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I 

Förord 

 

Detta examensarbete är den avslutande delen av utbildningen Civilingenjör Arkitektur vid 

Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet har skrivits åt Linköpings kommun för att 

undersöka Stora torget som offentlig plats. Jag vill tacka Linköpings kommun för denna 

möjlighet som har varit mycket lärorik och utvecklande. Ett tack går även till alla som har låtit 

sig intervjuats och bidragit till insamling av information. Till sist vill jag tacka mina handledare; 

Jennie Sjöholm vid Luleå Tekniska Universitet och Axel Grahn Andersson på Linköpings 

kommun för alla värdefulla tips och diskussioner. 

Carl-Johan Karlsson 



II 

Sammanfattning 

 

Offentliga miljöer ska vara tillgängliga för alla människor, det är reglerat i lagstiftning och det 

ger människor rätten att vistas i en stad på samma förutsättningar. På delar av Stora torget i 

Linköping är det offentliga rummet begränsat av bland annat uteserveringar. Syftet med 

examensarbetet är att undersöka det offentliga rummet och dess innebörd i staden. Dessutom 

ska examensarbetet undersöka skillnader mellan det offentliga och det privatiserade rummet. 

Målet är att förklara fenomenet det offentliga rummet samt förstå sambandet mellan fysisk 

utformning och dess påverkan på livet i det offentliga rummet. En positiv effekt av 

examensarbetet är att ge Linköpings kommun en vägledning i utformning och planering av 

Stora torget. 

Teorierna som används i detta examensarbete är från Gehl, Jacobs, Kärrholm och Madanipour. 

De teorier som använts rör alla det offentliga rummet på ett eller annat sätt och de ser problem 

och lösningar ur olika synvinklar. Genom analyser av teorier och resultat samt analys av de 

intervjuer som har genomförts kan slutsatsen dras att de privata delarna av det offentliga 

rummet så som t.ex. uteserveringar är ett viktigt inslag i staden. Intervjuerna visade att 

majoriteten är positivt inställda till uteserveringar men inte deras utbredning. Slutsatsen är att 

en tydligare plan för utformning av torget måste upprättas, detta för att säkerställa en god 

offentlig miljö men även för att säkerställa att Stora torget som en offentlig miljö tillgodoser alla 

invånares behov. 
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Abstract 

Public spaces should be accessible to all people, law regulates it, and it gives people the right to 

reside in the town on the same basis. In some parts of the Stora torget in Linköping outdoor 

cafes and restaurants limit the public space. The purpose of this master thesis is to explore the 

phenomenon public space and its meaning in the city. In addition, the thesis examines the 

differences between public and privatized space. The objective is to explain the phenomenon of 

the public space as well as understand the relationship between physical design and its impact 

on life in the public sphere. In addition the thesis will provide the municipality of Linköping 

guidance in the design and planning of Stora torget. 

The theories used in the thesis are from Gehl, Jacobs, Kärrholm and Madanipour. All of them 

concern public spaces in some sense and they look at the problems in different views. The 

results of the analysis of theories and the interviews have been conducted; the conclusion can 

be established that the private domains of the public sphere are an important element in the 

public domain, such as outdoor cafes. The majority of respondents are in favour of outdoor 

cafes, but not their distribution. Due to the lack of some core elements of a public space such as 

good seating areas the conclusion is that a clearer plan for the design of the square must be 

established, partly to ensure a good public environment, but also to ensure that Stora torget 

satisfies the needs of everyone.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom stadsplanering pratar planerare och arkitekter som Jan Gehl och Ali Madanipour om det 

offentliga rummet, som är den del av staden som är tillgänglig för alla invånare. Det offentliga 

rummet består av allt från parker, gator till torg. Det är min uppfattning att det offentliga 

rummet ska fungera som ett stort vardagsrum för stadens invånare. 

Sommaren 2012 blev jag anställd som trainee åt Linköpings kommun, en tjänst som erbjöd mig 

sommarjobb och möjlighet att skriva examensarbetet åt Linköping kommun. Traineetjänstens 

syfte var att ge mig inblick i den kommunala verksamheten och att ge kommunen en möjlighet 

att rekrytera medarbetare till positioner som annars kan vara svåra att fylla. Under tiden som 

trainee fick jag kännedom om viss problematik som kan uppstå i offentliga rum. Ett av de 

problemen var privatiseringen av det offentliga rummet. Röster gjordes hörda via insändare till 

lokaltidningar om att det var på tok för mycket restauranger och uteserveringar på Stora torget i 

Linköping. Även politiker och kollegor uttryckte oro över utbredningen av torget. Delar av det 

offentliga rummet blev begränsat av funktioner som försämrar bland annat tillgängligheten men 

hotar även det offentliga rummets funktion i samhället – att vara en plats för allmänheten.  

1.2 Problembeskrivning 

Stora torget är en av de mest centrala platserna i Linköping och även ett av de största offentliga 

rummen. Dock får allt mer av det offentliga rum som Stora torget utgör ge plats åt 

uteserveringar. “Det är mångfalden som gör torget levande och den mångfalden vill vi se till att 

den utökas” skriver Rebecka Hovenberg och Mikael Sanfridson i en debattartikel i Östgöta 

Correspondenten (2012, [www]) om just uteserveringar på Stora torget i Linköping.  

Utan en plan eller strategi för utveckling av torgytan blir det svårt att kontrollera de starka 

krafterna som vill dra nytta av torgets centrala läge, så som restauranger och torghandlare. 

Uteserveringarna tillsammans med torghandel tar i dagsläget upp en majoritet av ytan på torget 

vilket är en form av privatisering av det offentliga rummet.  

Problemformulering: 
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 Hur påverkar uteserveringarna det offentliga rummet? Vad blir konsekvenserna när 

dessa säsongsbaserade funktioner försvinner för vintern?  

 På vilket sätt kan kommunen genom den kommunala planeringen säkerställa en “god 

offentlig miljö” som gynnar alla? 

 Finns det för- och nackdelar med privatisering av det offentliga rummet?  

1.3 Mål och syfte 

Målet är att försöka förklara fenomenet det offentliga rummet och vad som ligger till grund för 

skapandet av det. Undersökningen ska vidare ge svar på förhållandet mellan den fysiska 

utformningen och dess påverkan på livet i det offentliga rummet. Undersökningen ska ge 

förslag på åtgärder som kan leda till en utveckling av stadsmiljön på Stora torget i Linköping. 

Syftet med examensarbetet är att..  

 Öka förståelsen över samspelet mellan privata och offentliga rum. 

 Öka förståelsen för det som påverkar människan i torgmiljöer. 

 Ge stöd till kommuner, speciellt Linköpings kommun, i vidare arbetet med att vidhålla 

god gestaltning och social hållbarhet i de offentliga torgmiljöerna. 

1.4 Avgränsningar 

Det offentliga rummet innefattar en stor del av staden i form av gator, parker och torg. Genom 

att begränsa examensarbetet till att omfatta enbart offentliga torgmiljöer ökar detaljeringsgraden 

inom detta område. Fokusområdet för examensarbetet avgränsades till ett torg för att sedan 

jämföra med ett referenstorg. Av praktiska skäl avgränsades examensarbetet till Stora torget i 

Linköping. 

För att jämföra resultaten från Stora torget i Linköping krävdes ett referenstorg. Det torg som 

valdes att jämföra med är Stortorget i Örebro. Det är en likvärdig stad i storlek och 

invånarantal. På Stortorget i Örebro skapas en likande situation som på Stora torget i 

Linköping med avseende på privatisering av offentliga rum på grund ut av uteserveringar.   

Restauranger genererar i de flesta fall buller och andra ljudliga störningar, dessa har inte 

analyserats i större omfattning. Detta på grund av att detta inte rymdes inom tidplanen. Vid 
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fortsatt forskning kan buller undersökas genom att intervjua grannar som bor i närheten av 

Stora torget.  

1.5 Tidigare forskning 

För att undersöka tidigare forskning har sökmotorer som Primo, Google Schoolar och Libris 

använts. Då med nyckelord som bland annat offentliga rum, public space och torgmiljöer.  

Det arkitektoniska begreppet rummet myntades enligt Kärrholm (2004) redan i slutet av 1800-

talet. På den tiden användes tyskans raum, detta vidareutvecklades enligt Kärrholm (2004) sedan 

till ordet space som nu används för att förklara både det materiella rummet men det kan även 

användas för att försöka förklara det abstrakta rummet som vi lever i. Människor har sin egen 

uppfattning av vad som är bra och dåligt med det offentliga rummet utifrån geografiskt-, 

politiskt-, ekonomiskt- och genusperspektiv. Det offentliga rummet ska tillfredsställa alla 

människors önskemål samtidigt som det ständigt ställs inför nya utmaningar och förändras i 

takt med samhället.  

Tidig forskning i ämnet offentliga rum handlar om kvaliteter och hur man kan ta tillvara på det 

staden kan erbjuda. Jacobs (1965) skriver stadens kapacitet att hantera främlingar och hur de 

olika funktionerna hjälper till att skapa stadens karaktär.  

Forskning kring offentliga rum rör på senare år (1990-2010) ofta trygghet och speciellt då ur ett 

genusperspektiv. Listerborn (2002) skriver i sin avhandling om stadsplanering ur ett feministiskt 

perspektiv och kommer i sina slutsatser fram till att trygghetskänslan kan ökas med hjälp av 

bättre planering.  

Madanipour (2003) skriver om förhållandet mellan det privata och det offentliga rummet i 

staden. Han menar att trycket ökar på det offentliga rummet att användas som en ekonomisk 

plats istället för en plats för social samvaro och rikt kulturliv. Madanipour (2003, sid 241) frågar 

hur ett rum kan skapas som tillgodoser behoven hos alla medlemmar av samhället samtidigt 

som det skyddar från intrång av utomstående. Samt hur ett rum kan skapas som tillgodoser 

behoven hos alla medlemmar av samhället samtidigt som det skyddar från intrång på individen. 

Dessa frågeställningar står emot varandra och beskriver den dualitet som uppstår när man 

pratar om privatisering av offentliga rum.  
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Det offentliga rummet tillhör alla människor enligt definition i senare kapitel. Att det tillhör 

alla behöver inte vara en garanti att alla kan eller har möjlighet att använda det. Kärrholm 

(2004) beskriver i sin avhandling hur ett rum kan komma att tillhöra någon utan att den har 

något som helst äganderätt. Genom att använda olika former av territorialisering kan platser bli 

mer eller mindre privata.  

Forskningen ger en förståelse över hur komplext detta ämne är. Problem och lösningar kan inte 

konstrueras svart på vitt utan det kräver navigering i en gråzon som ger upphov till att 

personliga värderingar, intressen och ambitioner speglas i resultatet, som inte alltid delas med 

allmänheten. Detta examensarbete ska behandla människors plats i det offentliga rummet 

torget då torget blir mer och mer privatiserat.  

1.6 Begrepp 

1.6.1 Det offentliga rummet 

Det offentliga rummet definieras av Nationalencyklopedin (2013) som den del av 

bebyggelsemiljön 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 tillämpligt främst inom städer och stadsliknande samhällen. 

Merparten av stadens offentliga rum utgörs av allmän platsmark, där användningen av allmän 

platsmark regleras i Plan- och bygglagen (PBL). För att en plats ska få kallas för allmän 

platsmark ska kommunen vara huvudman, ett begrepp som betyder att kommunen är skyldig 

att iordningställa och underhålla marken samt att det ger kommunen rätt att reglera 

utformningen. Kommunen kan genom att upprätta en detaljplan bestämma användningen och 

utformningen av allmänna platser (Boverket, 2011, sid 19).  

Det offentliga rummet kan enligt Kärrholm (2004, sid 17) tillskrivas många epitet så som 

konkret, abstrakt, mentalt, socialt, materiellt, kontextuellt, matematiskt och många fler därtill. 

Vidare menar Kärrholm (2004, sid 18) att begreppet offentligt rum utvecklades redan i början 

av 1890-talet, då i formen av tyskans Raum i texter om tysk estetisk filosofi. Under 1920-talet 

fick begreppet ett genomslag på bredare front och på 1940-talet började det engelska begreppet 

space användas på allvar. Rummet är att betrakta som ett objekt i sig som går att modellera och 

ändra på men det är inte ett fysiskt objekt (Kärrholm, 2004, sid 19). Ali Madanipour, professor 

i urban design, beskriver begreppet rummet som en abstrakt ersättning för världen runt 
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omkring oss, för vad vi i allmänhet menar med våra byggda och naturliga omgivningar” 

(Madanipour, 1996, sid 351).  

Det offentliga rummet behandlas i detta examensarbete som en beskrivning av den del av 

staden som alla invånare ska ha tillträde till oavsett ålder, kön, etnicitet eller sexuell läggning. I 

examensarbetet delas uppfattningen om att begreppet offentligt rum är en abstrakt ersättning 

för att beskriva världen vi lever i.  

1.6.2 Privatisering 

Utgångspunkten för definitionen av privatisering är enligt Montin (1992) en distinktion mellan 

begreppen “offentlig” och “privat”, en vanlig syn är att offentliga styrs av politik och det privata 

styrs av marknaden. Montin menar att privatiseringen ger ökad tilltro till privata institutioner 

att tillgodose människors behov. Att privatisera kan medföra en större fokus på den 

ekonomiska vinningen då den är styrd av marknaden och Montin menar att privatisering kan 

innebära att enskilda eller privata organisationer finansierar servicen. Detta kan medföra en viss 

problematik då alla inte är eller känner sig önskvärda på t.ex. en uteservering. Om en 

restaurang inför en viss åldersgräns eller en dresscode på en uteservering som bara en viss del av 

befolkningen har möjlighet att rätta sig efter medför det att den gruppen har exklusivt tillträde 

till en plats som borde vara offentlig. Privatisering av offentliga rum blir då övergången från ett 

politiskt styrt rum till ett rum som är styrt av en privat organisation. En övergång som betyder 

att allmänhetens inflytande på rummet minskas om inte helt tas bort samt eventuella kostnader 

kan förenas med att utnyttja det privata rummet.  

1.6.3 Social hållbarhet 

Begreppet social hållbarhet är ett av tre begrepp som ingår i hållbar utveckling. De andra två är 

ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet syftar på den mänskliga delen av 

konceptet hållbar utvecklig. Att människan kan tillgodose sina behov och ha hållbara 

levnadsförhållanden. Nyckelord i begreppet är bland annat hälsa och gruppers delaktighet i 

samhället oavsett genus, etnicitet, sexuell läggning eller ålder. Även mänskliga rättigheter och 

konflikthantering ingår som nyckelord. Att ha begreppet social hållbarhet i åtanke är viktigt när 

man planerar dagens samhälle för att ingen ska behöva känna sig utanför i de utemiljöer vi 

skapar i våra städer. 
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2 Teorier om offentliga rum 

2.1 Gehls teorier från boken Life between buildings: using public 

space 

Att skapa den känsla som uppmuntrar människor till att vistas i stadsrummet är ingen lätt 

uppgift men enligt Jan Gehl (2001, s 11) finns det tre typer av utomhusaktiviteter som ligger till 

grund för att lyckas: de nödvändiga, de valbara och de sociala aktiviteterna.  

De nödvändiga aktiviteterna, de som är tvungna att utföras kan vara att gå till skolan, vänta på 

bussen eller att inhandla mat. Nödvändiga aktiviteter utförs varje dag, hela året om och är 

oberoende av fysiska förhållanden eller utformning av staden. Däremot den andra aktiviteten, 

den valbara, är starkt beroende av utformningen och utsmyckningen av staden. Denna aktivitet 

kan vara att sitta i en trappa och sola, ta en promenad längst kanalen eller barn som leker i en 

park. 

Den tredje aktiviteten, den sociala, kräver en närvaro av andra människor i det offentliga 

rummet. Dessa aktiviteter kan vara att en person hälsar på någon eller träffar någon den känner 

och börjar konversera. Enligt Gehl (2001, sid 11) finns det många former av den sociala 

aktiviteten men den viktigaste formen är den passiva kontakten. Den passiva kontakten utförs 

av människor som befinner sig i och iakttar andra människor i det offentliga rummet.  

Genom att underlätta de nödvändiga och de sociala aktiviteterna kan det skapas en positiv 

spiral som gör att fler och fler väljer att besöka det offentliga rummet.  

2.1.1 Kvalitetskriterier för stadsrum 

För att kunna skapa ett rum som människan trivs i måste 12 kvalitetskriterier uppfyllas (Gehl, 

2010, sid 238). Dessa kriterier representerar lösningar till de problem som kan uppkomma i en 

stad som t.ex. att människor och bilar samsas om samma utrymmen eller att en person känner 

sig otrygg och rädd för att bli utsatt för våld. Genom att följa dessa 12 kvalitetskriterierna kan 

planerare skapa de förutsättningar som behövs för att ett rum ska bli attraktivt. Kvaliteterna är 

utformade utifrån människan och dess perspektiv och önskemål och de är som följer: 

1. Skydd från trafik. 

2. Skydd mot brottslighet. 
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3. Skydd mot väder och vind. 

4. Platser att gå på. 

5. Platser att stå still på. 

6. Platser att sitta på. 

7. Saker att se. 

8. Möjligheter för konversationer 

9. Möjligheter att leka. 

10. Byggnader i mänsklig skala. 

11. Möjlighet att avnjuta fint väder. 

12. Estetiska kvaliteter. 

Att sprida aktiviteter runt om i staden eller samla alla aktivitet kring en punkt är enligt Gehl en 

viktig frågeställning. Gehl (2010, sid 232) menar att man bör lägga stor vikt vid planering av 

stadens funktioner, det ska vara korta avstånd mellan funktioner, publik och evenemang. Gehl 

förespråkar att sprida funktioner runt om i staden jämfört med att samla allt kring en punkt. 

Gehl (2010, sid 232) menar att planerare bör integrera flertalet funktioner i staden för att 

säkerställa en mångfald, upplevelsen av säkerhet och upplevelsen av en individuell stadsdel. De 

funktioner som finns utplacerade i staden ska helst vara integrerade med andra funktioner och 

skänka en trygghet och en känsla av personlighet till platsen den finns på.  

 

2.2 Städers uppgång och fall 

Människor kan bära på en mental rädsla för vissa områden i staden, den kan vara uppbyggd av 

rykten, tidigare erfarenheter eller personliga relationer till den platsen (Listerborn, 2002, sid 

96). Gehl (2010) säger att en av de kvaliteter som måste uppfyllas är skydd från brottslighet. 

Med detta menas inte att personer ska ha en livvakt med sig eller att staden ska ha poliser 

utplacerade i staden under dygnets alla timmar. Med detta menas att stadens invånare ska göra 

torg och gator trygga. Kan planerare framkalla en trygghet i ett offentligt rum med hjälp av 

utformningen så finns möjligheten att lyckas skapa ett levande offentligt rum. Enligt Jacobs 

(1961, sid 35) finns det tre kvaliteter som ett rum måste uppfylla för att ett rum ska upplevas 

som tryggt.  
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Den första kvaliteten behandlar avgränsningen mellan det privata och det offentliga rummet. 

Offentliga och privata rum kan inte sippra in i varandra som de tenderar att göra i förorter 

(Jacobs, 1961, sid 35). Ett exempel kan vara en uteplats som inte är avgränsad med staket eller 

buskage och vetter mot en gata där människor ständig går förbi.  

Den andra kvalitén kräver att övervakas, under dygnets alla timmar. Det måste enligt Jacobs 

(1961, sid 35) finnas ögon som övervakar rummet, dessa ögon ska tillhöra de som normalt 

vistas i rummet. Framförallt är det viktigt att husen “bevakar” rummet, att husen är orienterade 

så att fönster vetter mot rummet och inte lämnar ett hörn obevakat.  

Och den tredje kvaliteten handlar om att rummet måste ha ett bra flöde av människor. Ingen 

vill titta ner på ett tomt rum utan människor, människor attraherar andra människors 

uppmärksamhet (Jacobs, 1961, sid 35).  

Det är viktigt att offentliga rum i staden består av blandade funktioner. Dels att det finns 

bostäder, affärer och kontor kring dessa offentliga rum men även att det pågår både dagliga och 

nattliga aktiviteter i och kring rummet. Fler aktiviteter gör att fler människor finner en 

anledning till att vistas i detta rum under dagen såväl som på natten. Detta är enligt Jacobs 

(1961) viktigt att tänka på i planeringsprocessen.   

2.3 Territoriell makt och gestaltning i stadens offentliga rum 

Det finns två sätt att beskriva territorialitet (Kärrholm, 2004, sid 77) 

 Territorialitet är en rumslig avgränsad och verksam kontroll 

 Territorialitet är en rumslig institutionalisering 

Kärrholm menar att ett rum eller en plats kan kontrolleras av någon eller något, dels genom en 

tydlig avgränsning i rummet eller genom en upplevd kontroll genom ett visst beteende. Ett 

exempel, det står en parkbänk precis intill en korvkiosk. Parkbänken tillhör inte korvkiosken 

men den kan upplevas att tillhöra dess territorier om människor dag efter dag ser någon sitta på 

bänken med en korv i handen. Detta är en typ av rumslig institutionalisering, ett fenomen som 

poängterar territorialitet. Den andra typen av territorialitet, den mer uppenbara, är en 

avgränsad och verksam kontroll vilket betyder att t.ex. verksamheter tydliggör territoriet med en 

avgränsning som t.ex. ett staket (Kärrholm, 2004, sid 78). 
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2.4 Allmänna och privata platser I staden 

Madanipour menar att ett privat rum tillhör eller kontrolleras av en individ för hans eller 

hennes exklusiva utnyttjande med möjligheten att utesluta andra (Madanipour, 2003, sid 230). 

Rummet kan privatiseras på två olika sätt menar Madanipour, dels genom ett utstuderat 

användningsmönster i vilket en person hävdar ett territorium. Det andra sättet är en 

institutionalisering av ett område genom att använda lagar vilket medför att detta rum blir en 

persons egendom (Madanipour, 2003, sid 230). Madanipour menar att till skillnad från det 

privata rummet så har en ägd egendom tydliga gränser. Men just den gränszonen mellan 

egendomen och det offentliga har enligt Madanipour varit en het politisk och ideologisk 

krigszon (2003, sid 231). Det offentliga rummet är enligt Madanipour (2003, sid 235) den 

institutionella och materiella världen som underlättar samvaro samtidigt som den reglerar 

personliga relationer. Till sist menar Madanipour att stadens offentliga rum är sociala 

mötesplatser. 

2.5 Jämförelser 

De fyra teorierna har i vissa frågor mycket gemensamt och i andra så är de vitt skilda. Jacobs 

(1961) pratar om “eyes upon the street” som är ett sätt för människan att kontrollera ett rum. 

Människan känner i det fallet att det är hon som äger rummet för att hon har uppsikt över det, 

någonting som Kärrholm (2004) tolkar som en form av territorialisering på grund av den 

rumsliga institutionaliseringen. Madanipour är enig med Kärrholm i detta fall, att en person 

kan äga ett territorium enbart genom att använda det tillräckligt mycket.  

Gehl och Jacobs teorier är lika i många avseenden, de anser båda att det bör finnas människor i 

rummet under hela dygnet. Detta för att husens “ögon” ska övervaka rummet och både Jacobs 

och Gehl konstaterar att ingen vill titta på en tom plats, ingen vill vistas där ingen annan vistas. 

Människor lockar människor.  

Det finns även olikheter, Jacobs pratar om en klar skillnad mellan det privata och det offentliga 

och att dessa två inte ska blandas upp och sippra in i varandra. Gehl förespråkar det semi-

privata rummet och säger att det är här karaktären av staden växer fram. Genom att låta de 

boende ta i anspråk en del av gatan och göra den till sin genom en rumslig institutionalisering 

skapas en förlängning av vardagsrummet ut i den offentliga miljön, vilket Gehl (2001, sid 184) 

anser skapar en karaktär av staden som är eftersträvansvärd. Denna rumsliga institutionalisering 

är precis den som Kärrholm och Madanipour beskriver. Jacobs skulle se den bänken som en del 
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av gemenskapen och möjligheten till ett par extra ögon som vakar över gatan. Ett exempel, 

bredvid en trappuppgång i staden finns en bänk. Bänken används av en farbror som bor i 

trappuppgången, han sitter där och tittar på folk som passerar förbi. Bänken används också av 

barnen i huset efter att de har sparkat boll på gatan. Denna bänk ägs inte av någon men den 

har blivit en del av trappuppgångens territorier, en semiprivat del av huset i staden.   
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3 Metodologi 

Utgångspunkten under examensarbetet har varit en hermeneutisk kvalitativ forskning. Genom 

kvalitativ forskning skapas en ökad förståelse för problemet. Under forskningen kommer 

genom analys av forskningsobjektet nya infallsvinklar upptäckas. 

I början av examensarbetet studerades metodlitteratur för att undersöka vilka möjligheter olika 

metoder gav forskningen. Boken An introduction to qualitative research (Flick, 2009) gav en grund 

för förståelse till hur ett arbete kan byggas upp och genomföras. Flick (2009, sid 48) redovisar 

hur användning av litteraturen bör se ut. I arbetet har flera olika former av litteratur använts, 

inkluderat: 

- teoretisk litteratur över ämnesområdet 

- empirisk litteratur om tidigare forskning inom ämnesområdet  

- Metodlitteratur om hur man genomför forskning och vilka metoder man bör använda 

- Teoretisk och empirisk litteratur för att jämföra och generalisera mina resultat 

Vidare undersöktes teoretisk litteratur kring ämnet offentliga rum och stadsplanering för att 

utgöra en teoretisk bas för de resonemang som förs i examensarbetet. Även egna slutsatser 

jämförs med tidigare forskning och litteratur för att kontextualisera och generalisera 

forskningsresultaten. Metodlitteratur har studerats för att bestämma vilken metod och vinkling 

examensarbetet skulle ha. Metoden har valts med hjälp av boken Kvalitativ intervju (Ryen, 2004) 

använts. Ryen (2004, sid 16) klargör vad som är gemensamt för kvalitativ forskning: 

– kvalitativa data i form av bilder och ord, inte siffror 

– naturliga data genom observationer och ostrukturerade intervjuer 

– mening framför handling, men ur aktörens eget perspektiv 

– induktiv hypotesgenererande forskning hellre än hypotesprövande 

Under framställning av examensarbetet har dessa punkter använts tillsammans med två 

frågeställningar som Ryen (2004, sid 19) ställer upp: 

– Finns det en enda sanning? Det vill säga, finns det en enda verklighet? 

– Hur kan vi (re)presentera data? Det vill säga, hur kan vi som forskare återge data i rapporten? 
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Det finns inte en sanning, det finns teorier och dessa teorier kan försöka bevisas genom att utgå 

från verkligheten. 

Som grund för intervjuer har boken Intervju: konsten att lyssna och fråga (Jacobsen, 1993) använts. 

Boken beskriver intervju som metod för att få fram data, den ger också vägledning i hur man 

ställer rätt frågor och hur man lägger upp en intervju.  

Enligt Jacobsen (1993, sid 99) bör man ställa öppna frågor som ger en stor svarsrymd. Den 

öppna frågan kan vara tolkningsbar men den ger det mest sanningsenliga svaret (Jacobsen, 

1993, sid 99). Vidare menar Jacobsen (1993, sid 110) att det är bättre att ställa hypotetiska 

frågor, exempelvis “vad skulle hända om du..” för att måla upp ett fiktivt scenario som den 

intervjuade kan relatera till. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med öppna frågor och 

med följdfrågor på intressanta svar. 

För att dra slutsatser av de genomförda intervjuerna har metoden innehållsanalys använts. 

Genom analys av innehållet görs sedan tolkningar och slutsatser. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) bör intervjuer läsas igenom upprepade gånger för att få en helhetsbild. 

Dessutom bör fraser och meningar som är relevanta för frågeställningen plockas ut. Dessa 

meningar kallas enligt Graneheim & Lundman (2004) för meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna bör kondenseras i syfte att korta ner texter utan att förlora 

innehållet.  

Varför valdes denna metod? Motivationen är att genom att kombinera den kvalitativa 

forskningen med den hermeneutiska humanistiska sidan har en forskning som inte bara utgår 

från statistik och andra mätningar men dessutom kan argumentation föras utifrån människans 

syn och värderingar. 

3.1 Genomförande 

Tidigare forskning har insamlats genom att söka i databaser på nyckelord som: offentliga rum, 

privatisering, livet i rum, torgrum, offentliga torg, privata torg. Teorier har valts utifrån relevans 

till ämnet och utifrån vad den funna tidigare forskningen har använt för teoribas. 

Datainsamling har genomförts med hjälp av intervjuer, platsbesök och observationer. Intervjuer 

har genomförts genom att ställa öppna frågor, för att få så stor svarsrymd som möjligt för att 

sedan analysera svaren och hitta meningsbärande enheter som kan konkretiseras och användas i 

analysen. Enkäter har använts för att få en generell uppfattning om vad invånarna i staden 
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tycker om torget. Enkätundersökningen genomfördes under en eftermiddag på de två torgen 

som undersökts. Dessa enkäter har delats ut på plats till förbipasserande personer på och 

omkring torget. Under de platsbesök som genomfördes studerades stråk, folksamlingar, 

eventuella målpunkter och de territorier som fanns på de två olika torgen. Genomförandet 

beskrivs mer ingående i avsnitt fyra och fem nedan, i samband med att resultaten presenteras.  

3.2 Metodkritik 

I kvalitativ forskning bör tre tekniker användas, dessa är fallstudie, tvärsnittsanalys och 

tidsserieanalys. Fallstudie är i detta examensarbete en viktig del då enskilda fall studeras på 

djupet. En viss typ av tvärsnittsanalys har gjorts då intervjuer och observationer på plats har 

utförts vid olika tidpunkter. Dock är detta inte tillräckligt för att göra en ansats, då t.ex. 

uteserveringar inte har varit öppna under tiden för examensarbetet. Det leder till den tredje 

tekniken, tidsserieanalys. På grund av begränsade möjligheter till en tidsserieanalys har denna 

inte genomförts. I framtida forskning kan detta vara mycket intressant för att se hur torgen 

förändras över tiden och hur platser förändras och används över årstider. 

Graneheim & Lundman (2004) menar att det kan vara svårt att välja ut de meningsbärande 

enheterna. Om för stora enheter väljs ut kan de innehålla mer än en företeelse, och väljs för 

små enheter kan materialet bli svårtolkat och intetsägande. I båda fallen kan viktig information 

riskera att förbises. När man väljer ut de meningsbärande enheterna bör man inte förlora 

kontexten kring dem. Förloras kontexten kan de meningsbärande enheterna misstolkas och 

anses som redundanta.  

Att genomföra intervjuer har varit enkelt inom kommunen och till viss del inom näringslivet 

men viljan att medverka från utomstående har också varit bristfällig. Därför har inte så många 

intervjuer som är önskvärt genomförts vilket är en brist. Dock har de intervjuer som genomfört 

varit ingående och omfattande.  

Att utforma frågor för att täcka alla problemställningar kan vara svårt. Även kodningen av 

svaren kan ge upphov till tolkningsbarhet från forskarens sida, tolkningar som är till gagn för 

forskningen i fråga. Genom att testa frågorna på medarbetare och andra testpersoner innan 

skarpa intervjuer genomfördes har risker minimerats och en intervjuguide skapats. 
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4 Fallstudie: Stora torget Linköping 

 

Bild 1 Översikt över Stora torget i Linköping. Foto: Göra Billeson 

4.1 Historia 

Stora torget ska enligt Claesson (1965, sid 75) ha uppkommit på 1100-talet då som en naturlig 

mötesplats mellan de två kyrkorna, Domkyrkan och S:t Larskyrkan, i Linköping. Enligt 

Elfström (2001) blev Stora torget stadens kommersiella centrum under medeltiden. Den vanliga 

torghandeln liksom Persmässemarknaderna hölls på torget. Den nuvarande omfattningen ska 

enligt Elfström (2001) ha kommit till efter den stora branden år 1700. Under 1800- och 1900-

talet stärks marknadsplatsen av att flertalet handelsbyggnader byggs runt torget även Stora 

hotellet härstammar från denna tid (Länsmuseet Linköping, 1992, sid 10-20).  
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4.2 Beskrivning 

Stora torget är det äldsta torget i Linköping och 

med sin area på ungefär 5500 m2 så är det även 

det största. Mitt på torget står Folkungabrunnen, 

en staty av Carl Milles. Folkungabrunnen 

föreställer Folke Filbytter som enligt sägnen sägs 

vara stamfader till Folkungaätten, vilka hade sitt 

ursprung i Linköping. Beläggningen på torget 

består av slipad gatsten förutom för vissa stråk av 

asfalt för gång- och cykeltrafik. Stora torgets 

väggar består av fasader i alla väderstreck vilka 

beskrivs nedan. 

Norra delen av torget:  

Den norra delen består av två hus varav ett är det 

så kallade Lagerströmska huset, uppfört 1745-

1747 av friherren Carl Mörner, är ett timmerhus i två våningar (Länsmuseet Linköping, 1992, 

sid 18). Fasader med gul slätputs och huggen granitsockel. Tegelbelagt sadeltak, takkupor med 

karnisformad överdel. 

Det andra huset uppfördes som två olika fastigheter vid slutet av 1700-talet, men förenades till 

en byggnad i mitten av 1860-talet (Länsmuseet Linköping, 1992, sid 19). Stora torget 6 

uppfördes av handelsmannen Elgerus som saluförde tyger och i bottenvåningen fanns även en 

liten utskänkningsrörelse som efterhand utvidgades Fasaden består av två sammanbyggda 

reveterade timmerhus i enkel empirstil med gul respektive brun spritputs.  

Västra: 

Västra fasaden utgörs av Filbyttergallerian, en affärs- och kontorsbyggnad som upptar större 

delen av kvarteret och uppfördes på 1970-talet (Länsmuseet Linköping, 1992, sid 10). 

Kontorsdelen dominerades ursprungligen av Linköpings tingsrätt. Fasader med varierat uttryck 

med rödmålad träpanel, gråvit puts, ljus natursten och kopparplåt. 

Östra: 

4.3 Bild 2 Folke Filbytter. Foto: Göran 
Billeson 
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På den östra sidan av torget står Stora hotellet, uppfört 1852 i tre våningar efter ritningar av 

byggmästaren Jonas Jonsson och var då ett av landets första stadshotell (Länsmuseet Linköping, 

1992, sid 25). Det är ett stenhus om fyra våningar i rikt ornerad empir med gul sprutputsad 

fasad och putsdekor i beige kulör. Källarsockel i granit. Tillbyggd inglasad veranda mot torget. 

Södra: 

Består av två fasader mot Stora torget, det ena är före detta Rådhuset som är uppfört omkring 

1800 enligt Länsmuseet Linköping (1992, sid 34). 

Stenhus i tre våningar med gul slätputs. Portalen 

flankeras av doriska kolonner som bär upp en 

balustrad med lejonhuvud inom medaljong.  

Det andra är Centralpalatset. Byggnaden ritades av 

den stockholmska arkitekten PJK Pettersson, men 

fasaderna mot Stora torget och Bokhållaregatan 

omformades av arkitekten Axel Brunskog 1908 

(Länsmuseet Linköping, 1992, sid 45). Stenhus i tre 

och fyra våningar i jugendstil. Rikt artikulerad 

arkitektur med hörntorn, risaliter, burspråk, 

takkupor och rik fasaddekor. Putsade fasader 

avfärgade i gult med horisontella band av kalksten. Portalomfattning åt Stora torget i huggen 

kalksten, därovan plattor med gatunummer omgivet av växtornament. 

 

Bild 3 Stora Hotellet. Foto: Göran Billeson 

4.3.1.1.1 Bild 4 Centralpalatset. Foto: 
Göran Billeson 
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4.4 Analys 

Olika delområden, det som Kärrholm (2004) kallar territorier,  under en vanlig sommardag på 

Stora torget kan det se ut så här: 

 
Bild 5 Uppdelning av territorier Stora torget 

Stora torgets strategiska territorier omfattar områden för torghandel, uteserveringar 

(sommartid) och andra mindre territorier. Torghandeln är indelad med markeringsstenar så var 

köpman har sin plats för att underlätta rent logistiskt. Stora torget har två strategiska 

fordonsterritorier, det första är Storgatan med sina bussar och busshållplatser och det andra är 

taxiterritoriet utanför Stora hotellet. Därutöver finns cykelparkeringar, cykelbana och en rad 

mindre territoriella strategier som bänkar, bankomat och brevlåda. Det bör enligt Gehl (2001) 

finnas möjlighet att stanna upp och sätta sig ned i rummet och den möjligheten finns även om i 

begränsad omfattning. 
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Bild 6 Bussar som korsar Stora torget. Foto: Göran Billeson 

Det finns ett antal affärer samt ett köpcentrum kring torget och dessa kan räknas in som 

territoriella målpunkter. Gehl (2010) menar att det ska vara korta avstånd mellan evenemang, 

funktioner och publik men att man samtidigt bör sprida funktioner så att allt inte koncentreras 

kring en punkt. Enligt Gehl (2010) bör inte alltför många territoriella målpunkter finnas kring 

Stora torget för att säkerställa stor spridning av funktioner i staden. Stora torget har en 

territoriell association som ett medborgarnas torg då den ofta är start- och slutpunkt för 

demonstrationer och förstamajtåg. Territoriet som utgörs av uteserveringar finns där under 

månaderna april till september. På Stora torget upplevs territoriella förändringar under dygnet 

främst sommartid då uteserveringarna finns där. Uteserveringarna är välbesökta från lunch 

fram till kvällen.  
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Bild 7 En solig dag på torget. Foto: Göran Billeson 

När uteserveringarna stänger så försvinner människorna men territorialiteten kvarstår genom 

inhägnade uteserveringar, vilket skapar otillgängliga tomrum på torget. Detta territorium 

motsvarar ungefär halva torget och man stänger av en del av torget när uteserveringarna stänger. 

Enligt Kärrholm (2004, sid 247) kan de olika funktionerna vara tydligt territorialiserade men 

ändå medge en viss territoriell samverkan. Avsaknaden av samverkan kring Stora torget gör att 

de hävdade territorierna gapar tomma vissa tider på dygnet. Jacobs (1965) menar att det bör 

finnas målpunkter i ett rum under dygnets alla timmar för att locka folk till platsen. Enligt 

Jacobs bör det även finnas ögon som övervakar torget under dygnets alla timmar dels från de 

som rör sig i rummet men även från bostäder kring torget. Detta för att man alltid ska känna sig 

sedd och därmed ska känslan av trygghet öka. Omkring Stora torget är det mestadels kontor 

och affärer, vilket enligt Jacobs kan verka negativt på känslan av trygghet. 

4.5 Statistik 

Statistik från Polismyndigheten i Östergötland visar att brottsligheten i området kring Stora 

torget i Linköping har ökat under de senaste tre åren (2010/01/01-2012/12/31). De brott som 

har ökat mest under de tre åren är misshandel och stölder utan inbrott, detta gäller dock enbart 

anmälda brott vilket medger att mörkertalet kan variera. Detta är fakta som talar mot den 

teoretiska framställningen, att fler människor ska öka säkerheten och minska benägenheten till 
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brott. Totalt sett har antalet anmälda brott fördubblats det senaste året jämfört med de två 

tidigare åren. Tyvärr fanns inga angivna klockslag eller datum på de brott som begåtts så inga 

direkta slutsatser kan dras utifrån statistiken. Bilden nedan visar vart på torget brotten har 

begåtts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bild 8 Platser där brott begåtts kring Stora torget 
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5 Intervjuer 

5.1.1 Inom kommunen 

Fyra intervjuer har utförts inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings 

kommun för att få en syn på hur kommunens olika avdelningar ser på utvecklingen av Stora 

torget. Alla intervjuer var personliga möten. Intervjuerna har genomförts så som det är beskrivet 

i kapitel 3, metodologi. 

De intervjuade: 

Drift och underhåll: 

Ulla Lövgren-Lundberg, driftingenjör 

Mats Hallberg, driftingenjör 

Detaljplanering: 

Roger Stigsson, samhällsbyggnadsstrateg 

Bygglov: 

Mattias Hult, bygglovsarkitekt 

Bilaga 3 

Från drift och underhåll intervjuades Mats Hallberg som är ansvarig för upplåtelsen av den 

kommunala marken och därför en intressant informant. Ulla Lövgren-Lundberg är mycket 

kunnig inom torghandel och har en lång erfarenhet från verksamheter kring torget. Roger 

Stigsson är en del av torggruppen och ansvarig för planering av framtida användning av bland 

annat torg i Linköping. Mattias Hult är arkitekt på bygglovskontoret och har ansvar för den 

estetiska delen av bygglovsprocessen. 

5.1.2 Näringsliv 

Två intervjuer har genomförts med näringsidkare som har anknytningar till Stora torget för att 

få deras syn på hur de skulle vilja att torget utvecklas. En av de intervjuade representerade 

Citygruppen i Linköping och den andra var en restaurangägare. Både personliga intervjuer samt 

e-mail har använts. Bilaga 2 
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5.1.3 Politiker 

En intervju har genomförts med Stefan Erikson, ordförande i bygg- och miljönämnden, för att 

få en överblick över hans syn på utvecklingen av torget. Telefonsamtal har använts samt 

komplettering via e-mail. Bilaga 3 

5.2 Vad säger intervjuer  

Gemensamt för alla de intervjuade är att ett torg uppfattas som en mötesplats eller en plats där 

människor ska samlas. Det fanns vissa svårigheter att besvara frågan vad Stora torget ska tillföra 

till stadslivet i Linköping men det kan förklaras med att det idag pågår en utredning som 

kommer att redogöra hur de största torgen i Linköping ska utvecklas. Förmodligen inväntas 

denna utredning och därefter kan denna fråga besvaras på ett tydligare sätt. Andemeningen var 

att Stora torget skulle utgöra en mötesplats, med inslag av restauranger och uteserveringar. Det 

arbete som genomförs ska även fastställa torgen i Linköpings karaktärer och vidareutveckla 

dessa. De flesta var överens om att Stora torget tillhör allmänheten och ska styras av 

förtroendevalda och förvaltas av kommunens tjänstemän. En del av de intervjuade tycker att 

Stora torget mycket väl kan vara ett restaurangtorg under sommarhalvåret men alla är överens 

om att fler aktiviteter kan skapas under vintern för att stimulera stadslivet. De uttryckte ingen 

oro över att den offentliga delen av torget skulle bli lidande av utbredningen av uteserveringar. 

Flera av de intervjuade tycker att Linköping har växt som en sommarstad under de senaste åren 

och håller uteserveringarna som en av de främsta anledningarna.  

5.2.1 Örebro kommun 

Ingen intervju har genomförts med medarbetare på Örebro kommun. Intresse har visats men 

svar på intervjuer har ej inkommit.  

5.2.2 Övriga 

Ambitionen var att intervjua fler restaurangägare men det var svårt att locka deras intresse att 

medverka. Jag kontaktade även flera politiker men intresset eller tiden att medverka fanns inte 

från deras sida.  

5.3 Enkät 

En kortfattad enkät om 5 frågor har genomförts med kommuninvånare som har befunnit sig på 

eller i närheten av Stora torget i Linköping samt Stortorget i Örebro för att få en uppfattning 

om vad de har för syn på torgen. Kategorisering utifrån ålder men inte kön då det var mindre 
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intressant för denna studie då den fokuserade på uteserveringarnas vara eller inte vara och inte 

på känslan av trygghet, se utförlig beskrivning i nästa kapitel. Skriftliga enkäter om 5 frågor 

samt några kommentarer. Bilaga 1 

5.3.1 Enkätsvar Linköping 

I enkäterna valdes att fråga efter respondenternas ålder, inte kön. Den avvägningen gjordes för 

att frågan om säkerhet och känslan av trygghet inte fanns med. Valet att inte ta med känslan av 

trygghet som en aspekt var för att svaren skulle reflektera uteserveringarnas vara eller inte vara. 

Åldern spelade en större roll, i den undersökningen som genomfördes. Majoriteten av de 

tillfrågade var positiva till uteserveringar, vilket i sig är intressant då det var stor spridning på 

åldrarna i undersökningen. Tesen om att uteserveringarna inkräktade på torget verkade inte 

delas av den skara som svarade på enkäten. Många vara av åsikten att kommunen borde satsa på 

att skapa fler aktiviteter under vinterhalvåret. Majoriteten tycker att Stora Torget blir mindre 

attraktivt under vinterhalvåret. Även om vädret är sämre och det blir lite mer omständligt att ta 

sig ut så finns det flera anledningar att skapa förutsättningar för att hålla staden levande även 

under vintern. De som ställde sig negativa till uteserveringarna var överlag den äldre 

generationen och den övervägande anledningen till deras negativa inställning var att de inte 

besökte uteserveringarna och att uteserveringarnas utbredning hindrade dem att använda torget 

på andra sätt.. Bristen på aktiviteter under vinterhalvåret var någonting som de tillfrågade var 

bekymrade över, de vill se mer aktiviteter på torget även under den kalla delen av året. Som 

exempel till aktiviteter föreslogs bland annat en skridskobana, som hade funnits på torget förr i 

tiden. Detta verkar vara någonting som folk  kommer ihåg och uppskattade.  

  

Figur 1 - Åldersfördelning Linköping 
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Figur 2 - Positiva till uteserveringar Linköping 

 

Figur 3 - Vinteraktiviteter Linköping 

5.3.2 Enkätsvar Örebro 

Precis som i Linköping var majoriteten av de tillfrågade i Örebro positiva till uteserveringar. Det 

var några fler som var negativt inställda till uteserveringar men det var färre som inte hade 

någon uppfattning. Det var jämnt i frågan om vinteraktiviteter, en tredjedel tycker att det var 

tillfredställande i nuläge vilket är många fler än i Linköping. I Örebro har man en tradition av 

att ha aktiviteter även under vintern, som till exempel julkonsert och marknader även vintertid. 

Detta verkar vara uppskattat. Det verkar vara en trend att allmänheten i det stora hela är 

positiva till uteserveringar och ser det som ett bra inslag i stadsmiljön.  
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Figur 4 – Åldersfördelning tillfrågade Örebro 

 

Figur 5 - Positiva till uteserveringar Örebro 
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Figur 6 - Vinteraktiviteter Örebro 

5.4 Observationer 

Platsbesök på Stora torget i Linköping och Stortorget i Örebro har genomförts. Då har platsens 

karaktär och utformning observerats. Platsbesöken har genomförts i två timmars pass under tre 

olika tidpunkter, lunch mellan 11-13, eftermiddag mellan 16-18 och kväll mellan 20-22, alla 

genomförda under våren. Ett par spontana besök har gjorts på Stora Torget i Linköping, då i 

slutskedet av rapportskrivandet vilka har legat till grund för en del observationer. Dessa har inte 

ingått i analysen utan  använts för att bekräfta det som har framkommit i intervjuer och 

undersökningar om torgets attraktionskraft. Målpunkter har identifierats och stråk har 

identifierats.  

5.5 Dokument 

Det finns en rad dokument som har använts under arbetets gång, följande lista är de största och 

mest använda. 

5.5.1 Detaljplaner 

SPL 0 Norra, detaljplanen som styr användningen av torget. Denna detaljplan fastställdes 1905 

och är en av de äldsta detaljplanerna i Linköping. Informationen på denna detaljplan är 

knapphändig men det går att utläsa att Stora torget är allmän platsmark. Detta dokument ska 

styra användningen av den mark som utgörs av stora torget. Att den är satt till allmän platsmark 

gör att kommunen får bestämma över användningen och kan styra vad som finns eller ska 

finnas på platsen. Det betyder att alla som ska använda torget mer än tillfälligt måste ha 

upplåtelsetillstånd från kommunen och även i vissa fall bygglov för tillfälliga byggnader som 

placeras här. Torghandeln är bygglovsbefriad men det krävs fortfarande markupplåtelseavtal.  
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5.5.2 Översiktsplan för staden Linköping 

Översiktsplan (vidare benämnt ÖP) är ett verktyg för kommunen att behandla den långsiktiga 

fysiska utvecklingen av staden. Med långsiktigt menas flera decennier framåt i tiden. I ÖP för 

Staden Linköping går det att läsa att kommunens ambition är att ständigt förbättra 

stadskärnan. ÖP Staden Linköping har använts för att undersöka kommunens vilja med Stora 

torget. I den står det att Stora Torget tillsammans med de anslutande gågatorna är stadens 

vardagsrum och att kommunens vilja är att förstärka karaktären och atmosfären på dessa 

platser. 

5.5.3 Kulturhistorisk byggnadsinvestering i Linköpings innerstad 

Den kulturhistoriska inventeringen är framtagen av Länsmuseet i Linköping och används av 

dels handläggare på bygglovskontoret för att få information om bevarandevärde på byggnader. 

Det finns massor av information att hämta i byggnadsinventeringen om utseende på hus, vem 

som ritade, byggde och användande under årens gång. Byggnadsinventeringen har använts för 

att ta reda på historia om och kring Stora torget. 

5.5.4 Stadsmiljöprogram för Linköpings innerstad 

Stadsmiljöprogrammet är ett dokument som har tagits fram för att stärka satsningen på kvalitén 

för att skapa ett attraktivt centrum i regionen. I stadsmiljöprogrammet beskrivs bland annat 

stadens rum, markbeläggning och belysningsprogram. Stadsmiljöprogrammet har använts för 

att få en förståelse om hur kommunen ser på stadens rum i dagsläget. Det står inget specifikt 

om Stora Torget, mer allmänt om hur utformningen av belysning och markbeläggning ska 

utföras på dessa platser. 

5.5.5 Statistik från Polismyndigheten 

Viss del av den teoretiska grunden som examensarbetet grundar sig på föreslår att bra planering 

kan leda till säkrare miljöer och ju fler människor som vissas i ett rum desto säkrare upplevs 

rummet. För att undersöka säkerheten på Stora torget i Linköping skickades en förfrågan att få 

tillgång till statistik om brott på torget. Denna statistik har använts som underlag till 

diskussioner och utveckling av förslag till åtgärder.  
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6 Jämförelse med Stortorget i Örebro 

Stortorget i Örebro har tre trafikterritorier som korsar torgytan. Två för vanlig fordonstrafik 

och en gångtrafikled. På Stortorget finns även ett stort territorium med parkeringsplatser dock 

kan denna yta använts till t.ex. scen vid större evenemang, ett fenomen som Kärrholm (2004) 

beskriver som territoriell samverkan. Precis som på Stora torget i Linköping finns på Stortorget 

cykelparkeringarna och en rad andra mindre territoriella strategier som bänkar, bankomat och 

brevlåda. Det finns gott om sittplatser kring Stortorget i Örebro jämfört med i Linköping vilket 

enligt Gehl (2001) är en bra egenskap för de som vistas i rummet. Örebro har lagt mycket 

resurser de senaste åren på utsmyckning av staden i form av utomhuskonstprojektet Örebro 

Openart. Under utställningstiden placerades det runt om i Örebro konstverk som skulle liva 

upp stadsmiljön, bland annat var den gigantiska (16 meter hög) gula kaninen placerad på 

Stortorget.

 

Bild 9 Den stora gula kaninen på Stortorget i Örebro. I bakgunden syns Rådhuset och Nicolaikyrkan. 

Denna utställning fick både positiv och negativ kritik men var under tiden ett intressant inslag i 

stadsmiljön. Gehl (2001) menar på att utsmyckning är bra för staden för att det får människor 

att stanna upp och njuta. Dessutom anordnar kommunen varje år en adventskalender på 

Rådhuset. Då placeras 24 konstverk på Rådhusets fasad som sedan visas en efter en. Ett 

uppskattat arrangemang som lockar många till torget för att se när nästa lucka öppnas.   
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I Örebro kommun har arbetet med uteserveringar kommit längre än i Linköping. Här har 

kommunen tagit fram ett dokument som styr utformning och placering av uteserveringar 

(Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro). I dokumentet finns bland annat anvisningar och regler 

för fri passage på trottoarer utanför uteserveringar för att underlätta framkomligheten för 

personer med nedsatt syn och rörlighet. Det finns även exempel på tillåtna avgränsningar av 

uteserveringar och föreskrifter för brandsäkerhet och uppsättning av bland annat parasoll.  

 

Bild 10 Uppdelning territorier Stortorget Örebro. 

Generellt sett så är Stortorget i Örebro inte så olikt Stora torget i Linköping. Under 

sommarhalvåret samsas uteserveringar med torghandel och andra verksamheter på torget. 

Stortorget i Örebro har en annan form, lite mer långsmal än Stora torget i Linköping. Det är 

även större vilket medför att det är en naturlig evenemangsplats för Örebro. Storleken gör även 

att de uteserveringar som finns på Stortorget inte tar över torget på ett så markant sätt som det 

gör i Linköping.  
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7 Resultat 

Nedan följer svar på de frågor som ställdes under problemformuleringen, frågorna besvaras 

utifrån den analys som har genomförts. 

 Vad gör uteserveringarna med det offentliga rummet? Vad får det för konsekvenser 

när dessa säsongsbaserade funktioner försvinner för vintern?  

Uteserveringar kan bidra med både positiva och negativa inslag i en stadsbild. Enkätsvaren från 

invånarna visade att de flesta var positiva till uteserveringarna på Stora Torget i Linköping. 

Även intervjuer och det teoretiska underlaget visar att uteserveringarna bidrar med en 

attraktionskraft när de är öppna under sommarhalvåret. Analysen av det teoretiska underlaget 

menar att uteserveringarna bidrar med ytterligare målpunkter och aktiviteter vilket får 

människor att stanna kvar på torget. Ett positivt inslag som bidrar till att skapa det vi kallar för 

stadsliv. Om kommunen lyckas skapa ett hållbart stadsliv där fler människor trivs kan det 

skapas en positiv spiral som gör att fler kan dra nytta av både Stora Torget men även övriga 

staden kan få positiva effekter. Dessa positiva effekter kan vara att fler rör sig mellan 

målpunkter i staden och det bidrar till att fler platser besöks, fler platser kan kännas levande. 

Om man ser staden som en människokropp och Stora Torget som kroppens hjärta kan ett 

starkt hjärta pumpa mer blod, eller människor, runt i kroppen och på så sätt fungera bättre. 

Blir hjärtat svagt, blir flödet mindre och kan till och med stanna av i extremiteterna av kroppen.  

De negativa inslagen är bland annat brottsligheten och det allmänna stöket kring dessa 

uteserveringar. Enligt det teoretiska underlaget bör man med hjälp av planering kunna 

förebygga denna brottslighet. Det kan vara en så enkel sak som bättre belysning som behövs 

eller att fler ”ögon” bevakar Stora torget som Jacobs (1961) beskriver. Enligt statistik från 

polismyndigheten har brottsligheten ökat kring Stora Torget, någonting som i sig är ett negativt 

inslag och här bör åtgärder vidtas för att stävja den utvecklingen. 

Det har genom intervjuer och enkäter visat sig att invånarna i Linköping gärna vill ha fler 

aktiviteter på torget under vintertid till skillnad mot i Örebro där fler var nöjda med 

aktiviteterna vintertid. Här bör Linköpings kommun undersöka möjligheter med andra 

säsongbetonade aktiviteter som t.ex. lekplatser av snö eller en skridskobana. Man kan även dra 

lärdom av t.ex. Örebro kommun och anordna liknande evenemang som Open art under 

sommartid och t.ex. en ”levande” adventskalender under vintertid. En 16 meter hög gul kanin 
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är inte ett måste men någonting som skapar ett oväntat intryck och känslan av ett föränderligt 

torg.  

Ett negativt inslag som uteserveringarna bidrar med är de barriärer som de skapar. Människan 

vill gärna gå den rakaste vägen från punkt A till punkt B. I dagsläget gör uteserveringarna att du 

måste gå omvägar för att ta dig rakt över torget. Detta kan medföra att människor väljer att gå 

en omväg redan innan torget för att ändå komma fram snabbare än om man går över torget. 

Att skapa stråk genom staden är enligt Gehl (2010) viktigt för att skapa en bra stadsmiljö.  

Att Stora Torget på sommartid förknippas med uteserveringar är en rumslig institutionalisering 

så som Kärrholm (2004) beskriver. Den rumsliga institutionaliseringen innebär att 

uteserveringarna får hävda en plats genom att göra inhägnader och kontrollera delar av torget. 

Det kan göra att människor drar sig för att gå till torget för att uppfattar att det inte finns annat 

än uteserveringar där. Den starka territoriella ställning (Kärrholm 2004) som uteserveringarna 

har kan innebära att andra aktiviteter kring torget kan komma i skymundan vilket man bör vara 

uppmärksam på.  
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 På vilket sätt kan kommunen genom den kommunala planeringen säkerställa en 

“god offentlig miljö” som gynnar alla? 

En god offentlig miljö som tillfredsställer alla invånares behov låter som en utopi. Vissa skulle 

säga att det är omöjligt att vara alla till lags. Det måste förankras genom politiska beslut och 

sedan genomföras av tjänstemän. Det krävs planering och undersökningar för att hitta de 

grundkvaliteter som i sin tur möjliggör utvecklingen av rummet i staden. Den viktigaste 

kvaliteten enligt Gehl (2010) och Jacobs (1961) är människor som rör sig i rummet. Människan 

möjliggör att andra kvaliteter går i uppfyllelse. Det möjliggör för t.ex. affärer och restauranger 

att öppna, som i sin tur lockar fler människor. Detta tillskott av människor kan göra att 

kommunen vill investera pengar för att t.ex. anlägga fler parkbänkar. Denna effekt kan 

beskrivas som en god spiral som bara fortsätter och fortsätter. 

Stora torget i Linköping har vissa av de kvaliteter som krävs för att skapa ett rum där stadens 

invånare kan trivas. En undersökning av hur väl Gehls 12 kvalitetsnycklar efterföljs ger svar på 

vilka kvaliteter som bör vidareutvecklas.  

 

Trafiken på torget är viktigt att begränsa, i dagsläget får bussar och vissa taxibilar framföras på 

Storgatan. Ett steg i utvecklingen kan vara att förbjuda all trafik förutom busstrafik på och 

omkring torget. 

Det är svårt att hitta ett centrum som är helt utan brottslighet och det är likadant på Stora 

torget i Linköping. Statistik har visat att brottsligheten har ökat på Stora torget de senaste åren 

och en justering krävs för att ändra på detta. Det kan vara att sätta upp fler lampor eller se till 

att poliser finns på platsen de tider på dygnet som det är mest troligt att brott förekommer. 

Uteserveringar bör även ha ordningsvakter som bevakar och ser till att ordning upprätthålls, 

dessa skulle även avskräcka till brott.  

Skydd mot väder och vind saknas nästan helt på torget, undantaget är fåtalet busshållplatser 

och markiser längst fasaderna. Kan kommunen installera fler skydd som inte påverkar 

utseendet på torget hade det varit ett steg i utvecklingen av torget. Under sommaren finns det 

uteserveringarna som skyddar mot väder, dock måste människor vara kunder för att få ta skydd 

under deras markiser.  
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Hela torget är en plats att gå på. Stråk finns det gott om på torget, dock begränsas dessa av 

uteserveringar och torghandel.  

Det finns vissa målpunkter finns på torget, som statyn Folkungabrunnen och Filbyter gallerian. 

Dessa målpunkter kan få människor att stanna upp, stå still och under vissa perioder pågår 

tillfälliga evenemang och utställningar som ökar lusten att stanna till. För många starka 

målpunkter kan göra att torget blir en allt för stark stadsdel vilket är negativt för stadens övriga 

utveckling.  

Det finns kommunalt förvaltade bänkar placerade runt om torget att sitta på, det finns även 

busskurer och väntplatser som ägs av privata företag. Bänkarnas placering är inte optimalt 

utifrån de toerier Gehl (2010) använder sig av. De flesta bänkar är på platser som mycket sällan 

eller inte alls får något solljus. De är ofta vända bort från torgets mitt vilket gör att man inte kan 

titta på människor som rör sig på torget. De flesta sittplatserna innehas dock av 

uteserveringarna och dessa försvinner på vintern.  

På sommaren är det inte någon brist på saker att se men på vintern kan det bli tomt och öde på 

torget. På sommaren finns uteserveringarna, torghandeln och ibland förekommer evenemang 

och konserter. 

Sannolikheten att stöta på någon man känner på Stora torget är väldigt svår att bedöma. Det 

bodde enligt Statistiska centralbyrån (2013, [www]) 104 232 invånare i Linköping år 2010 och 

antagligen har det numret ökat något de senaste åren. Dock är Linköping inte en så stor stad 

och utbudet av affärer och andra målpunkter är koncentrerat till stadskärnan där Stora torget är 

beläget så chanserna till spontanmöten för att stanna upp och konversera får ändå antas som 

goda. 

Avsaknaden av lekplats eller annat för barn är märkbar, det är sällan man ser barnfamiljer som 

vistas kring torget.   

De flesta husen kring Stora torget är ganska stora, de är i proportion till storleken av torget och 

i gatunivå är de anpassade till den mänskliga skalan.  

Det är svårt att sätta sig ned och njuta av sol kring Stora torget. Att installera fler bänkar eller 

andra funktioner som gör att möjligheten att stanna till blir bättre vore ett steg i utvecklingen av 

torgmiljön.  
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Många av de byggnader som ligger kring torget är gamla och mycket vackra, det och den 

utsmyckning som finns på och omkring torget hjälper till att skapa en god estetisk kvalitet. 

Just den estetiska kvaliteten är en viktig del av en plats karaktär. Man kan med små medel skapa 

fina miljöer som är spännande och funktionella på samma gång. Det finns ett pris som Sveriges 

Arkitekter delar ut varje år som heter Sienapriset. Priset delas ut till en plats som genomgått en 

förändring till det bättre både funktionellt och estetiskt. Sienapriset är ett bra initiativ som kan 

få kommuner och byggherrar att anstränga sig ytterligare för att skapa platser med höga estetiska 

kvaliteter. Kvaliteter som Stora torget har idag är t.ex. platser att gå och stå på och till viss del 

sitta på även om det är någonting som bör förbättras. Kvaliteter som offentlig utsmyckning är 

god i de många gamla vackra byggnaderna kring torget. Det offentliga rummet som Stora torget 

i Linköping utgör kan hantera de uteserveringar som finns där och drar nytta av dem.  

 Finns det för- och nackdelar med privatisering av det offentliga rummet?  

Precis som uteserveringar har privatiseringen sina för- och nackdelar. En tydlig fördel är de 

privatdrivna uteserveringarna. Hade det inte varit möjligt eller om kommunen inte hade tillåtit 

restauranger att sätta upp uteserveringar hade Linköping inte utvecklats till den sommarstad 

den är idag. Det negativa är att kommunen har låst stora delar av torget under en större del av 

året, vilket gör att Stora torget blir mindre till ytan. Större evenemang måste flyttas till andra 

platser på grund av att de inte får plats. Tillgängligheten och framkomligheten blir även lidande 

om man tillåter delar av torget att bli privatiserade. Människan är lat till naturen och tar ofta 

genaste vägen till sitt mål, något som hindras av dessa uteserveringar. Dock överväger de 

positiva aspekterna de negativa i dagsläget. Detta baseras på enkätsvar från allmänheten men 

även på observationer på plats på Stora torget under våren. Det fullkomligt kokar på torget en 

varm eftermiddag och människor ser ut att trivas. I dagsläget saknar Linköpings kommen en 

strategi för utformning av torgytan på Stora Torget. Uteserveringarna som finns där idag har 

tillfälliga bygglov och utbredningen rent ytmässigt har växt de senaste åren. Vill kommunen 

utveckla torget och skapa en balans och ha beredskap för framtiden är det viktigt att ta fram en 

strategiplan. I den strategiplanen bör det stå beskrivet hur stor yta som uteserveringarna får 

omfatta, här bör man även beskriva vad övriga ytor på torget ska användas till. Torghandelns 

utbredning och förekomsten av cykelparkeringar bör också utredas i denna strategiplan.  
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7.1.1 Förslag till förbättringar på Stora torget 

 

Bättre markbeläggning 

I dagsläget består stora delar av markbeläggningen på torget av kullersten. Detta är vackert men 

det sänker framkomligheten. Att jämna till ytan men samtidigt behålla känslan av det gamla 

som kullerstenarna representerar hade varit bra för både människor och restauranger. I 

dagsläget måste restaurangerna bygga upp stora anläggningar på torget för att få en jämn yta att 

ha uteserveringarna på.  

Flytta cykelparkeringar 

Idag är det två stora zoner för cykelparkering på torget, den ena täcker en stor del av den södra 

delen av torget. Det finns möjlighet att flytta cykelparkeringarna upp på sidogator och till andra 

närliggande stadsdelar där det inte är lika synligt. Det finns flera anledningar till att flytta på 

cykelparkeringarna varav en är att man kan frigöra torgyta för andra verksamheter eller 

evenemang. Det finns även en anledning ut en estetiskt synpunkt att flytta cykelparkeringarna 

då dessa i folkmun kallas för cykelhavet och detta är i en negativ bemärkelse. Man kan även 

föreställa sig att, om man flyttar cykelparkeringarna, man får mer rörelse på närliggande gator 

vilket gör dem säkrare och mer attraktiva enligt de teorier som Jacobs (1961) skriver om. 

Fler sittplatser 

Att kunna sätta sig ner på Stora torget bör inte vara exklusivt för de som besöker 

uteserveringarna, fler bänkar eller andra sittplatser bör anordnas på och omkring torget. Dessa 

bänkar bör enligt Gehl (2010) placeras så att man kan njuta av lite sol men även så att man ser 

människor som rör sig på torget.  

Trafik på Storgatan 

Det är möjligt att Stora torget är en plats där det bör gå bussar då det är en av de mest centrala 

platserna i Linköping, men annan trafik kan omdirigeras till närliggande gator. Genom att göra 

så kan Stora torget få en bättre miljö och göra den säkrare för oskyddade trafikanter. Även 

varutransporter till hotell och restauranger kring torget bör ske då torget är tomt på 

förmiddagar, i dagsläget kan det ske transporter under lunch och eftermiddagar vilket kan 

uppfattas som störande.  
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Uteserveringar 

Uteserveringarna idag tar upp en väldigt stor del av torget. Det finns möjlighet att placera dem 

på ett mer utrymmeseffektivt sätt längst med fasaderna och man bör titta över detta till nästa 

säsong. Om det skulle vara så att uteserveringarna kan flyttas och läggas ut med fasaderna kan 

plats ges till andra aktiviteter som t.ex. en lekplats eller utsmyckning av tillfällig karraktär.  

Utsmyckning 

För att göra torget lite lummigare kan fler blommor och växter sättas ut säsongsvis. Annan sorts 

utsmyckning som den Örebro har i samband med Open art kan bidra till ett dynamiskt och 

intressant stadsrum.  
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8 Diskussion 

Det kan vara svårt att förstå sambandet mellan det offentliga rummet och människorna som 

befinner sig i det. Att dessutom förstå vad som händer på platser när de blir privatiserade kan 

vara svårt att greppa. Som en del av mitt resonemang ska jag försöka måla upp en klar bild med 

hjälp av en liknelse, i det här fallet en teater. Rummet i staden är scenen, dess åskådare är 

människorna som bor i staden. Avståndet mellan scenen och dess åskådare är graden av 

offentlighet. Om avståndet mellan scenen och åskådarna är väldigt litet, dvs. hög grad av 

offentlighet, känner åskådarna att de nästan är ett med scenen och det som utspelar sig på den. 

Man får hålla för öronen när någon skriker högt på scenen och man känner doften av 

aktörerna som spelar upp vardagen framför ögonen på åskådarna. Blir däremot gapet mellan 

scenen och åskådarna längre så tappar åskådarna fokus, de ser inte scenen, och det som händer 

på scenen har egentligen ingen betydelse. Det kan finnas några enstaka utvalda som sitter på 

parkett med kikare som fortfarande kan se scenen och vara lika delaktiga som tidigare.  

Alla stadens invånare bör ha möjlighet att se skådespelet när de vill och på lika villkor.  

8.1.1 Att skapa det levande Stora torget i Linköping 

Att skapa en tydlig strategi för utvecklingen av Stora torget i Linköping bör vara en prioritering. 

Det finns i dagsläget en arbetsgrupp som arbetar med utvecklingen av torgen i Linköping och 

deras resultat kommer förhoppningsvis ta ett helhetsgrepp över denna fråga. Vid vidare arbete 

med Stora torget bör tonvikt läggas på utformning och hur kommunen optimerar utbredningen 

av t.ex. uteserveringar och torghandel för att ge mer plats där människor kan vistas på torget. 

Men här är det viktigt att man inte lägger all tyngd på att optimera utbredningen av 

uteserveringar, man får inte glömma att ta ställning till den yta som skapas och vad den ska 

användas till. Bara för att det blir en tom yta betyder inte det att den ska vara tom, här bör 

kommunen satsa på att tydliggöra och skapa förutsättningar för t.ex. tillfälliga evenemang eller 

utställningar som bidrar till en omväxlande och föränderlig stadsbild. 

Man bör undersöka hur andra kommuner har arbetat med uteserveringar som t.ex. Örebro 

kommun. Där har ett tydligt dokument skapats som reglerar det mesta som har med 

uteserveringar att göra som t.ex. utbredning, form och färgval. Ett liknande dokument bör 

upprättas i Linköping utifrån kommunens målsättningar. 
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Planerare kan inte tvinga fram ett levande offentlig rum, det måste få växa fram. Det enda som 

planerare kan göra är att ge förutsättningar för att det ska skapas. Genom att till exempel följa 

de 12 kvalitetsnycklarna som Gehl (2010, sid 239) nämner kan planerare skapa en bra grund på 

vilken en naturlig mötesplats och ett hållbart offentligt rum kan uppstå.  

8.1.2 Uteserveringarnas vara eller icke vara 

Det går inte att ta miste på vad Linköpingsborna tycker om Stora torget, det är deras 

restaurangtorg. Där Malmö har Lilla torg, Stockholm har Stureplan och Göteborg har Avenyn 

så har Linköping Stora torget. På frågan vad Linköpingsborna tycker om att delar av torget blir 

privatiserade på bekostnad av det offentliga rummet så är de flesta positiva till uteserveringarna. 

De anser att torget har genomgått en förändring, speciellt sommartid. Staden hade tidigare 

ingenting att erbjuda, enligt de intervjuade, och därför lämnade invånarna staden för sina 

sommarställen. Linköping är även en studentstad med ett av Sveriges största campus vilket 

säkerligen bidrog till att staden kändes ödslig på sommaren. Men nuförtiden finns det saker att 

göra och uppleva i staden under sommaren och en stor del av de upplevelserna kan spåras till 

uteserveringarna på Stora torget. Detta gör att fler stannar i staden, både studenter och vanliga 

Linköpingsbor. Att stora grupper av människor underhåller sig själva genom att iaktta 

aktiviteter på gator och torg var någonting Jacobs (1961, sid 35) fastställde redan på 60-talet.  

Denna studie visar liksom Jacobs skrev på 60-talet att det är människan som lockar människan. 

Fler och fler går till uteserveringarna, människor märker att det alltid händer någonting på 

Stora torget och tar vägarna förbi där på vägen hem eller till andra aktiviteter. Det blir en jämn 

ström av människor som besöker platsen både dagtid och nattetid. Att staden är aktiv och säker 

dygnet runt är viktigt, detta framgick av intervjun med politiker. Genom uteserveringarna har 

torget än en gång blivit en levande del av staden och en mötesplats.  

Att uteserveringar skulle öka säkerheten på Stora torget är svårt att argumentera för då 

statistiken talar emot det under åren 2010-2012. Utifrån den teoretiska grund som har 

fastställts kan man utläsa att god planering leda till en säkrare miljö. Bättre planering kanske är 

precis det som behövs kring torget för att minska brottsligheten. Dock kan man argumentera att 

vakterna som finns på och omkring uteserveringarna höjer känslan av trygghet, det finns det 

ögon och öron vilka alla bidrar till en ökad känsla av säkerhet. Men vakterna till trots så är det 

ingen garanti för ett säkert torg.  
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Uteserveringarna erbjuder skydd mot väder och vind genom dess tak och vindskydd och har 

ofta gasbrännare som värmer upp då graderna sjunker. Dock måste man vara kund för att 

utnyttja dessa skydd. Det finns inte så många platser att sitta på runt torget och 

uteserveringarna erbjuder detta dock måste man vara kund för att utnyttja sittplatserna.  

Om en person besöker en uteservering har den mycket att se på, dels sina medgäster men även 

människor som rör sig runt om på torget. Sannolikheten att en person ska träffa någon bekant 

på uteserveringarna får anses som förhållandevis stor då uteserveringarna är en populär 

målpunkt i staden. Uteserveringarna har solsken under större delen av dagen och är man kund 

kan man avnjuta fint väder. 

En uteservering kanske inte erbjuder de estetiska kvaliteter som Gehl (2001) menar, utan de till 

dessa estetiska kvaliteter hör fasader, gatubeläggning och andra former av utsmyckning. Men 

med stöd av Gehl (2001) och Jacobs (1965) går det att argumentera att en uteservering är bättre 

än en tom torgyta då de tillför mer till torget än en plats som människor bara passerar. Dock 

försvinner möjligheten till annan form av utsmyckning i och med uteserveringarnas utbredning 

och i det fallet, med stöd av Gehl (2001) har en tom torgyta mer potential än en torgyta med 

uteservering på. Att det är flera olika aktörer som har uteserveringar kring torget bidrar till en 

höjd konkurrens om kunder som i sin tur bidrar till att hålla rent och snyggt.  

Att uteserveringarna är skrymmande går inte att komma undan. Det som krävs för att göra 

torget mer attraktivt och samtidigt behålla uteserveringarna är en riktig strategi och plan för hur 

fortsatt utveckling ska ske. Ett gemensamt koncept och utformnings regler kan vara nästa steg i 

utvecklingen.  

Genom att sprida ut och bryta sönder den stora struktur som uteserveringarna utgör idag och 

istället lägga dem utmed fasaderna kan en större torgyta tillskapas. Att skapa fler målpunkter i 

ett rum är bättre än att samla alla på ett ställe, argumentet är baserat på Gehls (2010) teorier om 

att samla eller sprida. Gehl (2010) menar att det är bättre att sprida ut evenemang och 

aktiviteter för att få en större cirkulation av människor. Bättre cirkulation och jämnare flöde av 

människor är någonting som Jacobs (1965) anser är en viktig kvalitet för ett rum.  

Att tillskapa en större torgyta med möjligheter för större evenemang är i enlighet med åsikterna 

från många av de intervjuade. Eftersom att majoriteten av de som deltog i 

enkätundersökningarna var positivt inställda till uteserveringarna på Stora torget så kan det vara 
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ett god ide att förstärka den identiteten. Att många av de tillfrågade önskar att det ska finnas 

fler aktiviteter i anslutning till torget även vintertid visar att man har mycket kvar att jobba på 

för att öka attraktiviteten under vintermånaderna. Exempel på aktiviteter som kan bidra till en 

attraktiv miljö är exempelvis en skridskobana (som har prövats förut) eller en vinterlekplats som 

den man årligen brukar anlägga i Umeå. På Järntorget i Örebro har man kombinerat fontän 

under sommaren med en skridskobana på vintern. Trots att klimatet kan vara oförutsägbart kan 

det finnas en tanke med att låta bygga liknande anordningar för att locka människor till platsen 

även om det bara är under en begränsad tid.  

Ett av de stora problemen som finns just på Stora torget i Linköping är att uteserveringarna står 

på så kallad allmän platsmark där kommunen är huvudman. Allmänna platser får inte mer än 

tillfälligt upplåtas till enskild verksamhet om det inte är reglerat i detaljplan. Att kommunen nu 

tar fram en plan för de åtta stora torgen i staden är mycket viktigt. Det kommer ge kommunen 

en möjlighet att fastställa mål och framtidsplaner för alla torg inklusive Stora torget. 

8.1.3 Vad gäller för torg generellt? 

Efter jämförelser mellan torgen i Linköping och Örebro kan en del generaliserangar göras som 

borde gälla på de flesta torg. En av de största generaliseringar man kan göra är att torg behöver 

människor precis som skolor behöver elever eller bilar behöver bränsle. Människorna gör 

platser levande. För att få människor att besöka torg måste torget erbjuda några grundläggande 

aktiviteter. Sittplatser är en sak, oavsett om det är trappor eller bänkar eller en fontän som 

människor kan sitta på så behövs det. Det får människor att stanna på platsen en längre stund 

och inte bara gå igenom eller förbi. Det leder till varför de ska stanna, det behövs någonting att 

iakta eller uppleva för att människor ska vilja stanna. Om det är en 16 meter hög gul kanin, ett 

klockspel som går igång på en viss tid eller en vacker byggnad spelar mindre roll så länge det 

lockar människor att stanna till. Generellt sett så finns det inte så mycket utrymme för småbarn 

på torg, någonting som är lite tråkigt, det borde vara en enkel insats att ställa upp en temporär 

klätterställning eller liknande för att få fler barnfamiljer till torget. En personlig åsikt som även 

återspeglas i många väl fungerande torg är att det bör vara en fordonsfri zon. Att restauranger 

och hotell måste ha leveranser är självklart men det bör gå att ordna så att dessa får ske under 

tidig förmiddag och inte mitt på dagen då människor vistas på torgen. Ett fel som jag tycker att 

många människor gör är att jämföra torg i Sverige med torg utomlands, som i t.ex. Barcelona. 

Det är enligt mig väldigt orättvist. Det finns många skillnader, bland annat kulturen och vädret 
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som gör att detta i princip är omöjligt. I Sverige har vi en viss standard vad gäller boende vilket 

är betydligt högre än i t.ex. Barcelona. Om man vill träffas många personer i en lägenhet i 

Sverige är det oftast inga problem medan man i Barcelona har mindre utrymme i sin bostad 

vilket gör att man naturligt går utomhus och träffas på torg eller i stadsmiljön istället. Detta 

bidrar till en konstant ström av människor cirkulerar i staden. Även klimatet gör sin del, det är 

värme och sol under större delen av året i en stad som Barcelona, vilket underlättar att kunna 

vistas utomhus. I Sverige kan vi bara hoppas på att vädret tillåter oss att gå ut. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 - Enkät invånare Linköping/Örebro 

1. Din ålder? 

 

2. Varför besöker du Stora torget? 

 

3. Är du positiv till uteserveringarna? 

 

4. Finns det tillräckligt med aktiviteter för locka människor till Stora torget under 

vinterhalvåret? 

 

5. Vad skulle du vilja se mer av på Stora torget? 

 

  



 

10.2 Bilaga 2 - Intervjuguide näringsliv 

 

1. Vad betyder Stora torget för dig? 

 

2. Vad skulle du vilja att Stora torget används till? 

 

3. Tycker du att man ska få ha fler och större uteserveringar på Stora torget?  

Varför? 

 

4. Tycker du att kommunen ska bestämma vad som ska finnas på Stora torget? 

Varför? 

 

5. Vad kan man göra för att locka fler till Stora torget under vinterhalvåret? 

 

  



 

10.3 Bilaga 3 - Intervjuguide anställda på Linköpings 

kommun/politiker 

 

X. Vad betyder ett torg för dig? 

X. Vem äger rätten till att använda ett torg? 

X. Vad ska ett torg ha för innebörd i staden? 

X. Vad tycker du att Stora torget ska tillföra till stadslivet i Linköping? 

X. Är det rimligt att man får ”privatisera” delar av Stora torget?  

Om JA, vad får det för konsekvenser? 

Om NEJ, vad kan man göra för att locka folk till torget om man inte har t.ex. uteserveringar? 

X. Vad kan man göra för att öka antalet människor som vistas kring torget under vinterhalvåret?  

X. Finns det ett behov av att hitta på aktiviteter som stimulerar torglivet under vinterhalvåret? 

X. Vem tycker du ska ha rätten att bestämma över utnyttjandet av torget som ett offentligt rum? 

X. På vilket sätt ser du att det är viktigt att kommunen styr utnyttjandet av torget som offentligt 

rum? 

X. Varför är det viktigt att kommunen bestämmer riktlinjer för användning av offentliga 

torgmiljöer? 


