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FÖRORD 

Detta är en uppsats på 15 hp som avslutar studier vid kandidatprogrammet Fysisk 

Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet vänder sig de som har intresse av fysisk 

planering i allmänhet och hur människors aktiviteter påverkas i offentliga rum i synnerhet.  
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SAMMANFATTNING 

Det här kandidatarbetet utgörs av en fallstudie med två exempel på offentliga rum i 

Göteborg, Götaplatsen och Kungsportsplatsen. Där har människors aktiviteter observerats 

genom dold, delvis deltagande observation under olika tillfällen på dygnet. Uppsatsen 

undersöker förhållandet mellan det offentliga rummets fysiska utformning, tiden på 

dygnet och människors aktiviteter. Syftet är att skapa större förståelse för hur människor 

påverkas i det offentliga rummet och vilken betydelse tid har för planering. 

Det som setts och hörts under observationerna har beskrivits i fältanteckningar. 

Fältanteckningarna har sedan tolkats med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska 

perspektiv och begrepp. Resultatet visar att människors aktiviteter på Götaplatsen och 

Kungsportsplatsen i första hand påverkas av tid på dygnet och väder. Sedan upplevs och 

används rummen olika på grund av platsens förutsättningar. Detta visar på att tid och 

väder är viktiga aspekter för att förstå vad som händer i det offentliga rummet men att det 

kanske är något som det inte pratas så mycket om.  

Resultatet kan vara tänkvärt för de som intresserar sig för fysisk planering eller för 

utformning av offentliga miljöer. Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån denna 

fallstudie så istället får resultatet ses som en fingervisning om hur människors rutinmässiga 

och självvalda fritidsaktiviteter uppstår och hur det påverkar livet i det offentliga rummet. 

 

 

NYCKELORD 

- Aktiviteter, - Appropriering, - Offentliga rum, - Fysisk utformning. 
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1. INLEDNING  
Det här kandidatarbetet tar sin utgångspunkt i att det offentliga rummet har en viktig 

funktion i samhället. Det ska vara en demokratisk, allmän plats, där människor ska kunna 

mötas på lika villkor. Det är viktigt att kunna ägna sig åt politiska manifest, skapa kultur, 

möta den andre eller bara umgås, ur en demokratisk synvinkel. Vi rör oss i det offentliga 

rummet under olika tider på dygnet och vad vi gör speglar platsens fysiska och sociala 

förutsättningar. Vad vi gör i det offentliga rummet och hur vi beter oss påverkar i sin tur 

andras upplevelser av rummet.  

Planering för det offentliga rummet är en återkommande diskussion inom fysisk planering 

och har så även varit under mina studier på Blekinge Tekniska Högskola. Det finns en 

uppfattning om att planering kan skapa fysiska förutsättningar för en offentlig miljö som 

många, men inte alla, tycker om att vistas i. Därför är det viktigt att förstå hur människor 

påverkas till olika aktiviteter i det offentliga rummet. Vidare vad det är som påverkar att 

människor uppehåller sig i ett rum eller inte. Den här uppsatsen undersöker tidens 

betydelse för vad människor gör, och när. Arbetet bygger på iakttagelsen att det ibland 

finns en strävan efter att attrahera människor till en plats under hela dygnet, som i 

Göteborgs kommuns gestaltningsprogram för Avenyn och Götaplatsen,  

”Här saknas idag ett innehåll som attraherar många olika grupper under 

hela dygnet och hela året. Gatan är tydligt uppdelad, med olika områden 

för shopping, nöjesliv och kultur.” (Göteborgs Stad, 2013:6) 

Detta är ett uttryck som jag reagerat över och som fått mig att undra hur olika tider på 

dygnet påverkar vad som händer i det offentliga rummet. Vidare om det är självklart att 

kunna attrahera människor dygnet runt. De flesta människor har en vardag där tid på 

dygnet styr när och var rutinmässiga eller självvalda fritidsaktiviteter uppstår. Tid är på 

många sätt en vardaglig, given aspekt men hur påverkar tiden livet i det offentliga 

rummet, som planering ofta berör? Genom att studera människor under olika tider på 

dygnet kan det gå att säga något om vilken betydelse tid har för aktiviteter i det offentliga 

rummet. Min förhoppning är att arbetet ska kunna skapa förståelse för hur förhållandet ser 

ut mellan människors aktiviteter, platsens fysiska och sociala förutsättningar och tid på 

dygnet. Observationer av människor och byggd miljö kan skapa större insikt för 

förhållandet däremellan och på så sätt främja en god utveckling i staden. 
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SYFTE  
Uppsatsen syftar till att skapa djupare förståelse för relationen mellan människor och 

offentlig miljö inom fysisk planering. Vidare syftar arbetet till att belysa tidens betydelse för 

vad som händer på två offentliga platser i Göteborg. Detta genom att observera och 

analysera förhållandet mellan vad människor gör, hur den fysiska utformningen ser ut och 

tiden på dygnet i offentligt rum. 

FRÅGESTÄLLNING 
Hur påverkas människors aktiviteter i det offentliga rummet av fysisk utformning och tid 

på dygnet? 

LÄSANVISNING 
Inledning, syfte och frågeställning har behandlats inom detta första kapitel i uppsatsen.  

I nästa kapitel redogörs för arbetets litteraturöversikt som visar på forskningsläget idag 

kring hur människor påverkas i offentliga rum.  

Tredje kapitlet redogör för val av teoretiskt perspektiv och begrepp i uppsatsen. 

Fjärde kapitlet beskriver uppsatsens forskningsdesign, metod, avgränsning och empiri.  

I arbetets femte kapitel presenteras de två platserna i fallstudien och analysen av 

fältanteckningarna.  

Sjätte kapitlet består av en avslutande diskussion där frågeställningen besvaras.  

I bilagorna finns frågor som varit stöd för fältanteckningarna och också fältanteckningarna 

från de olika observationstillfällena. Slutligen presenteras referenslistan. 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
Forskningsöversikten behandlar på olika sätt hur människor påverkas i det offentliga 

rummet. Avsnittet delas in i fyra delar. Den inledande delen handlar om hur 

samhällsförändringar som pågår idag har betydelse för det offentliga rummet. I andra 

delen ges en redogörelse för vilken betydelse platsens sociala faktorer har för vad 

människor gör och var de rör sig. Vidare beskrivs hur rummets utformning och omgivning 

inverkar på människor. Avslutningsvis förs resonemang kring rädsla och trygghet i de 

offentliga rummen.  

SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR 
Urbanforskaren Tridib Banerjee (2007: 10) diskuterar hur olika samhällsförändringar 

beskrivs påverka framtidens offentliga rum. Detta eftersom att den växande globala 

ekonomins intressen påverkar den lokala platsen. Det skapar ett alltmer 

marknadsorienterat samhälle med mer privatiseringar och mindre offentliga medel. 

Informations- och teknologiutvecklingen påverkar också vår syn på samhället och 

offentliga rum.  

Banerjee (2007: 12-13) bedömer att många anser att offentligheten i sig minskar till följd av 

privatiseringen. Detta förklarar Banerjee genom att privatägda offentliga rum egentligen 

inte är helt offentliga. Ägaren har rätt att styra vilka som får vara där och inte. Genom 

vakter kan gallerior stänga ute de som inte passar in. I gallerior finns en känsla av 

offentlighet och öppenhet men i realiteten är det inte så och de funktioner som ett 

traditionellt offentligt rum kan användas till, som demonstrationer och uppvisning av olika 

slag, är inte självklart.  

Geografen Susan Ruddick (1996: 140) hävdar att det offentliga rummet är både ett lokalt 

och nationellt fenomen som en följd av globaliseringen. Ett litet torg någonstans i en stad 

kan spela stor roll i ett större, nationellt och internationellt perspektiv eftersom sociala 

identiteter och normer skapas på den enskilda platsen. Dessa olika nivåer, eller skalor, är på 

så vis sammanflätade.  

Det går att se på privatisering som sociologen Karen Malone (2002: 159-160) som 

analyserar uppfattningen om att privatisering tillsammans med kommersialisering skulle 

ha ökat exkluderingen i dagens offentliga rum. Offentliga rum ses ofta som ett levande 

forum för politiska uttryck och protester. Malone ifrågasätter om det offentliga rummet 
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någonsin varit öppet för alla, demokratiskt och jämlikt. Under historien har olika grupper 

exkluderats från det offentliga rummet genom politiska och sociala värderingar, som 

kvinnor, fattiga, barn eller sexuella minoriteter. 

SOCIALA BETYDELSER  
Urbanteoretikerna Lina Olsson och Thomas Wikström (2012: 78-80) definierar offentligt 

rum som ett ”rum för alla” men menar att innebörden inte är helt självklar. De menar att ett 

offentligt rum kan ha olika grader av offentlighet som beror på hur tillgängligt rummet är. 

Tillgängligheten påverkas av flera faktorer, som platsens ägoförhållanden, den fysiska 

utformningen, regler och sociala strukturer. 

Sociala strukturer kan förstås genom Nationalencyklopedins definition,  

”... den ram av sociala relationer, roller, statuspositioner och relationer mellan 

grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster och tillförsäkrar det 

sociala systemet kontinuitet över tid”. (Nationalencyklopedin, 2014) 

Även kulturgeografen Tim Cresswell (1996:13) undersöker den sociala betydelsen av 

rummet och menar att en plats alltid är både social och geografisk. Städer är inte 

sammansatta av byggda abstrakta förhållanden utan vi rör oss och lever i rum oskiljaktigt 

från sociala strukturer.   

Vi rör oss alltid i någon form av (stads)rum och Cresswell (1996: 13) konstaterar att 

eftersom dessa alltid har en social betydelse utför vi också alltid någon form av 

tolkning. Vidare menar Cresswell (1996: 16-17) att vi tolkar rummet och beter oss 

därefter. Våra övertygelser om vad som är rätt eller fel påverkar vårt uppförande 

och våra aktiviteter i rummet. Hur vi gör i rummet avslöjar vår tolkning av platsen. 

Våra handlingar i rummet upprätthåller i sin tur normerna om vad som är lämpligt 

eller avvikande på platsen. En plats skapas av handlingar i rummet efter vad som 

uppfattas vara lämpligt just där. Detta hävdar Cresswell är en ständigt pågående 

process.  

Man kan se normer som en nödvändighet där urbanteoretikern Bryan Lawson (2001: 23-

25) menar att utan sociala regler skulle det skapas en stress och osäkerhet hos människor 

som rör sig genom stadens alla rum. Vidare beskriver han att normer skapas genom en 

kombination rummet, dess omgivning och innehåll och genom människorna och vad de 

gör i rummet. Bibliotek är ett exempel som har en tydlig norm om hur människor förväntas 

uppföra sig där.  



	   	   	   	  

	   9	  

Malone menar att fysiska förhållanden går att läsa av på kartor medan maktförhållanden 

eller mänskliga beteenden på en plats är svårare att fastställa, 

”Geographies of power are less easy to determine than physical marks. 

Whilst a street map can tell us where we are in relation to other physical 

markers, it cannot tell us how the people who operate in it classify street 

space.” (Malone, 2002: 158)  

Olsson och Wikström (2012: 89-91) hävdar att i möten mellan människor i det offentliga 

rummet finns ett modernistiskt incitament att kategorisera varandra. De som inte har en 

tydlig läsbar identitet upplevs främmande och som ett hot. Om känslan av tillhörighet eller 

trygghet blir en avgörande faktor för att mötas ökar risken för främlingskap medan 

chanserna minskar för en demokratisk dialog.  

Även Cresswell (1996: 152-154) analyserar människors kategorisering av varandra och 

pekar på att detta skapar en uppfattning om skillnader mellan människor där den starkaste 

gruppen bildar en bredare accepterad norm. Cresswell hävdar att alla rum skiljer sig vilket 

vi upplever när vi rör oss genom staden. Rum är något som vi varje dag befinner oss i och 

som alltid medför någon form av förväntan på vad som kan hända där. På så sätt innebär 

dessa normer en stor makt att kunna styra användningen och uppförandet på platser.  

Normer går också att förstå som Malone (2002: 161) som visar på att utöver kategorisering 

och gruppering i samhället finns dominerande politiska värderingar som styr vad som är 

acceptabelt och lämpligt att göra i ett offentligt rum. Detta i sin tur påverkas också av 

medias framställning av accepterat beteende.  

Den sociala betydelsen av den byggda miljön kan enligt Olsson och Wikström (2012: 141) 

påverka människor genom materiella faktorer. De beskriver att det leder till att den 

byggda miljön har en makt över hur människor använder rum, rör sig genom eller kanske 

undviker dem. Byggd miljö upprätthåller normer och maktrelationer. Å andra sidan, om 

små gränsöverskridande approprieringar upprepas sker förskjutningar i vad som uppfattas 

som rätt i rummet.  

Dessa gränsöverskridanden, eller appropriationsprocesser, hävdar Olsson och Wikström 

(2012: 142-143) ifrågasätter normer i offentliga rum. I olika (stads)rum kan vissa aktiviteter 

vara mer föreskrivna både enligt lag och utefter de normer som finns. Vid oväntade 

appropriationer kan därför konflikter skapas men också positiva reaktioner.  Genom att 



	   	   	   	  

	   10	  

olika människor approprierar rum skapas en offentlighet. När en grupp istället tar över helt 

försvinner chanserna för andra att inta rummet.   

Det offentliga rummet går också att diskutera ur ett hälsoperspektiv där Vicky Cattell, Nick 

Dines, Wil Gesler och Sarah Curtis (2007: 544, 556-558), sociologer respektive geografer, 

argumenterar för att social interaktion i offentliga rum kan få människor att må bättre. 

Detta genom att komma undan de dagliga rutinerna, få känslan av gemenskap, att 

upprätthålla kontakter eller skapa nya och skapa tolerans mot andra människor. Ett 

offentligt rum har svårt att svara för alla människors behov och önskemål men genom en 

större variation kan fler tillmötesgås.  

Att må bättre av offentlighet beskriver Cattell, Dines, Gesler och Curtis (2007: 546) handlar 

om hur platsens uppfattas och den fysiska utformningen. De förklarar ”terapeutiskt 

landskap” som både den byggda och naturliga miljön, den sociala miljön och symboler. 

Vidare förtydligar de (2007: 556-558) att det offentliga rummet kan innebära olika saker för 

olika människor, som att någon upplever en avslappnande trygg miljö medan andra 

upplever det rasistiskt eller otryggt. 

Det går också att se på hur rummet upplevs utifrån Malones (2002: 161) perspektiv, som 

hävdar att dagens offentliga rum ofta formas av tanken att det finns ett överordnat, 

lämpligt användande av varje rum. Det är något som Malone menar visar på en önskan av 

homogenitet och gemensamma värderingar. Istället för att försöka minska konflikter i 

offentliga rum genom sådan ordning argumenterar Malone för att det behöver få finnas 

olika värderingar där människor blir tvungna att handskas med konflikter. 

UTFORMNING OCH OMGIVNING  
Inom arkitekturforskningen finns teorier om människans förhållande till fysisk miljö och 

urbanteoretikern Jan Gehl (2010: 23, 25, 238-239) argumenterar för vissa egenskaper i 

offentliga rum som behövs för att de ska vara fungerande. Gehl värdesätter offentliga rum 

och utformningens möjligheter att påverka människor till att söka sig dit och uppehålla 

sig. Vidare konstaterar han att det offentliga rummet måste hållas fritt från risk för skador 

och ha en inbjudande karaktär för människor. Människor söker sig till platser där saker 

händer, eller där andra människor befinner sig. Att se och höra människor är en attraktion 

och aktivitet i staden. 	  

Den fysiska utformningen kan ses som betydelsefull för människor och Gehl (2010: 21) 

hävdar att utformningen spelar roll för hur människor använder rummet och att små 
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förändringar kan inspirera människor till helt andra aktiviteter. Gehl (2010: 16) delar upp 

människors aktiviteter i två kategorier, nödvändiga och valbara. Klimat och fysisk miljö 

påverkar chansen att människor gör valbara aktiviteter i rummet medan nödvändiga 

aktiviteter är relativt konstant.  

För att undersöka vilka fysiska miljöer som ger upphov till olika aktiviteter kan man titta på 

vad som händer i olika rum. För att kunna avgöra vad som händer menar Gehl (2013: 17) 

att det krävs ett systematiskt sätt att kategorisera aktiviteter. Det gör Gehl genom 

nödvändiga och valbara aktiviteter. Det kan vara så att nödvändiga aktiviteter för vissa är 

valbara för andra men till exempel är att gå och handla nödvändigt medan att strosa runt 

är valbart. Gehl skriver också om sociala aktiviteter som handlar om mötet mellan 

människor. Sociala aktiviteter sker både vid nödvändiga och valbara aktiviteter.  

Genom en blandning av nödvändiga och valbara aktiviteter bedömer Gehl (2010: 63) att 

det skapas en variation och ett mer komplext stadsliv. Det är inte mängden människor eller 

storleken på platsen som skapar en levande stad.  

De nödvändiga och valbara aktiviteterna delar Gehl (2010: 135-137) vidare in i stilla 

aktiviteter eller aktiviteter i rörelse. Aktiviteter i rörelse kan visa på att människor söker sig 

dit men också att ingen vill stanna upp. Om människor stannar upp kan den fysiska miljön 

antas vara mer inbjudande för stilla aktiviteter. När ett offentligt rum har en öppen 

karaktär i bottenvåning skapas en kontakt med människor utanför.  

Precis som när det gäller aktiviteter går det att systematiskt kategorisera sittplatser som 

Gehl (2010: 141-142) benämner för primära och sekundära sittplatser. Här menar Gehl att 

de primära utgörs av traditionella bänkar medan sekundära är mer informella sittplatser. 

Sådana kan utgöras av fontäner, trappor eller rentav marken. De skapar mer spontana 

sittmöjligheter men uppfyller också andra funktioner året om.  

Fysisk miljö är en kombination av estetisk och funktion och Gehl (2010: 180) analyserar 

detta förhållande. När estetiken tar överhanden kan livet i rummet påverkas negativt. 

Samtidigt kan värden som topografi, konst och gröna element öka stadens kvalitativa 

värden och människors upplevelse av den. Belysning har stor inverkan på stadens trygghet 

och orienterbarhet. Genom att arbeta med ljussättning i staden kan stadens kvalitativa 

värden öka och ljussättningen kan i sig självt också innebära en konstnärlig utsmyckning i 

staden.  
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TRYGGHET  
Det går att se på trygghet på olika sätt där Gehl (2010: 97-99, 133) menar att människor 

behöver känna trygghet i upplevd och föreställd form. Detta är avgörande för att 

människor ska vilja röra sig i staden och Gehl argumenterar för hur olika faktorer skapar 

förutsättningar för ökad trygghet. Både livet på gatan och livet längs med gatan kan öka 

tryggheten. Vidare kan fler funktioner skapa förutsättningar för mer aktivitet under olika 

delar på dygnet. Belysning och transparenta bottenvåningar kan skapa en öppen karaktär 

vilket har stor betydelse för att skapa aktiviteter, upplevelser och därmed trygghet. 	  

Ett annat sätt att diskutera trygghet är som kulturgeograferna J. Thomas Colin och D. F. 

Rosemary Bromley (2000: 1411, 1426-1427) som menar att rädsla för att utsättas för brott 

kan vara istället vara socialt konstruerat. Det som upplevs vara mindre civiliserat på 

platsen, både fysiskt och socialt, kan framkalla rädsla. För att minska rädsla argumenterar 

Colin och Bromley för fler olika sorters aktiviteter under hela dygnet, fler boende i 

stadskärnan, ökad tillgänglighet och påverkan på föreställningen om otrygghet. Samtidigt 

menar Colin och Bromley (2000: 1424-1425) att åtgärder för aktiviteter dygnet runt kan 

orsaka monokulturella och exkluderande nattliga hybrider för uteliv och nöjen i särskilda 

kluster. Det har visat sig i deras studie av en stad där man ville skapa aktiviteter för hela 

dygnet i syftet att skapa en så kallat 24-timmars stad. Deras studie visade att det i den 

staden är olika grupper som rör sig i stadskärnan vid olika tider på dygnet. 

SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSÖVERSIKT  
Forskningsöversikten skulle kunna sammanfattas genom att både fysiska och sociala 

faktorer påverkar vad människor gör i det offentliga rummet. Utifrån samhällsförändringar 

menar Ruddick (1996: 140) att det alltmer globaliserade samhället stärker kopplingen 

mellan den lokala platsen och resten av världen. Vidare belyser Banerjee (2007: 12-13) att 

de offentliga platserna som allt oftare blir privatiserade inte riktigt är offentliga. Detta 

eftersom en ägare bestämmer vilka som får vara där och vad de får göra. Malone (2002: 

159-160) å andra sidan ifrågasätter om det offentliga rummet blivit mindre offentligt, sett 

till historien där kvinnor eller andra grupper blivit exkluderade. Om man tittar utifrån 

sociala betydelser på det offentliga rummet menar Olsson och Wikström (2012: 78-80) att 

ett offentligt rum kan ha olika grader av offentlighet, som beror på platsens 

ägoförhållanden, fysisk utformning, regler och sociala normer. Även Cresswell (1996: 16-

17) diskuterar normer, utifrån att vi beter oss efter hur vi tolkar platsen. Våra handlingar 

upprätthåller i sin tur vad som är lämpligt eller avvikande beteende för platsen. Lawson 
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(2001: 23-25) hävdar i sin tur att utan sociala regler skulle det skapas en stress och 

osäkerhet kring hur vi ska bete oss i varje rum vi rör oss i. Cattell, Dines, Gelser och Curtis 

(2007: 544, 556-558) diskuterar hur det offentliga rummets offentlighet har betydelse för 

människors hälsa och varför det kan få människor att må bättre. Gehl (2013: 17) utgår från 

den fysiska utformningens betydelse för människors aktiviteter och definierar aktiviteterna 

som antingen nödvändiga eller valbara. Det går också att diskutera det offentliga rummet 

utifrån trygghet där Colin och Bromley (2000: 1411, 1426-1427) menar att fler aktiviteter 

under hela dygnet kan bidra till ökad trygghet.  

 

 

Bild 1 
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3. TEORETISK RAM 
För att göra forskningen genomförbar och pedagogisk beskriver Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2002: 17-73) att forskaren väljer ett teoretiskt perspektiv. Det innebär att välja ut 

material från forskningsfältet och att utgå från en viss ram, eller ett synsätt, i arbetet med 

uppsatsen.  

Uppsatsens teoretiska perspektiv arbetas fram utifrån forskningsöversikten som diskuterar 

hur människor påverkas av både fysiska och sociala faktorer i det offentliga rummet. I det 

fortsatta arbetet tar uppsatsen därför utgångspunkt i att ett offentligt rum är både något 

fysiskt och socialt. Detta med inspiration från Cresswell (1996: 13) som skriver att en plats 

är både något geografiskt och socialt. Begreppet fysiskt används istället för geografiskt då 

det avser både rummets utformning och geografiska omgivning. De fysiska och sociala 

faktorerna påverkar vad människor gör i det offentliga rummet, som Gehl (2013: 17) 

benämner som nödvändiga eller valbara aktiviteter. 

Uppsatsens teoretiska perspektiv blir i sin helhet följande. Ett offentligt rum är både något 

fysisk och socialt. De fysiska och sociala faktorerna påverkar i sin tur om människor utför 

nödvändiga eller valbara aktiviteter. 

Val av teori grundas på att kunna diskutera uppsatsens frågeställning utifrån tidigare 

forskning om vad som påverkar människor i det offentliga rummet. Teorins funktion i 

uppsatsen är därmed arbetets grundläggande synsätt på offentligt rum. Eftersom offentligt 

rum behandlas i uppsatsens frågeställning följer en definiering av detta begrepp 

tillsammans med offentlighet. Teorin kompletteras sedan med begreppen appropriering 

och nödvändiga samt valbara aktiviteter vilka används som analytiska verktyg i uppsatsen. 

Offentligt rum kan enligt Olsson och Wikström (2012: 78-80) vara fysiskt eller socialt 

otillgängligt i praktiken för vissa människor vilket ger begreppet en mer teoretisk 

betydelse. I praktiken upplever människor de offentliga rummen på olika sätt och därför 

kan vissa känna sig mer eller mindre exkluderade. Därmed konstaterar Olsson och 

Wikström att offentligheten kan drabbas av regler och hur rummet upplevs både fysiskt 

och socialt. Banerjee (2007: 13) visar på att när offentliga rum är privatägda riskeras 

offentligheten eftersom ägaren kan skapa egna regler och förbjuda offentliga aktiviteter 

som demonstrationer. Med det offentliga rummet syftar jag i uppsatsen på den teoretiska 

betydelsen av en allmän plats, tillgänglig för i princip alla människor. Jag tolkar begreppet 
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offentlighet som hur tillgängligt det offentliga rummet är i praktiken, både av fysisk 

utformning och sociala regler. 

 

Utifrån offentligt rum och offentlighet är appropriering ett viktigt begrepp inom planering 

för offentliga rum. Olsson och Wikström (2012: 141-143) beskriver att när människor rör sig 

eller uppehåller sig i rummet sker en appropriering. Vid en hög grad av offentlighet i det 

offentliga rummet kan olika människor appropriera rummet. Om en grupp approprierar 

hela rummet och därmed exkluderar andra minskar offentligheten. Vid små 

gränsöverskridande approprieringar kan de sociala reglerna inom rummet påverkas. Dessa 

sociala regler kan också beskrivas som normer. Malone (2002: 161) menar att normer 

formas till stor del av politiska värderingar och medias framställning av dessa. Lawson 

(2001: 23-25) beskriver att normer skapas genom en kombination av vad människor gör i 

rummet, hur rummet är utformat och vad som finns i omgivningen. Vidare bedömer 

Cresswell (1996: 17-17) betydelsen av normer då sådana talar om för oss vad som är 

lämpligt eller avvikande beteende i rummet. Olsson och Wikström (2012: 141) hävdar i sin 

tur också att normerna kan stärkas och upprätthållas av den fysiska miljön. Vid 

gränsöverskridande approprieringar skapas små förskjutningar i vad som anses lämpligt 

eller avvikande för platsen. Jag kommer i uppsatsens analys tolka appropriering som när 

en eller flera människor tar rummet, eller delar av rummet, i anspråk. 

 

Gehl (2010: 21, 126) jämför nödvändiga och valbara aktiviteter, där nödvändiga är sådana 

som är mer rutinartade, som att ta sig till jobbet. Valbara aktiviteter kan i större 

utsträckning påverkas genom platsens förutsättningar. Det är aktiviteter som människor 

gör bara av intresse, som att sitta, umgås, titta på andra eller promenera. Jag kommer tolka 

aktiviteter som nödvändiga om de sker med en bestämd riktning genom rummet och som 

valbara om människor uppehåller sig i, eller på ett lugnare sätt rör sig genom, rummet.  
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4. METOD OCH EMPIRI 
Uppsatsen undersöker förhållandet mellan vad människor gör i offentliga rummet och 

fysisk utformning samt tid på dygnet. Formen för undersökningen beskrivs och motiveras i 

detta kapitel. 

Denscombe (2009: 59, 61-62) bedömer att en fallstudie är en forskningsstrategi som ger 

rum för att undersöka ett särskilt fenomen på djupet. Fenomenet kan studeras genom ett 

eller några få exempel för att hantera den komplexitet som ska utredas. I en fallstudie 

fokuserar undersökningen på de processer, händelser och relationer som ligger bakom ett 

visst fenomen.  

Bjereld, Demker och Hinnfors (2002: 51, 56) konstaterar att det kan vara svårt att 

generalisera slutsatser i en fallstudie även om samhällsforskning ofta studerar det speciella 

fallet för att kunna uttala sig generellt om något. Denscombe (2009: 68-70) diskuterar 

också svårigheten att generalisera utifrån en fallstudie. Han menar att det går att 

ifrågasätta om valt fall är representativt, om inte resultaten är unika för fallet och om det 

ens är möjligt att generalisera utifrån en eller några få enheter. Samtidigt menar 

Denscombe att generaliserbarheten kan försvaras i uppsatsen genom att valt fall har vissa 

kännetecken som kan stå som kriterier för jämförelser med andra fall och att läsaren får 

tillräcklig information för att kunna bedöma om det går att jämföra fallet med ett annat.  

Denna uppsats tillämpar forskningsdesignen fallstudie eftersom arbetet undersöker ett 

komplext förhållande mellan människors aktiviteter, platsens fysiska utformning och tiden 

på dygnet. Fallstudien genomförs med två exempel på offentligt rum. Detta syftar till att 

kunna få en djupare förståelse för förhållandet mellan faktorerna. De två valda fallen, 

Götaplatsen och Kungsportsplatsen, kan ses som representativa för offentliga rum med 

geografisk närhet till stadens nattliga uteliv, vilket ger förutsättningar för att jämföra med 

andra fall och att kunna säga något om aktiviteter under olika tider på dygnet. Däremot 

utgörs uppsatsen av ett begränsat fältarbete och det kan därför vara svårt att dra generella 

slutsatser. 
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DOLD, DELVIS DELTAGANDE OBSERVATION 
I uppsatsens väljs metod, som Bjereld, Demker och Hinnfors (2002: 104-105) förklarar, efter 

vad som är mest ändamålsenligt för frågeställningen. De konstaterar också att metoden är 

uppsatsens verktyg för att analysera empiri. 

Uppsatsens fältarbete utgörs av dold, delvis deltagande observation, som Fangen (2005: 

30-31) beskriver är en forskarroll som deltar i platsen genom de sociala reglerna som finns. 

Forskaren behöver däremot inte delta i några platsspecifika aktiviteter så länge närvaron 

upplevs naturlig. Denscombe (2009: 283) beskriver att deltagande observation syftar till att 

behålla naturliga uppträdanden vid datainsamlingen. På så sätt kan forskaren få insikter i 

komplexiteten i händelser som annars hade kunnat förbi dolda.  

Små, men nya, observationsstudier kring människors relation till rummet är något som 

Gehl (2013: 78, 90, 102) argumenterar för i syftet att öka kvaliteten i stadslivet. I ett sådant 

arbete studerade Gehl aktiviteter och anledningar till att människor uppehåller sig i 

rummet. Ofta hävdar människor att de befinner sig där av en rationell eller nödvändig 

anledning även om de egentligen bara vill vistas bland andra människor. Gehl menar att 

direkta observationer är avgörande för att kunna studera det urbana livet i allmänna 

platser. Genom observationer ges en bättre bild av det verkliga livet än uppifrån eller från 

datorn. 

Inför en observation menar Fangen (2005: 47, 81) att frågeställning, teori och begrepp inte 

behöver vara helt färdigformulerat. Detta eftersom observation är ett fältarbete med 

öppen karaktär. Ju mer flexibel och öppen forskning desto större är chanserna att efter nya 

kunskaper göra nya upptäckter. Generellt vid observationer är det vanligare med några 

huvudteman som styr forskarens uppmärksamhet och mer sällan används strikt 

observationsschema. Bjereld, Demker och Hinnfors (2002: 286) argumenterar för att 

fältanteckningar är ett mycket viktigt bidrag till forskningen och att det därför är bra att 

föra anteckningar i nära eller direkt anslutning till observationen.  

Fangen (2005: 92-93) påpekar att fältanteckningarna inte bara bör vara återberättelser om 

vad som hänt utan också en början på analyser. Genom att sätta in händelserna i sitt 

sammanhang kan mer generella tolkningar göras. Det gör att tolkningar av en unik 

händelse blir mer generella och applicerbara på andra situationer. Fangen (2005: 224-225) 

beskriver fyra olika tolkningsnivåer eller faser i analysen av fältanteckningar. Redan under 

observationen och vid skrivandet av fältanteckningarna sker tolkning men nivåerna avser 
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arbetet som genomförs efter fältarbetet, där upptäckterna ska utvecklas. En analys av 

första graden innebär att konstatera vad som setts och hörts under fältarbetet. I detta 

analyseras empirin utifrån allmän kunskap, eller sunt förnuft, utifrån de erfarenheter 

forskaren har.  

Nästa steg beskriver Fangen (2005: 228-231) som att tolka det som har konstaterats. För att 

kunna göra det krävs en beskrivning av situationen. Fangen (2005: 254) menar att genom 

att beskriva metodiska reflektioner i tolkningarna, alltså varför forskaren tolkar något på ett 

visst sätt, tillsammans med redovisning av fältanteckningarna kan läsaren bedöma 

tolkningarnas giltighet. Fangen (2005: 234) beskriver vidare att det går att tolka 

observationer som text. Det innebär att läsa av vad det som ses och hörs kan ge uttryck för. 

I högre grader av tolkning i analysen beskriver Fangen (2005: 240-241) att det eftersöks 

dolda intressen eller sanningar bakom människors beteenden.  

Det är viktigt att förhindra att analysen hamnar i eget tyckande. Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2002: 22) beskriver att när forskaren ska värdera sitt empiriska resultat görs detta 

därför mot den teoretiska ramen.  

Denscombe (2009: 273) beskriver att vad som utmärker observation är att det sker direkt i 

fenomenets naturliga miljö och att insamling av data görs genom fältarbete. 

Anteckningarna under observationen påverkas av att människor har en subjektiv 

uppfattningsförmåga som beror på forskarens jag, alltså våra personliga erfarenheter, vårt 

fysiska tillstånd och stundande känslor. Minnet är selektivt och det skapar en större risk 

med att föra anteckningar efter en observation.  

Denscombe (2009: 383-384) konstaterar två sätt att handskas med forskarens subjektivitet. 

Antingen förklaras detta i uppsatsen som att forskaren är medveten om sin identitet och 

kan arbeta på ett opartiskt sätt eller att forskaren redogör för sin identitet och sina 

erfarenheter som kan ha påverkan på forskningen.  

Denna fallstudie tillämpar metoden observation i undersökningen av förhållandet mellan 

människors aktiviteter, platsens fysiska utformning och tiden på dygnet. Fördelen med 

observation som metod beror på uppsatsens behov av att studera människor i rummet 

under olika tider på dygnet. Dold, delvis deltagande observation har fördelen att inte 

påverka uppträdanden i rummet men att ändå inte behöva delta i några aktiviteter.  

Förberedelser inför observationerna bestod av att skriva ut frågor utifrån 

forskningsöversikten med fokus på det offentliga rummets fysiska utformning och vad 
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människor gör. Frågorna finns i punktform i bilaga 1. Frågorna syftade till att underlätta att 

komma igång med skrivandet. På så sätt kunde anteckningarna bli mer utförliga och 

beskrivande men samtidigt selektiva. Ändå var anteckningarna fria och under 

observationen gjordes inte något urval av människor eller aktiviteter. Vid observationerna 

medtogs penna och papper. För att ha en naturlig närvaro på platsen försökte jag ge 

intryck av att bara uppehålla mig i solen. Fältanteckningar skrevs under observationerna 

för att inte behöva lita på minnet.  

 

 

Observationer genomfördes torsdag den 24 april, lördag den 26 april på Götaplatsen och 

onsdag den 7 maj samt lördag den 10 maj på Kungsportsplatsen. Varje observationstillfälle 

bestod av en timma och detta fyra gånger under samma dygn: Kl. 8-9, kl. 14-15, kl. 18-19 

och kl. 02-03. Dessa tider valdes ut för att se de variationer som kan uppstå mellan 

morgonen, förmiddagen, eftermiddagen och natten. Samma tider under både torsdag och 

lördag valdes för att ge möjlighet för att analysera hur rummet används olika under vardag 

och helg. Vid tydliga skillnader mellan Götaplatsen och Kungsportsplatsen kan analysen 

säga något om olika platsers fysiska förutsättningar och vad som uppstår där. 

https://maps.google.se/	  



1. Stadsbiblioteket 2. Stadsteatern 3 och 4. Konstmuseét 5. Konserthuset. 6. Poseidon 

 

 

 

 

Jag satt här: Götaplatsen 

Kungsportsplatsen Jag satt här: 

Vid observationerna av 

Kungsportsplatsen var det 

under onsdagen regnigt 

och grått men under 

lördagen soligt och vårigt 

väder. Jag satt även här 

på olika ställen. När det 

regnade satt jag inomhus 

på ett café med utsikt 

över platsen. När det var 

fint väder satt jag på 

bänkar på de olika 

utpekade ställena. 

Vid observationen av 

Götaplatsen var det under 

båda dagarna mestadels 

soligt och varmt vårväder. 

Lördagen speciellt var riktigt 

soligt och dagen efter då de 

flesta får sin lön utbetald. Jag 

satt på olika platser. Ett par 

tillfällen på en bänk intill 

Poseidon, andra tillfällen på 

en bänk intill Konstmuseet 

och även på trappor upp mot 

Konstmuseet. Från 

Konstmuseet ges utsikt över 

Götaplatsen ner över 

Kungsportsavenyn. 

gg

1. Hotell Avalon 2. Saluhallen 3. Kopparmärra 
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I uppsatsens analys genomförs två tolkningsnivåer, där första består av att konstatera så 

beskrivande som möjligt vad som ses och hörs under observationen. Under andra 

tolkningsnivån används de teoretiska begreppen som analytiska verktyg för att kunna 

förklara det som hände i rummet under observationen. I analysen får därför människors 

aktiviteter en mening och betydelse. Om t.ex. en människa går bestämt genom rummet 

tolkas det som ett uttryck för Gehls (2010: 63) begrepp nödvändig aktivitet. Inom detta 

arbete analyseras inte dolda intressen eller anledningar bakom människors aktiviteter. I 

diskussionen redogörs resultatet för undersökningen utifrån uppsatsens teoretiska 

perspektiv på offentliga rum. 

Analysen består av mina tolkningar av vad jag ser och det påverkas av min subjektivitet. 

Jag bedömer att forskarens egna värderingar och erfarenheter inte kan ignoreras inom 

forskning. Min identitet och erfarenhet påverkar analysen och uppsatsen som helhet av 

min förförståelse efter studier i fysisk planering, vad vi har fått lära oss och vad jag 

fokuserade på under utbildningen. Vidare är jag före uppsatsen mer bekant med 

Kungsportsplatsen än Götaplatsen och det kan påverka hur jag ser på rummet och vilka 

förutfattade meningar jag har. En nackdel med observation som metod är att mina 

fältanteckningar inte bara påverkas av min subjektivitet utan också påverkas av min 

uppfattningsförmåga.  

AVGRÄNSNING 
Uppsatsens frågeställning avgränsar undersökningen till att belysa betydelsen av fysisk 

utformning och tid på dygnet men inte sociala faktorer, för vad människor gör i rummet. 

Empirin avgränsas till två offentliga rum. Detta eftersom två enheter kan ge möjlighet för 

en djupare förståelse än en medan fler enheter hade varit för tidskrävande i detta arbete. 

Val av metod avgränsas till att endast utgöras av observation för att ha utrymme för flera 

observationstillfällen.  
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EMPIRI 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2002: 43, 56, 69) beskriver att empirin ska hjälpa till att 

förklara samband mellan olika företeelser som existerar för att förstå ett teoretiskt 

problem. För att förstå det generella behöver vi först förklara det speciella. Avsikten med 

att undersöka hur människors aktiviteter på Götaplatsen och Kungsportsplatsen skiljer sig 

under olika tider på dygnet är att förstå hur fysiska förutsättningar och tid tillsammans 

påverkar människor i rummet. 

Götaplatsen och Kungsportsplatsen har valts som exempel i fallstudien eftersom det är 

platser på varsina ändar av Kungsportsavenyn i Göteborg, vilket är en gata med flertalet 

pubar, restauranger och nattklubbar. Frågeställningen handlar om olika tider på dygnet 

och därför valdes platsen eftersom att det finns goda förutsättningar för att människor rör 

sig där även på natten. 

 

 

Kungsportsplatsen 

Götaplatsen
.  

Bild	  2	   Bild	  3	  

Bild	  4	   Bild	  5	  
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5. FALLSTUDIE 
BAKGRUND 

Götaplatsens historia beskrivs av Schönbeck (2012: 54-56) och sträcker sig till år 1910 då 

Albert Lilienberg ritade en plan som låg till grund för en arkitekttävling för utformning av 

platsen inför Göteborgs 300-års jubileum 1923. Då fanns redan Kungsportsavenyn. Redan 

tidigt fann en strävan efter ett slutet stadsrum och att Götaplatsen skulle ses som en fond 

högt beläget i förhållande till Kungsportsavenyn. Bestämt var också att de offentliga 

kulturbyggnaderna Göteborgs Konstmuseum, Stadsteatern och Konserthuset skulle finnas 

med.   

Schönbeck (2012: 54-56) beskriver att resultatet blev ett arkitektoniskt uttryck av två ideal, 

tjugotalsklassicism och funktionalism. Konstmuseet och stadsteatern byggdes i 

Göteborgstypiskt gult tegel. Götaplatsen har fått kritik för att vara en alltför stor plats och 

museet har ansetts ha ett brutalt uttryck. Det blev inte byggt som det var menat, de stora 

arkaderna skulle egentligen släppa igenom söderljus från en innergård. Nu när fasaden 

inte har någon transparens stärks kanske det monumentala uttrycket.  

På motsatt sida om Kungsportsavenyn finns det torg som enligt Magnusson (2010:10) år 

1892 döptes till Kungsportsplatsen efter Kungsporten, vilket var en port vid vallgraven i 

Göteborg. Både torget och avenyn har fått namn efter Kungsporten. På Kungsportsplatsen 

står en staty från 1904 som i folkmun kallas Kopparmärra som föreställer Karl IX till häst. På 

torget finns också en saluhall sedan 1889.  

ANALYS 
Observationerna har kunnat visa på de två offentliga rummens fysiska förutsättningar och 

karaktärer. Även händelser i rummet under observationerna, hur mycket människor som 

rörde sig där och vad de gjorde för aktiviteter.   

Götaplatsen avslutar Kungsportsavenyn och omges av Stadsteatern, Konstmuseet och 

Konserthuset. Dessa offentliga byggnader skapar en upplevelse av platsen som en 

kulturell mötesplats. Samtidigt har platsen i olika sammanhang visat sig viktig för 

evenemang och politiska uttryck.	  Det finns både bänkar (primära sittplatser) och trappor 

(sekundära) att sitta på. Ytan är till mesta del hårdgjord men det finns ett fåtal träd på 

platsen. Till konstmuseets entré och områdena bakom byggnaden finns bara trappor vilket 
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gör det otillgängligt för rullstolar och barnvagnar. Under natten framkommer den 

effektfulla belysningen på fasaderna och fontänen Poseidon. Poseidon ger ett porlande 

ljud både dag och natt. 

På Götaplatsen har jag kunnat iaktta appropriationer i form av mopedkaravan, kunnat höra 

om politiska demonstrationer och uttryck i mindre skala som att människor tränar på 

trapporna. De aktiviteter jag har sett har inte på ett utmärkande sätt vart 

gränsöverskridande, alltså något som andra inom rummet sett ut att reagera starkt över 

eller något som platsen på ett uppenbart sätt inte tillåter. 

På Götaplatsen tolkade jag många besökare som turister eftersom de fotograferade 

platsen på olika sätt. Människor solar, umgås och några går på teatern eller sitter på de 

uteserveringar som finns kring Götaplatsen. Jag upptäckte däremot att de flesta inte är här 

för att gå in i de omkringliggande offentliga byggnaderna. Detta eftersom de kom till 

Götaplatsen och uppehöll sig i rummet eller korsade platsen medan jag såg få som gick in 

och ut ur byggnaderna. 

Kungsportsplatsen integrerar flera gator, som ett medeltida torg. Platsen omges av 

byggnader i 3-6 våningar med butiker och restauranger i alla bottenplan. Det ger platsen 

en kommersiell karaktär. Platsen har ett centralt läge och en politisk funktion eftersom 

politiska manifest har tagit plats här. Dessutom har platsen visat sig vara en knutpunkt för 

kollektivtrafik och en mötesplats. Detta eftersom det ofta stannar bussar och spårvagnar 

och många cyklister och gående samsas om utrymmet eller stannar upp. Rummet är 

möblerat av papperskorgar, flaggstänger, brevlådor, reklampelare, cykelställ, bänkar och 

lyktstolpar. Det finns primära sittplatser på uteserveringar och på bänkar. Sekundära 

sittplatser är begränsat till statyn Kopparmärra. Platsen är väl upplyst på natten av de 

skyltfönster och lyktstolpar som finns.  Det finns pubar och nattklubbar i anknytning till 

Kungsportsplatsen. Platsen består till mesta del hårdgjorda ytor men har precis som 

Götaplatsen några träd. 

På Kungsportsplatsen har jag observerat appropriationer i form av valstugor och en 

politisk manifestation, vilken gav uppmärksamhet åt en kidnappning av skolflickor i 

Nigeria. Jag har sett att människor rör sig här under samtliga observationstillfällen. På 

natten är det färre människor men jag har hört människor ropa, prata eller sjunga från 

någonstans i närheten. Inte heller här kunde jag observera någon appropriation som andra 

reagerade starkt över eller något som platsen inte uppenbart tillåter. 
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Morgon 

 

På onsdag- och torsdagsmorgon tolkade jag aktiviteter som nödvändiga. Detta eftersom 

människor går med en bestämd riktning genom rummet som att de kan vara på väg till 

t.ex. skolan, jobbet eller mataffären. Det såg ut att vara skolungdomar och människor i 

arbetsför ålder. Att de rör sig genom rummet tolkas alltså nödvändigt för deras målpunkt. 

På lördagsmorgonen var det få människor på båda platserna men något fler på 

Götaplatsen där människor verkade ägna sig åt valbara aktiviteter. Detta bedömer jag 

utifrån att jag sett att människor stannar upp, sitter eller ser ut att strosa runt. Det verkade 

vara mestadels motionärer och turister eftersom de ägnade sig åt fotografering av 

Poseidon. Det var en fin, kylig morgon på Kungsportsplatsen med gnisslande spårvagnar 

och fågelkvitter men ingen uppehöll sig i rummet. 

 

 

 

 

 

 

Bild 6, Götaplatsen, torsdag kl 8-9 Bild 7, Kungsportsplatsen, onsdag kl 8-9 
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 Förmiddag 

	  	  

På förmiddagen upplevde jag fler valbara aktiviteter under torsdagen på Götaplatsen och 

de båda lördagarna. Detta eftersom sittplatserna var upptagna och människor var i rörelse. 

De sekundära sittplatserna är lika populära som de primära. Jag observerade också större 

appropriationer i form av mopedkaravan (Götaplatsen) och politisk manifestation 

(Kungsportsplatsen). Götaplatsen var solig och välbesökt. Under onsdagen på 

Kungsportsplatsen regnade det vilket tolkades påverka de valbara aktiviteterna. Under 

lördagen på Kungsportsplatsen var det en kombination mellan målmedvetet 

promenerande och strosande och mellan folk som uppehöll sig och folk i rörelse. 

 Eftermiddag 

Det var en blandning av valbara och 

nödvändiga aktiviteter under 

eftermiddagen på torsdagen på 

Götaplatsen. Då hade stadsteatern öppet 

och fler uppehöll sig också utanför på 

bänkar och trappor. Jag upplevde det som 

att fler uppehöll sig på Götaplatsen när 

uteserveringarna var fullsatta, alltså att fler 

människor generade ännu fler. Götaplatsen 

fortfarande solig, välbesökt och människor var där med medtagen mat för att sola, äta och 

umgås. Människor kommer hit för platsen i sig och inte de offentliga byggnaderna eller 

omgivningen. Detta bedömer jag utifrån att få gick in eller ut från byggnaderna. Under 

onsdagen på Kungsportsplatsen hade regnet avtagit och fler människor stannade upp. 

Därför uppfattas det som att det är en större blandning av nödvändiga och valbara 

Bild 8, Mopedkaravan, Götaplatsen kl 14-15 

Bild 9, Kungsportsplatsen kl 14-15 

Bild 10, Kungsportsplatsen kl 18-19 
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aktiviteter. Under de båda lördagarna skiljde sig inte eftermiddagen mycket från 

förmiddagen. 

Natt 

På natten var det under 

vardagsobservationerna övervägande 

nödvändiga aktiviteter. På Götaplatsen 

närvarade polis under både 

torsdagsnatten och lördagsnatten. 

Mycket taxibilar och en del personer 

korsade platsen. På Kungsportsplatsen 

hade spårvagnarna slutat gå men bussar och taxi 

rullade förbi. Jag hörde rop, sång och prat under 

hela observationstillfället på Kungsportsplatsen. På natten framkom hur belysningen 

skilde platserna åt. På Götaplatsen finns en mer effektfull och konstnärlig belysning på 

fasader medan det på Kungsportsplatsen består av skyltfönster och lyktstolpar.  

Likheterna mellan observationstillfällena var veckodagar, tid och väder. En av 

observationsdagarna på Kungsportsplatsen var emellertid regnig. Människor uppehöll sig 

inte i lika stor utsträckning som vid de andra dagarna vid samma tidpunkt (kl. 14-15) då det 

var soligt. Väder kan tolkas ha stor betydelse för vad människor gör i det offentliga 

rummet, åtminstone i ett nordiskt land som Sverige. 

Det går att tolka ett samband mellan ju fler som sitter på uteserveringar, ju fler rör sig 

också runt omkring. När uteserveringarna på Götaplatsen hade öppet observerade jag att 

fler människor också uppehöll sig inom Götaplatsen på bänkar och trappor. Det kan tyda 

på att fler människor genererar ännu fler människor till en plats.  

Fler människor kunde observeras på Kungsportsplatsen. Dessa appropriationer handlade 

om mindre slag att människor promenerade förbi eller satt på bänkar eller uteserveringar 

och en politisk manifestation. Samtidigt som färre uppehöll sig på Götaplatsen såg jag en 

större variation av appropriationer som mopedkaravan, hörde om demonstrationer, 

turistbuss från Tyskland och en skolklass. 

Götaplatsen och Kungsportsplatsen är båda offentliga rum i teoretisk mening. De har i 

praktiken fungerat på olika sätt trots deras gemensamma koppling till Kungsportsavenyn 

och geografiska närhet till varandra. På Götaplatsen uppehåller sig färre människor, även 

Bild 11, Götaplatsen kl 02-03 
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vid liknande förhållanden som samma veckodag, tidpunkt och väder. Uppsatsens 

definition av begreppet offentlighet, alltså hur tillgängligt det offentliga rummet är i 

praktiken, utifrån fysisk utformning och sociala regler, är svårt att bedöma. Det har visat sig 

fysiskt otillgängligt för rullstolar eller barnvagnar att komma upp till Konstmuseet. Hur 

socialt tillgängligt rummet är ingår inte i arbetets undersökning. Att det varit färre 

människor på Götaplatsen kan tyda på sämre tillgänglighet men kan också bero på 

Kungsportsplatsens kommersiella karaktär och centrala läge.  
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6. DISKUSSION 
Utifrån analysen i föregående kapitel förs en diskussion mellan forskarnas synsätt och mina 

upptäckter med koppling till uppsatsens frågeställning. Sedan besvaras frågeställningen 

och diskussionen avslutas med sista reflektioner för arbetet med uppsatsen. 

Under observationen av Kungsportsplatsen reflekterade jag över att människor satt på 

sittplatser och går på gångbanan, precis som utformningen ser ut att vara avsedd för. Det 

tyder på att den byggda miljön har en styrande inverkan för vad människor gör. Gehl 

(2010: 21) menar att små förändringar kan inspirera människor till att göra helt andra 

aktiviteter än tidigare. På så sätt kan det tolkas som att små förändringar i den fysiska 

miljön på Götaplatsen och Kungsportsplatsen skulle kunna styra människor till helt nya 

aktiviteter.  

I min undersökning fann jag också att Kungsportsplatsen inte har sekundära sittplatser i 

lika stor utsträckning som Götaplatsen. Gehl (2010: 141-142) menar att sekundära 

sittplatser, som t.ex. trappor, skapar spontana sittmöjligheter samtidigt som de har andra 

funktioner när ingen uppehåller sig i rummet.  

Om den fysiska miljön är styrande och samtidig inte erbjuder spontana sittplatser kan 

aktiviteterna i rummet då anses vara ordnade på det sätt Malone (2002: 161) fördömer? 

Malone beskriver att tanken på ett överordnat, rätt sätt att använda rummet, eller en 

gemensam värdering, är något som präglar dagens offentliga rum för att undgå konflikter. 

Vidare menar Malone att detta är ett problem och att samhället behöver ge utrymme för 

olika åsikter och värderingar.  

Utifrån detta kan ett samband urskiljas mellan spontana sittplatser och hur styrande den 

fysiska miljön är. Ju fler spontana sittplatser desto mindre styr den fysiska miljön aktiviteter 

och ordningen i rummet.  

Gehl (2010: 135-137) skriver att om rummet har en inbjudande karaktär uppehåller 

människor sig i rummet, vilket kan kategoriseras som stilla aktiviteter. Ju fler stilla 

aktiviteter på Götaplatsen och Kungsportsplatsen, ju mer inbjudande kan rummet antas 

vara. I min undersökning upptäckte jag att när Stadsteatern hade öppnat sin uteservering 

och den var fullsatt rörde sig också fler människor på Götaplatsen som helhet. Gehl (2010: 

23, 25) har också observerat detta och argumenterar för att människor söker sig till platser 
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där saker händer, eller där andra människor befinner sig. Att se och höra människor är en 

attraktion och aktivitet i staden.  

Detta kan tyda på att platsens fysiska utformning och människorna som befinner sig inom 

rummet är båda lika viktiga faktorer för att mycket aktiviteter ska utspela sig där.  

Sociala faktorer, som normer, ingår inte i min undersökning av de offentliga rummen 

Götaplatsen och Kungsportsplatsen. Jag stödjer mig istället på Olsson och Wikström (2012: 

141) som menar att den byggda miljön kan upprätthålla de normer som finns. 

Kungsportsplatsens utformning ger förutsättningar för handel och verksamheter i ett 

centralt läge i Göteborg och idag finns butiker eller restauranger i alla bottenplan. En 

byggd miljö med syfte att ge plats för främst handel kan diskuteras utifrån Malone (2002: 

159-160) som menar att kommersialisering av rum har bedömts exkludera vissa 

människor.  

Om vi återgår till Olssons och Wikströms (2012: 141) resonemang, så har den byggda 

miljön makt på så sätt att normer kan få oönskade människor att undvika särskilda platser. 

Kungsportsplatsen kan upplevas som ett sådant exempel, med en kommersiell norm.  

Det kan gå att tolka både positiva och negativa konsekvenser av att människor gör sådant 

som inte förväntas på platsen. Detta eftersom appropriationer skulle kunna skapa en större 

variation och social tillgänglighet på platsen men det kan också upplevas som ett störande 

inslag.  

  

Bild	  12	  



SLUTDISKUSSION 

Hur påverkas människors aktiviteter i det offentliga rummet av fysisk 

utformning och tid på dygnet? 

Väder har visat sig vara en avgörande förutsättning för att människor ska uppehålla sig och 
ägna sig åt valbara aktiviteter. Tiden på dygnet, tillsammans med väder, kan ses som 
grundförutsättningar för vad människor gör i det offentliga rummet. Detta eftersom tiden 
till stor del avgör rutinmässiga och självvalda fritidsaktiviteter. Platsens fysiska och sociala 
förutsättningar skapar sedan de skillnader som finns mellan livet på Götaplatsen och livet 
på Kungsportsplatsen.  

Resultatet kan ses som ett förhållande mellan tid på dygnet, fysisk utformning och 
människors aktiviteter som jag har valt att illustrera med följande figur.  

 

Förhållandet kan förstås genom att människors aktiviteter i 

det offentliga rummet i första hand påverkas av grundläggande faktorer som tid och 

väder. I andra hand påverkas de av vad uppsatsens teoretiska perspektiv innebär, platsens 

fysiska utformning, omgivning och sociala faktorer. (Det teoretiska perspektivet benämns i 

figuren som platsens förutsättningar.) Jag använder mig sedan av Gehls begrepp 

nödvändiga och valbara aktiviteter för att visa att de ovanstående förutsättningarna 

tillsammans påverkar vad människor ägnar sig åt. Om det t.ex. är en solig eftermiddag, 

efter arbetstid eller en lördagsförmiddag, finns det goda förutsättningar för att människor 

aktiverar sig i offentliga rum. Platsens fysiska utformning, dess omgivning och sociala 

faktorer påverkar då hur människor upplever olika platser. Vidare vad de kan och vad de 
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vill göra på den enskilda platsen. Detta resulterar sedan i antingen valbara eller 

nödvändiga aktiviteter. 

Utifrån uppsatsens resultat väcks nya funderingar vilka jag lämnar till vidare forskning. Om 

tid och väder har grundläggande betydelse för vad människor gör i stadens offentliga rum, 

hur kan fysisk utformning förhålla sig till det? Hur kan fysisk planering dra nytta av de 

grundläggande faktorerna tid och väder vid utformning av offentliga rum som i dagsläget 

inte uppmuntrar till valbara aktiviteter? 

REFLEKTIONER  

Även om uppsatsen kan anses ha uppfyllt syftet att undersöka förhållandet mellan tid på 

dygnet, fysisk utformning och människors aktiviteter så blir det svårt att dra generella 

slutsatser. Arbetet består av en fallstudie med ett begränsat fältarbete. Götaplatsen och 

Kungsportsplatsen är välkända, centrala platser i Göteborg med nära koppling till stadens 

kommersiella och kulturella funktioner. Med andra val av fall, i andra delar av staden och 

omgivande funktioner, kan förhållandet mellan tid, fysisk utformning och människors 

aktiviteter se annorlunda ut.  

Det har visat sig problematiskt att förhålla sig till de sociala betydelserna i 

forskningsöversikten. Forskningsöversikten består av artiklar av urbanteoretiker, 

sociologer och geografer med olika inriktningar. Gemensamt för artiklarna är ett socialt 

perspektiv på offentliga miljöer och utformning av rum. Det har i sin tur gjort att delar av 

uppsatsens forskningsöversikt behandlar sociala faktorer på ett sätt jag själv inte 

undersöker i mitt arbete.  

Det teoretiska perspektivet har fungerat bra och har bidragit till uppsatsens diskussion om 

hur människor påverkas i det offentliga rummet. Begreppen appropriering och 

nödvändiga samt valbara aktiviteter har varit bra verktyg för att analysera vad människor 

gör på ett systematiskt sätt. Samtidigt är mina tolkningar av vad människor gör en 

subjektiv bedömning. Hade utrymme funnits skulle det vara bra med en kompletterande 

metod i arbetet för att kunna öka analysens giltlighet. Det skulle kunna ha gjorts genom 

intervjuer av människor på platsen för att höra hur de ser på platsen och hur den påverkar 

vad de gör.  
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8. BILAGOR 

BILAGA 1, FRÅGOR TILL FÄLTANTECKNINGAR 
	  

• Hur nedanstående faktorer över dygnet?  

• Uppnås Gehls 12 kriterier för ett välfungerande offentligt rum, 

Har det offentliga rummet skydd så att människor kan… 

-‐ …känna sig säkra? 

-‐ …känna sig trygga? 

-‐ …undkomma otrevliga klimatfaktorer? 

Har det offentliga rummet en inbjudande karaktär så att människor kan… 

-‐ …gå? 

-‐ …stå? 

-‐ …sitta? 

-‐ …se? 

-‐ …höra och prata? 

-‐ …leka och träna? 

Är det offentliga rummet utformat så att… 

-‐ …rummets och omgivningens skala är i förhållande till människan? 

-‐ …människor kan njuta av vädret? 

-‐ …det ger positiva sinnesupplevelser som vacker arkitektur eller gröna 

inslag i …rummet? 

 

• Vad gör människor i rummet? 

• Hur påverkar den fysiska miljön vad människor gör?  

• Framträder ett visst syfte med rummet? 

• Hur framträder rummet: funktionellt och estetiskt?  

• Vilket liv på gatan och längs med gatan kan antas bidra till trygghet? 

• Finns det en överrepresenterad grupp? 

• Går det att urskilja appropriationsprocesser? 
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BILAGA 2, FÄLTANTECKNINGAR GÖTAPLATSEN 
 

Torsdag kl. 8-9 

Strax innan kl. 8 går en grupp skolungdomar över Götaplatsen. Neråt Kungsportsavenyn är 

det både fotgängare, cyklister, spårvagnar, bilar och bussar som samsas. Götaplatsen som 

avslutar Kungsportsavenyn kan upplevas monumental och ödslig, speciellt när få 

människor intar rummet. Stora kulturella byggnader omger själva Götaplatsen där statyn 

Poseidon står. Det är många som korsar Götaplatsen. Idag är det en torsdag, vanlig 

veckodag och solig men kylig vårmorgon. Människor verkar korsa Götaplatsen med en 

bestämd målpunkt. Nu kl. 8 är det bara jag som sitter eller uppehåller mig i rummet. Jag 

upplever ett lugn på platsen. Neråt Kungsportsavenyn pågår ett helt annat liv. Götaplatsen 

tillsammans med de omkringliggande byggnaderna erbjuder sittplatser både i form av 

bänkar (primära) och trappsteg (sekundära) i flera väderstreck. Det finns trappor upp till 

entrén till alla de tre byggnaderna som är breda nog att människor får plats att sitta. Runt 

Poseidon finns bänkar. Gehls principer att prata, höra och se uppfylls. De som korsar 

Götaplatsen nu på morgonen är mest skolungdomar eller människor i arbetsför ålder. Nu 

pågår inte någon fysisk aktivitet, varken lek eller träning. På Götaplatsen går det att njuta 

av vårsolen. På en blåsig dag kanske det finns få fysiska element som fångar upp vinden. 

Det finns fyra träd är det mycket hårdgjorda ytor som asfalt, sten och betong. Nu är det 

huvudsakligen nödvändiga aktiviteter. En grupp, både män och kvinnor runt 25-35 års 

ålder uppehåller sig i solen. De står i ring medan en och en går till en av fasaderna och 

fotograferas. Götaplatsen med sin höjd ner mot staden, stora yta och omkringliggande 

offentliga kulturbyggnader skapar en stor, kulturell mötesplats. Det förekommer också 

demonstrationer och konserter på Götaplatsen. Jag är relativt ny på platsen och påverkas 

av byggnadernas funktioner och utformning. Jag upplever platsen kulturell och kreativ 

men också skötsam och ordningsfull. På platsen finns inte fönster eller verksamheter i 

bottenplan som direkt knyter an till rummet. Närmare Kungsportsavenyn finns mer liv på, 

och längs med, gatan vilket kan öka tryggheten. På själva Götaplatsen kan ordningen 

skapa intryck trygghet eller otrygghet? Bilvägen mellan Götaplatsen och 

Kungsportsavenyn skapar en tydlig gräns mellan dessa rum. Samtidigt knyter 

Stadsbiblioteket an till Götaplatsen som en kulturell, offentlig byggnad. Kl. 8.40 ser jag 

första personen som sitter ner på en bänk intill Poseidon. Det är en man som lyssnar på 

musik i hörlurar. Han röker en cigarett och blickar neråt Kungsportsavenyn. En dagisklass 
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går förbi Poseidon. En äldre man går upp och ner för samma trappor och gör 

gymnastikövningar. Gruppen som blir fotograferade har stått på platsen ett tag nu. De står 

fortfarande i ring och flyttar sig efter solen. De ser ut att frysa men pratar och skrattar. 

Dagisbarnen är färgglatt klädda och deras lärare ställer frågor om platsen. De tittar på 

platsen men verkar lika intresserade av att bara stå och busa med varandra.  

Torsdag kl. 14-15 

Människor sitter och gör mest ingenting. De flesta sitter ensamma. Även om det finns 

några lediga bänkar sitter folk på trappor (sekundära sittplatser). Inom en kvadratisk yta 

kring Poseidon finns en annan markbeläggning och är också kantad med bänkar. Där 

befinner sig också flest människor som bara är. Denna markbeläggning skapar en 

avgränsad yta inom Götaplatsen. Nu har det blivit varmare än i morse. Solen ligger på och 

värmer. Ibland kommer en kall vind. Det är flest grupperingar av människor i den 

nordligaste delen av platsen, den närmast Kungsportsavenyn. Konstmuseets gäster är 

mestadels äldre människor. En kvinna med barnvagn tar sig nerför alla trappor uppifrån 

konstmuseet ner till Götaplatsen. Götaplatsen visar sig inte vara tillgänglig för rullstolar 

eller barnvagnar. En man kommer och ber om pengar. Människor sitter och bara är, solar 

och umgås. Några yngre män tar kort på sig själva med utsikt över Kungsportsplatsen som 

bakgrund. Jag ser både äldre (fast ganska få) och yngre människor. De flesta verkar inte 

vara här för de omkringliggande kulturella byggnaderna eftersom de uppehåller sig i 

rummet utan att gå till någon av byggnaderna. En del tar bilder av Poseidon men de flesta 

ser ut att bara hänga vid Poseidon och kanske är de redan bekanta med platsen. Små barn 

som går förbi blir nyfikna på vattnet. Uteserveringarna vid konstmuseet och stadsteaterns 

plockas fram. Då och då stannar bilar på Götaplatsen. De som jobbar plockar fram filtar. 

Nu, nästan en timme senare är det ett par på en bänk som fortfarande sitter kvar. Resten 

visar sig sitta/uppehålla sig under kortare stunder. Vårvädret gör det svårt att planera 

klädsel. Vissa har vinterjacka, andra shorts. Inga besökare till stadsteatern eller 

konserthuset syns till.  

Torsdag kl. 18-19  

Nu har det mulnat på men det är ändå varmt och det regnar inte. Konstmuseet och 

stadsteatern har öppnat sina uteserveringar. Fler människor korsar rummet som i morse. 

Samtidigt sitter många på de små uteserveringarna. Nu sitter jag vid Poseidon och det 

känns som ett eget rum och att Götaplatsen mellan Poseidon och konstmuseets trappor är 

en förlängning och en aning ödslig. Det porlande vattnet är en bra ljudvall mot bilarna 
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alldeles nedanför. På konserthusets trappa sitter två unga killar. Nu sitter färre på 

sittbänkar. Jag ser färre skolungdomar. Stadsteatern har nu en mer öppen karaktär och 

människor går nu ut och in. Konserthuset är fortfarande nedsläckt. Kl. 18.20 står en 

folksamling utanför stadsteatern. Flera bilar rullar in på Götaplatsen. Nu sitter också fler ute 

på bänkar igen. Parkförvaltningen kommer. Sedan kommer också två ridande poliser. En 

person fotograferar Poseidon. De ridande poliserna står och pratar med gruppen utanför 

Stadsteatern. På Götaplatsen känner jag mig säker från bilar och andra motorfordon. Man 

kan gå, sitta, stå, se, höra och prata. Leka och träna kan vara möjligt även om få gör det. 

Poseidon skymmer en del sikt. Nu inför en föreställning på stadsteatern har rummet 

funktion som uppsamling, mötesplats. Med de två uteserveringarna på var sin sida ser det 

välbesökt och trevligt ut. På andra sidan Poseidon, där jag sitter, är det tomt och 

konserthuset ser tomt ut. Nu är poliserna tillbaka. Tidigare under dagen hade en politisk 

demonstration utgått från Götaplatsen. Götaplatsen känns levande nu. Men samtidigt 

finns en överrepresenterad grupp här, arbetsför ålder. Det pågår inga oväntade 

appropriationsprocesser, alltså något som jag upplever skulle vara annorlunda. 

Fredag kl. 02-03  

En kvinna med bil väntar på en ung tjej. Tjejen kom gåendes från Kungsportsavenyn där 

flera ungdomar stod. Några taxibilar rullar förbi. Nu när det är mörkt framträder 

Götaplatsens prisade ljussättning. Poseidon och sittplatserna runt om är upplysta. 

Stadsteatern och konstmuseet har effektfull ljussättning på delar av fasaderna. På trappan 

upp till stadsbiblioteket sitter några ungdomar och umgås. Konserthuset är mörkt och 

nedsläckt. Man kan ana ett nattliv neråt Kungsportsavenyn, trots vardag. Här på 

Götaplatsen har man arbetat med belysning, men ingen rör eller uppehåller sig här. En 

man satt lutad mot fasaden uppe på Konstmuseets trappa. 

Lördag 8-9  

Det är en solig och varm morgon. När jag kom fram till Götaplatsen sprang två harar rätt 

framför konstmuseet. Det är inte mycket folk i rörelse. En och annan motionär tar sig över 

Götaplatsen. Securitas åker över Götaplatsen. Jag känner mig säker och trygg trots att inga 

skyltfönster eller andra verksamheter är igång. Det går att stå, gå, sitta, se, höra, prata, 

träna, leka… Nu sitter jag i solen och njuter av det vackra vädret. Några turister tar bilder 

på sig själv framför Poseidon. En man står och pratar i telefon. Så här dags en 

lördagsmorgon upplever jag att det mest är motionärer och turister som är ute och rör på 
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sig vid Götaplatsen. Motionärer är den överrepresenterade gruppen. En man går i cirklar 

och sjunger/pratar med sig själv. 

Lördag kl. 14-15  

Kl. 14 är det fullt av äldre mopeder och motorcyklar. De är precis igång med att göra sig 

redo för en karavan från Götaplatsen ner genom Kungsportsavenyn. Detta scenario visar 

exempel på hur Götaplatsen används för evenemang. Den stora ytan centralt, längst upp 

på Kungsportsavenyn skapar goda förutsättningar för publika evenemang. Det är fint 

väder, soligt och varm och människor går i sommarkläder. Uteserveringen vid 

konstmuseet är öppet och fullt av människor. När mopederna och motorcyklarna var här 

fanns också många åskådare. Efter karavanen drog iväg skingrades massan till viss del. Nu 

en halvtimma senare sitter människor och bara är, solar, umgås. Trappor (sekundära 

sittplatser) verkar vara lika populära som bänkar (primära). Götaplatsen är nu välbesökt 

och det är både människor i rörelse och människor som uppehåller sig. Folk besöker 

museet, promenerar förbi, sitter och står. Det är en blandning av åldrar. En svensexa 

utspelar sig vid Poseidon.  

Lördag kl. 18-19  

Det är lördagseftermiddag, fint väder, varmt och igår fick många sin lön utbetald. Alla 

uteserveringar är öppna och fullsatta. Människor sitter på både bänkar (primära sittplatser) 

och i trappor (sekundära). Uppe vid konstmuseet samlas yngre människor. Många har med 

sig mat för att äta i solen. Alldeles nyss var jag nere vid kanalen där många hade picknick 

och drack alkohol. På uteserveringarna sitter människor i medelåldern. Götaplatsen har ett 

gynnsamt läge, soligt och nära Kungsportsavenyn. Kungsportsavenyn är fullt av 

restauranger och liv. Här på Götaplatsen upplever jag ett lugnare sätt att kunna njuta av 

sol och vimmel. Fler människor verkar komma hit för platsen än för en annan målpunkt. 

Återigen är det inte heller de offentliga byggnaderna som är målpunkten, även om 

stadsteatern har öppet. Skateboardåkare och BMX-åkare korsade platsen men åkte inte. En 

gammal amerikanare kör in på Götaplatsen och en man kliver ut. Nere vid Poseidon 

poserar en kvinna på fontänen medan en man fotograferar. En buss med pensionärer från 

Tyskland kom. Nu är det mycket turister, ungdomar, familjer och välklädda människor. De 

flesta kommer med sällskap. Människor kommer gåendes med shoppingkassar. Det är 

lugnt och ett sorl av prat. Parkförvaltningen hämtar sopor. Nu har solen sänkt sig lite, och 

det blir tydligt att de fyra serveringarna ligger strategiskt i solen! Konserthuset är återigen 

nedsläckt och folktomt.  



	   	   	   	  

	   40	  

Lördag kl. 02-03  

När jag kommer fram står en polisbil på Götaplatsen. En man sitter på trappan till 

Stadsteatern och lutar sig fram, kanske sover han. En bil står parkerad. Någon går längst 

upp på Konstmuseets trappor. En annan står och fotograferar Götaplatsen med 

Kungsportsavenyn som bakgrund. Det är lördagsnatt, kl. 02 och många har fått sin lön 

utbetalt. Under dagen har det vart väldigt fint väder. Ett stenkast ner på Kungsportsavenyn 

ligger Park Lane, en nattklubb, och där är det fullt av folk. Många taxibilar stannar till där. 

Berusade människor promenerar hem, förbi och ibland över Götaplatsen. Nu är det kyligt. 

Polisen står kvar. Deras närvaro kan antas påverka ordningen på Götaplatsen senare om 

nätterna. Ett motorcykelgäng/raggare i två gamla amerikanare svänger upp på 

Götaplatsen och nerför Kungsportsavenyn. Neråt Kungsportsavenyn finns mycket liv, 

ståhej, bilar och lampor. Med Poseidons porlande ljud upplever jag Götaplatsen mindre 

ödslig. Det är få människor som rör sig nu så en överrepresenterad grupp är svår att 

definiera. De bråk, uppgörelser eller bus som kan förväntas förekomma en lördagsnatt 

verkar inte utspela sig här. Mest av allt ser man taxibilar. 
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BILAGA 3, FÄLTANTECKNINGAR KUNGSPORTSPLATSEN 
	  

Onsdag 7 maj kl. 8-9 

Jag sitter på Kungsportsplatsen i Göteborg, ett torgliknande offentligt rum i centrala delen 

av Göteborg. Här möts spårvagnar, bussar, cyklar, bilar och gående. Alla bottenplan har 

skyltfönster och reklam. Det är inte så mycket människor i rörelse, de som rör sig ser att ha 

en tydlig målpunkt. Arbetsför ålder eller unga människor. Sittplatser är blöta och tomma. 

Butiker är stängda men det ser ändå livligt ut längs gatorna.  

Onsdag 7 maj kl. 14-15 

Idag är det grått och regnigt i Göteborg. Inte varmt och skönt vårväder. Det finns inga 

regnskyddade sittplatser på Kungsportsplatsen så jag sitter på ett café som har servering 

inne på Akademibokhandeln med utsikt över Kopparmärra, spårvagnar och livet på 

Kungsportsplatsen. Det är människor i rörelse. Många har paraply, andra skyndar sig lite 

extra från regnet. En kranbil lyfter ut en ny valstuga. Här finns butiker och restauranger i 

bottenplan på alla byggnader, vilket kan skapa trygghet. Man kan stå, gå, sitta, se, höra, 

prata medan leka och träna kanske är svårare. Nu när det står kranbil och tre tillfälliga 

valstugor på Kungsportsplatsen så är sikten delvis skymd. Rummet upplevs möblerat av 

papperskorgar, lyktstolpar, affischtavla, brevlådor, bänkar, skyltar etc., vilket kanske skalar 

ner platsen yta. Det finns några träd. Olika markbeläggningar livar upp den sten- och 

asfaltsbelagda ytan, flertalet sittplatser finns utan att behöva köpa en latte. 

Kungsportsplatsen är mer kommersiell än Götaplatsen med reklam, butiker och Göteborgs 

turistshop. Byggnaderna är av olika stil och färg. Kungsportsplatsen är en öppen plats och 

en solig dag kan jag tänka mig många sitter här och lapar sol och tittar på folk. Svårt att 

avgöra vilka sorts aktiviteter som människor gör här men ingen uppehåller sig i rummet. 

Det är inget särskilt med människorna här, både arbetsför ålder, ungdomar och äldre. Det 

märks att Kungsportsplatsen är en liten knutpunkt i centrala Göteborg. Idag när det regnar 

är det svårt att beskriva hur den byggda miljön påverkar människor eftersom människor 

mest korsar Kungsportsplatsen. Det går istället att konstatera att vädret påverkar 

människors aktiviteter. Kungsportsplatsen integrerar många gator i centrala Göteborg 

vilket generar fler aktiviteter eftersom människor går på stan eller är på väg/kommer ifrån 

olika ärenden. Kungsportsplatsens funktion upplevs vara knutpunkt, torg för politiska 

manifestationer och mötesplats. Extra tydlig blir den politiska betydelsen nu när 
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valstugorna börjar fyllas med broschyrer och folk som förbereder inför EU-valet. Här är det 

liv både på och längs med gatan. Kungsportsplatsen har ett funktionellt syfte och är också 

kommersiell. Just nu approprierar politiska förbund platsen med sina valstugor. I övrigt är 

det inga många som stannar upp även om det är mycket människor på platsen.  

Onsdag 7 maj 18-19  

Nu är det fortfarande grått men regnet har avtagit. Det är fortfarande ljust ute men känns 

ändå dunkelt av det grå vädret. Jag sitter återigen uppe i Akademibokhandeln. Nu när det 

inte regnar går människor mer upprätt, lugnare och de stannar upp. Det är många folk i 

rörelse, tillsammans med spårvagn, bussar och bilar. Kungsportsplatsen är ett offentligt 

rum fyllt med möblemang och funktioner, till skillnad från Götaplatsen som har mer fri yta. 

Under förmiddagen hade människor en tydligare målpunkt när de korsade 

Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har flera integrerade gator, butiker och färdmedel 

vilket tillsammans skapar olika aktiviteter och funktioner. Förutom valstugorna ser jag inte 

några appropriationer. Människor sitter inte heller på några bänkar. Det är inga större 

skillnader mellan nu och när jag satt här mellan 14 och 15. Liknande mängd människor och 

väder m.m. Vissa rum är därmed kanske mer beroende av tiden på dygnet än andra. Det 

gör också skillnad i vilka rum som blir aktiva dygnet runt i någon mening.  

Tisdag 6 maj kl. 2-3 

Kungsportsplatsen befinner sig som ett nav i Göteborg med spårvagnar, bussar, 

uteserveringar och gågator och affärer. Platsen är väl upplyst så här mitt i natten. Nu går 

mestadels bussar medan spårvagnar kanske har slutat gå sin vanliga tidtabell. Här kantas 

rummet av skyltfönster, företagsnamn, hotellet Avalon, reklampelare. Taxibilar stannar till. 

Det står uppställt några valstugor vid Kopparmärra. Unga män går förbi. Strax efter går två 

till förbi. Kungsportsplatsen omgivning är kommersiell med affärer, hotell, barer och 

Saluhallen. På natten är fasader, gatubeläggning, skyltfönster, företagsnamn upplysta. Det 

finns också lyktstolpar och upphängda lampor. Detta gör platsen levande, kanske ett 

försök till 24 timmars stad, trots att det inte är så mycket människor i rörelse. 

Uteserveringen till den ”italienska” kaffebaren står tom. På Kungsportsplatsen känner jag 

mig säker och trygg. Rummet upplevs upplyst, att man syns, centralt nära 

kommunikationer och man hör hela tiden röster någonstans ifrån. Platsen påminner om 

ett medeltida torg med flertalet angränsande gator. Man kan gå, stå, sitta på både bänkar 

(primära) och trappor (sekundära sittplatser). Kopparmärra är en sekundär sittplats som 

nästan räknas som primär. Rummet är möblerat med papperskorgar, skyltar, flaggstänger, 
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brevlådor, cykelställ men ändå ser man ganska bra på platsen. Man kan höra och prata. I 

natt gör de vägarbeten/spårvägsarbeten vid Storan. Ibland hör man detta arbete. Det finns 

inte några självklara eller uppenbara möblemang för lek eller träning. Byggnaderna runt 

omkring är 3-6 våningar, vilket jag upplever vara ett småskaligt varierat arkitektoniskt 

uttryck. Det finns vissa gröna inslag i rummet i form av träd. Människor som går förbi har 

ibland resväskor, ibland är de berusade. Folk ropar på varandra. Några sjunger. Här finns liv 

längs med gatan tack vare skyltfönster men nu går det inte så mycket folk på gatan. Nu 

gick ett sällskap med lättklädda kläder förbi, förfriskade. Rummet är funktionellt som en 

mötesplats, torg, uteserveringar och affärer i bottenplan. Rummet är estetiskt i ett 

kommersiellt syfte.  

Lördag, 10 maj kl. 8-9 

Det är en kylig men fin, vindstilla morgon. Lätta moln och solen tränger sig igenom. Nu kan 

jag räkna antalet människor i rummet på en hand. Det är tyst på platsen även om jag hör 

gnisslande spårvagnar och fågelkvitter. En man öppnar sin spel- och tobaksaffär. 

Gatusopsbilen kör förbi. Ingen uppehåller sig i rummet. Människor verkar ha en annan 

målpunkt. De flesta bär väskor och är vardagligt klädda. Ett par motionärer springer över 

platsen. Nu ligger solen på och det ser ut att bli en fin dag. Framåt 9-tiden är det lite fler 

människor i rörelse. 

Lördag kl. 14-15 

På Kungsportsplatsen var det vid denna tid soligt, vindstilla och väldigt mycket folk. 

Kungsportsplatsen är vindskyddat, märkte jag som suttit nere vid kanalen. Det är både 

mycket folk på uteserveringar och passerande. Alla butiker är öppna och de två 

uteserveringar, kaffebar vid Kopparmärra och Hotell Avalon vid Saluhallen, fullsatta. Folk 

äter, dricker, solar och umgås. Det är också många som promenerar förbi, målmedvetet 

eller strosande. Det är alltså en kombination mellan folk som är i rörelse och folk som 

uppehåller sig. Kombination av att folk går i affärer, äter, solar och promenerar. Bra väder 

skapar en extra funktion, att bara vara. Det är en samling med människor som 

uppmärksammar de knippade skolflickorna i Nigeria vid Kopparmärra, intill valstugorna. 

Nästa alla bänkar (primära sittplatser) är upptagna, likaså på uteserveringarna. Trappsteg 

eller liknande (Sekundära sittplatser) är begränsat till Kopparmärra. Den fysiska miljön 

påverkar på sås vis att Kungsportsplatsen har gångväg/gårdsgata med flöde av människor 

som går och serveringar där folk sitter. Om en grönyta funnits kanske picknick eller andra 

aktiviteter, som lek och träning, hade förekommit. Människors aktiviteter underordnas 
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därför av den byggda miljön. Det är liv på gatan och längs med gatan. Det är mestadels 

ungt folk, välklädda. 

Lördag kl. 18-19 

Det är inte väldigt stor skillnad mot i förmiddags. Fint väder och mycket människor. Det 

upplevs lite lugnare, ett sorts sorl och inte lika stark sol, och en aning färre människor som 

uppehåller sig. Solen börjar skymmas mellan molnen och det har börjat blåsa mer. Vid 

Kopparmärra står fortfarande en samling och uppmärksammar skolflickorna i Nigeria. 

Tydlig politisk plats.  

Lördag kl. 02-03 

Det är människor i rörelse, de ropar och sjunger. Kungsportsplatsen är upplyst och det går 

ofta bussar förbi. Man kan uppleva en trygghet eftersom man känner sig synlig. Samtidigt 

är det mycket uteliv, krogar runt om vilket gör att mycket av de som rör sig är berusade. I 

direkt anslutning till Kungsportsplatsen finns flera pubar. Det är en blandning av 

människor.  

 

 

 


