räknat diag-
onalt, dvs hörn mot hörn, förutsatt att varje siktlinje är 1 ruta bred. Exem-
pelvis antas en vuxen person färdas i en hastighet på 5 km/h enligt Gehl, 
med utgångspunkt från detta gör man olika metriska intervall (om man är 
intresserad av fotgängartrafik). 

Steg 3: Efter ovanstående steg finns kartor med olika närhetsklasser repre-
senterade i varje. Dessa innebär att man får en hierarki inom varje integra-
tionsklass, baserat på faktiska avstånd, utan att den geometriska formen 
på systemet förvanskar integrationsvärdena (t.ex. att en kort central gata 
får oproportionerligt hög integration, vilket är ett fundamentalt problem 
enligt Hillier). Ingen av de mindre integrerade linjerna kan alltså på grund 
av deras längd i meter bli mer integrerade än någon av linjerna i nästa inte-
grationsklass och vice versa. Rattis exempel med det utdragna rutnätet går 
med denna metod att återspegla på ett mer realistiskt sätt.

I de fall då det är viktigt att alla integrationsklasser presenteras i samma 
bild kan man lägga in samtliga sex rasterbilder som då får överlagra varan-
dra. Presentationen måste då delas in i lika många intervall som det finns 
i varje värdeskala multiplicerat med sex. Har man t.ex. använt tre värden 
i steg 2 blir det 18 intervall. Man kan även här välja att gå från blått till 
rött, övergångarna kommer dock att bli jämnare då varje färg inte särskiljs 
lika tydligt.

I en rasteranalys förlorar siktlinjen sina egenskaper som sammanhängande 
linjeobjekt, och vektorformatets flexibilitet vad gäller inzoomning. Kartan 
blir däremot tydligare eftersom irrelevanta skarvar mellan överlappande 
siktlinjer rensas bort. Det är möjligt att det även går att göra ovanstående 
analys i vektorformat, jag beskrivit det i nuläget enklaste tillvägagångssättet.
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7. UTVÄRDERING

7.1 KRITIK
De observationer som gjorts i detta arbete presenteras endast som en redo-
visning i grova drag angående föredragna uppehållsytor. Det har dessutom 
ibland varit svårt att se alla människor samtidigt på några av de mest folk-
fyllda platserna. 

Ett större antal intervjuer med platsernas brukare skulle kunna vara in-
tressant ur en beskrivande synvinkel, särskilt med sådana personer som 
Jacobs och Whyte beskriver som ”inofficiella övervakare” (t.ex. torghand-
lare, affärsinnehavare etc. d.v.s. sådana personer som vistas på platsen un-
der stora delar av dagen.)
En ännu noggrannare inventering hade kunnat göras där man tittat på 
användningen även i de omgivande kvarteren till de analyserade platserna. 

Slutligen kan urvalet av litteratur diskuterats, det finns mycket skrivet 
inom ämnet. Studier av litteratur från länder som inte tillhör västvärlden 
hade varit intressant och öppnat för nya perspektiv.  

7.2 FORTSATTA STUDIER
Intressant hade i fortsatta studier varit att jämföra;
     - Två mycket geometriskt snarlika platser, men med olika integra-
 tionsvärden.
     - Två geometriskt liknande platser med samma integrationsvärde.
     - Platser med utpräglat olika användningsområden.
     - Olika typer av offentliga platser (t.ex. en park, en gata etc.)
     - Studera offentliga platser i ett strikt rutnät
     - Två platser med samma integrationsvärden (även inom olika skal-
 nivåer), men med olika geometrisk form.
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