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Förord

Kandidatarbetet omfattar 15 hp och är skrivet av Emma Lilja och Ebba Wisborg på Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH) i Karlskrona. Arbetet är den avslutande delen i kandidatprogrammet 
Fysisk Planering (180 hp). 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ulla Haglund för stöttning och vägledning under 
arbetets gång. Vi vill även tacka Ina Pettersson, Stina Reinhammar och Selma Ogden för 
bidragandet av inspiration och uppmuntran. 



Sammanfattning

Kandidatarbetet behandlar offentliga platser med inriktning på torg utifrån ett socio-spatialt 
perspektiv, det vill säga förhållandet mellan människan och den fysiska miljön. Arbetet riktar 
in sig på vilken påverkan torgens fysiska utformning har på människors val av att vistas på 
och använda torgen. Camillo Sitte, Jan Gehl, Kevin Lynch och Gordon Cullens arbeten om 
rums- och gestaltningsprinciper samt två äldre torgs fysiska utformning i Europa, Piazza del 
Campo i Italien och Praça do Comércio i Lissabon i Portugal studeras med syftet att ta fram 
begrepp som påverkar människors vistelse på och användning av torgen. En fallstudie görs på 
tre offentliga platser i centrala Stockholm; Hötorget, Sergels torg och Kungsträdgården med 
syfte att undersöka de begrepp som har tagits fram i jämförelse med de tre offentliga platsernas 
fysiska utformning och människors användning av platserna. För att konkretisera de begrepp 
som tas fram kring den fysiska utformningen kopplat till människors vistelse på och användning 
av torgen gestaltas ett antal utvecklingsförslag över en av de tre offentliga platserna som anses, 
utifrån fallstudien, brista i den fysiska utformningen när det gäller appliceringen av begreppen 
på platsen. 
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1. INLEDNING
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1.1 Bakgrund

Under 1900-talets början bodde omkring 220 miljoner av jordens befolkning i urbana miljöer. 
50 år senare bodde omkring 750 miljoner människor i städer. I början av 2000-talet hade antalet 
vuxit till att ungefär 3 000 miljoner människor, ungefär hälften av världens befolkning, bodde 
i urbana miljöer. År 2030 beräknas drygt 5 000 miljoner människor bo i urbana miljöer och 
att det år 2050 passerar över 6 000 miljoner människor (Statistiska centralbyrån 2013, United 
Nations 2014, Gottdiener, Hutchison & Ryan 2014:1). Allt fler människor bor, arbetar och utför 
det vardagliga livet i stadens miljöer. Vi vistas till större delen av våra liv i städer men tänker vi 
på att staden och dess fysiska utformning kan påverka hur vi agerar och vad vi gör och att den 
fysiska utformningen i de offentliga rummen kan påverka att vi väljer att vistas i vissa offentliga 
miljöer medan vi väljer att undvika andra? Enligt Matthew Carmona, Steve Tiesdell, Tim Heath 
och Tanner Oc (2010:133) finns det ett förhållande mellan människor och den byggda miljön, 
där den fysiska miljön har ett inflytande på det mänskliga beteendet. Carmona et al. (2010:133) 
menar att hur de offentliga rummen utformas i städerna påverkar i vilken grad invånarna 
kommer vistas och använda rummen. 

De offentliga rummen beskrivs som alla delar av den byggda miljön som allmänheten har 
fri tillgång till, exempelvis gator, torg och parker (Carmona et al. 2010:137). De offentliga 
rummen kopplar samma olika delar av staden och möjliggör för att individer kan förflytta 
sig och skapa sociala förhållanden med andra individer utanför den privata sfären. Om inte 
offentliga utrymmen mellan privata områden hade existerat skulle inte invånarna i staden kunna 
vistas utanför sina hus. Torg är en del av de offentliga rummen. Historiskt har torg beskrivit 
som kärnan i urbana miljöer och varit en arena för politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
aktiviteter. Torg har varit en plats där invånarna kan samlas för att utbyta åsikter, handla varor 
med varandra eller utföra aktiviteter av olika slag. Torgens fysiska utformning, användning 
och betydelse har förändrats i takt med de historiska förändringarna som har präglat samhället 
och har idag inte samma fysiska utformning och användning som torgen hade förr i tiden 
(Madanipour 2010:2,5-6).

Industrialismens framväxt under senare delen av 1800-talet och tidiga 1900-tal är en av de 
historiska förändringarna som har påverkat torgens fysiska utformning, användning och 
betydelse. Innan industrialismen bodde befolkningen utspritt på landsbygden men under 
industrialismens framväxt förändrades befolkningens livsförhållanden då allt fler människor 
sökte sig till städer där industrierna var i behov av arbetskraft. Den snabba urbaniseringen ledde 
till överbefolkade städer med hygieniska och trafiktekniska problem (Svedberg 1988:94). De 
problem som följde med industrialismen skapade ett nytt sätt att se på planering av städer. De 
hygieniska och trafiktekniska problemen samt den trångboddhet som rådde ansågs kunna lösas 
genom att förändra den fysiska utformningen av städerna (Ejigu 2015:10). Utifrån det nya sättet 
att se på planeringen infördes 1874 års byggnadsstadga för att lösa industrialismens problem 
(Hall 1997:107). I stadgan beskrivs det att offentliga platser som bland annat torg och gator 
bör breddas och göras rymligare för att förbättra brandsäkerheten, trafikflödet och de sanitära 
förhållandena (Bergström 1874:10). För att försöka lösa problemen infördes även särskilda 
ordningsföreskrifter och förbud för torghandeln. Torghandeln flyttade på många håll från torgen 
in till saluhallar. Detta ledde till att torgens huvudsyfte, att fungera som en plats för handel och 
en plats för sociala möten, minskade under industrialismen (Åström 1988:25).
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Modernismens framväxt under 1900-talet innebar en stor förändring i utformningen av de 
urbana miljöerna. De trafiktekniska problemen och de hygieniska förhållandena som rådde 
under industrialismens framväxt kvarstod. Samtidigt fortsatte en stark urbanisering i samhället, 
vilket ledde till att det krävdes större förändringar och insatser för att kunna lösa problemen. 
Modernismens idéer slog igenom och den traditionella stadsbilden av smala gator med slutna 
kvarter fick ge vika för en mer monoton och storskalig arkitektur (Fredriksson 1997:185). Den 
monotona och storskaliga arkitekturen förstärktes även av bilens utbredning under 50- och 
60-talet, där äldre byggnader revs för att bredda vägar och anlägga parkeringshus. Torgen fick 
ge vika för bilens intåg, då torgen omvandlades för att tillgodose bilens parkeringsbehov, vilket 
ledde till att torgens användning och utformning förändrades under modernismen (Länsstyrelsen 
Skåne u.å.).

Postmodernismen var en motreaktion mot modernismens avskalade och monotona arkitektur 
samt planeringen av bilsamhället. Kritik riktades mot att modernismens planeringsidéer 
och bilens framväxt hade lett till att färre människor vistades på torgen. Postmodernismen 
förespråkade för en återgång till förmodernistiska byggnadstyper där det centrala handlade om 
utsmyckning och det visuella snarare än det funktionella (Nationalencyklopedin 2018d). De 
sterila betongkomplex och bostadskomplex som skapades under efterkrigstiden skulle ersättas 
med mer dekorativa stilar för att skapa områden som människor vill vistas i utanför bilen och 
den privata sfären (Uppslagsverket Finland 2011). 

Globaliseringen och den tekniska utvecklingen med mobiltelefoner och datorer, som har präglat 
samhället de senaste 30 åren, har påverkat torgens användning och betydelse då nya sociala 
rum har skapats som är oberoende av plats. De nya sociala virtuella rummen har skapat en 
helt ny konkurrens med de fysiska offentliga rummen i samhället. Torgen och andra offentliga 
rums användning och betydelse har minskat, då de sociala aktiviteterna och relationerna som 
tidigare utfördes i de fysiska offentliga rummen nu kan ske med hjälp av den moderna tekniska 
utrustningen (Wikström & Olsson 2012:123). 
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Carmona et al. (2010:137) menar att de offentliga rummen, innehållande torgen, består av ett 
samspel mellan två dimensioner, en fysisk och en social. De fysiska ramarna på torgen sätter 
förutsättningar för de sociala aktiviteter och relationer som utspelar sig på torgen. Med det 
menas att hur torgen utformas påverkar vilka aktiviteter som människor kan och väljer att 
utföra på platsen och vilka sociala interaktioner som formas mellan individer (Carmona et al. 
2010:137). 

I takt med att stadslandskapet har förändrats har den fysiska utformningen av torgen omvandlats 
för att bättre passa våra fysiska och sociala behov. Industrialismen, modernismens och 
postmodernismens framväxt har varit och är tre bidragande faktorer till att torgens utformning, 
användning och betydelse har förändrats. Likaså den tekniska utvecklingen med dess nya sätt att 
kunna kommunicera har skapat helt nya offentliga rum (Wikström & Olsson 2012:123). Torgens 
utformning har anpassats efter samhällets förändringar men där kritik har riktats mot den rådande 
planeringen och där nya planeringsidéer har utvecklats för att försöka lösa problemen som har 
uppstått. Senast är postmodernismens idéer om att återgå till förmodernistiska byggnadstyper 
med en detaljrikedom för att försöka återskapa de aktiviteter och sociala relationer som tidigare 
ägde rum på torgen. Kritik har riktats mot postmodernismens idéer om att en detaljerad och 
visuell tilltalade arkitektur inte för sig själv kan återskapa det sociala liv som utspelade sig förr i 
tiden på torgen. Kritiken riktar sig mot att människors livsförhållanden och aktiviteter på torgen 
har utvecklats med tiden och att det därmed inte går att applicera dåtidens fysiska utformning 
på dagens torg och tro att problemen kan lösas (Nationalencyklopedin 2018d).   

Piazza del Campo i Siena, Italien och Praca do Comércio i Lissabon, Portugal är två äldre torg som 
inte har påverkats av samhällets förändringar. Torgen har bevarat sin ursprungliga arkitektoniska 
utformning och platserna har varit en central arena för städernas politiska, ekonomiska, sociala 
och kulturella aktiviteter genom alla tider. Hur kommer det sig att vissa torg har använts och 
fungerat genom flera samhällsförändringar utan att den fysiska utformningen har förändrats 
på platsen medan andra torg, som har ändrat och anpassat sin fysiska utformning för att följa 
den historiska utvecklingen, har kritiserats för att inte användas? Varför vill människor vistas 
och använda vissa torg och inte andra? Vad i den fysiska miljön påverkar människors val av att 
vistas på och använda vissa torg och inte på andra?

1.2 Problemformulering

Frågeställningar
• Vad definierar ett offentligt rum och ett torg?

• Vilka faktorer i torgens fysiska utformning påverkar människors vistelse på 
och användning av torgen?

• Hur kan torg omgestaltas för att invånare och besökare ska vilja vistas på och 
använda torgen?
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1.3 Syfte

Syftet med kandidatarbetet är att skapa en större förståelse för varför vissa offentliga platser, i 
det här arbetet inriktat på torg, används i större utsträckning än andra offentliga platser. Detta 
utifrån hur den fysiska miljön är utformad och hur den fysiska miljön påverkar människors val 
av att vistas på och använda torgen. Syftet är även att skapa en större förståelse för hur torg kan 
utformas i framtiden för att de ska användas av invånare och besökare. 

1.4 Teori

En teori beskrivs som en abstraherad verklighet eller som en förförståelse för hur ett fenomen 
uttrycker sig. Ett fenomen kan förstås och tolkas på en mängd olika sätt. Att utgå från ett 
teoretiskt perspektiv ger en hjälpande hand när det kommer till att förstå sig på fenomenet som 
studeras. En teori kan jämföras med linsen i ett par glasögon, där linsen bestämmer på vilket 
sätt vi ser på fenomenet. Med hjälp av en teori kan fenomenet som studeras förklaras och förstås 
ur ett visst perspektiv och forskningen kan bedrivas framåt. (Bjereld, Demker & Hinnfors 
2009:75-76). Vilken teori som väljs beror på arbetets frågeställningar och vad forskaren sätter 
för fokus på analysen (Fejes & Thornberg 2014:28). Det här arbetet riktar in sig på att studera 
hur den byggda miljön påverkar människors agerande i de offentliga rummen och kommer i och 
med detta att utgå från ett socio-spatialt perspektiv. 

Socio-spatialt perspektiv

Det socio-spatiala perspektivet är en teori som betonar samspelet mellan människan och 
den byggda miljön (Gottdiener, Hutchison & Ryan 2014:20). Teorin menar att den fysiska 
utformningen av de offentliga rummen påverkar hur människor upplever och agerar i dessa rum. 
Den fysiska utformningen sätter begränsningar och möjligheter för vilka aktiviteter människor 
väljer att utföra i de offentliga rummen (Gottdiener, Hutchison & Ryan 2014:19). I de offentliga 
rummen sker inte bara aktiviteter utan även sociala relationer mellan människor. Människor 
utför aktiviteter i de offentliga rummen och när flera individer vistas i närheten av varandra kan 
sociala relationer uppstå. Detta då en närvaro av andra individer skapar möjligheter till att se, 
höra och prata med varandra. Både sociala aktiviteter och relationer påverkas i och med detta 
av den fysiska utformningen (Gottdiener, Hutchison & Ryan 2014:19).
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Teorin menar att det finns ett dubbelt förhållande mellan människor och den byggda miljön. 
Det första förhållandet handlar om att den fysiska utformningen påverkar vilka människor som 
kommer att vistas och använda platsen. Människor är olika när det kommer till ålder, kön, 
samhällsklass och geografisk bakgrund. Utifrån detta agerar människor på olika sätt i ett visst 
offentligt rum. Ett utrymme som utformas med till exempel basketbollplaner kommer användas 
av en viss grupp av människor som är intresserade av basket medan andra människor som inte 
är intresserade av basket inte kommer använda det offentliga rummet. Det andra förhållandet 
handlar om att människor kan förändra de offentliga rummen för att bättre passa deras behov 
och önskemål. Människor som är intresserade av att spela fotboll på en offentlig plats som består 
av en grönyta kan utforma platsen med fotbollsmål för att uppfylla deras behov och önskemål. 
Ett annat exempel är de gångstigar som människor spontant skapar i de offentliga rummen 
och som frångår de planerade stigarna och visar var människor egentligen vill gå (Gottdiener, 
Hutchison & Ryan 2014:19). Teorin menar att det är planerare och arkitekter som utformar den 
fysiska miljön och väljer vilka aktiviteter och relationer som får äga rum på platsen. Det dubbla 
förhållningssättet gör att den ursprungliga tanken som planerare och arkitekter har med ett 
offentligt rum kan förändras då individer genom sina beteenden och interaktioner kan förändra 
de offentliga rummen efter deras behov och önskemål. Planerare och arkitekter kan i och med 
detta inte till fullo bestämma vad en plats ska användas till (Gottdiener, Hutchison & Ryan 
2014:20). 

1.5 Metod

För att utföra en kvalitativ forskning inom ett ämne bör en metod väljas. En metod är en 
handlingsplan som beskriver hur arbetet ska läggas upp och genomföras samt innehåller 
bestämda idéer och procedurer för hur datainsamling, databearbetning och analys ska ske 
(Fejes & Thornberg 2014:17). Det här arbetet genomförs med hjälp av två metoder. Första delen 
av arbetet genomförs med metoden kvalitativ textanalys och den andra delen med metoden 
fallstudie. 

Kvalitativ textanalys

Under den första delen utgår kandidatarbetet från kvalitativ textanalys där litteratur inom ämnet 
offentliga rum och torg med inriktning på den fysiska miljön och de sociala aspekterna studeras 
för att skapa en förståelse om vilka faktorer som kan påverka människors val av att vistas på 
och använda ett torg.
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Med kvalitativ textanalys studeras litteratur inom ett visst område på ett systematiskt, metodiskt 
och kritiskt sätt. Litteraturen kan bestå av dagstidningar, dagböcker, informationsbroschyrer, 
partiprogram eller formella handlingar i form av avhandlingar och artiklar i vetenskapliga 
tidskrifter. Den kvalitativa textanalysen har sin bakgrund i tolkningstraditionen hermeneutik 
som handlar om att läsa, förstå och skapa en mening ur texter. I den kvalitativa textanalysen sker 
detta arbete med att läsa, förstå och skapa en mening ur texterna genom några grundläggande 
riktlinjer. Riktlinjerna kan delas in i tre analytiska dimensioner. Vid en kvalitativ forskning görs 
ett val av vilken dimension som passar bäst för arbetet och där analysen av texterna utgår från 
en av de tre dimensionerna (Fejes & Thornberg 2014:178). 

I den första dimensionen analyseras upphovsmannen, textförfattaren eller en sammanställande 
redaktör med fokus att ta reda på varför författaren valt att skriva texten. Den andra 
dimensionen riktar in sig mot textens form och innehåll, till exempel textens språkliga, litterära 
och innehållsliga innebörd. Den tredje dimensionen går ut på att analysera textens innebörd 
och vilken relation textens innebörd har i förhållande till ett verkligt sammanhang (Fejes & 
Thornberg 2014:178). Syftet med den kvalitativa textanalysen i kandidatarbetet är att studera 
vetenskapliga texter som bidrar till en större förståelse över offentliga platsers användning. I 
och med detta har den tredje dimensionen valts. 

En nackdel med att utföra en kvalitativ textanalys, med inriktning på den tredje dimensionen, är 
att det är just de texter som forskaren väljer ut som kommer sättas i det verkliga sammanhanget. 
Verkligheten kommer att beskrivas och förstås utifrån den valda litteraturen, vilket kommer att 
påverka hur verkligheten beskrivs i arbetet. Val av vilka texter som ska analyseras och förstås 
är i och med detta en avgörande del i den kvalitativa textanalysen. Valet av vilka texter som ska 
läsas och analyseras kan ske genom att först samla in litteratur inom ämnet för att sedan läsa 
igenom och kategorisera upp den valda litteraturen. Efter att ha läst igenom litteraturen kan ett 
urval göras om vilken litteratur som anses lämplig att fortsätta analysera. Efter arbetets gång 
kan ny litteratur tillkomma som går in mer på djupet inom ämnet (Fejes & Thornberg 2014:186-
187).

Fallstudie

Fallstudien används i den andra delen av arbetet för att skapa en djupare förståelse kring varför 
vissa offentliga platser används av människor och andra inte. I fallstudien väljs tre offentliga 
platser ut för att studera platsernas utformning, användning och betydelse mer djupgående och 
för att kunna jämföra fallstudiens resultat av de offentliga platserna med förståelsen som skapas 
av litteraturen i den första delen, den kvalitativa textanalysen. 
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En fallstudie kräver att forskaren gör ett val av vilket eller vilka fall som ska studeras. Vilket 
eller vilka fall som ska studeras sker med ett medvetet och väl övervägt val bland ett stort antal 
möjliga fall (Descombie 2016:96). I arbetet väljs tre offentliga platser i centrala Stockholm, två 
torg och en park. De tre offentliga platserna är lokaliserade inom samma geografiska område 
på Norrmalm i centrala Stockholm. Dessa väljs för att studera om användning, utformning och 
betydelse skiljer sig mellan de tre närliggande platserna. Platserna som har valts är Sergels torg, 
Hötorget och Kungsträdgården. De tre offentliga platserna i Stockholm har valts då Stockholm 
har Sveriges största befolkningsantal. Ett befolkningsantal bidrar till ett större antal människor 
rör sig på de offentliga platserna, vilket underlättar studerandet av hur människor använder 
dessa. 

Med fallstudier koncentreras arbetet till ett eller ett fåtal specifika fall istället för att studera flera 
fall. Avsikten med detta är att skapa en mer djupgående redogörelse för processer, händelser 
och förhållanden i det enskilda fallet, vilket inte skulle synliggöras eller upptäckas om arbetet 
utgått från att studera flera fall. Intresset ligger i att på en detaljerad nivå kunna förstå sig på 
komplexiteten i fallet där forskaren både är intresserad av vad som sker och varför saker sker. 
Fokus ligger på att forskaren vill skapa förståelse och kunna förklara orsakerna av de processer, 
händelser och förhållanden som sker i fallet. Förståelsen och resultatet som tas fram från det 
enskilda fallet ska vidare kunna appliceras i en generell kontext. I och med det är syftet med 
fallstudien att kunna beskriva och förstå det generella på en mer djupgående nivå genom att 
studera det specifika (Descombie 2016:91-92). 

Frågan som kan ställas är hur rimligt det är att generalisera resultatet från ett enskilt fall? 
Misstron till fallstudiens trovärdighet i de generaliseringar som görs kan ses som en nackdel 
med teorin. Det som bör poängteras är att de enskilda fallen inte ska utgöras som en del av 
helheten och att de olika delarna tillsamman inte ska avslöja hur helheten fungerar. En fallstudie 
ska istället användas för att utveckla en teori och komma fram till begrepp, påståenden och 
hypoteser som kan förklara vad som händer och varför det händer. 
En fallstudie är ett sätt att kunna utveckla och generalisera teorier, att kunna göra analytiska 
generaliseringar, och ska inte förstås som ett sätt att kunna räkna upp frekvenser, att göra 
statistiska generaliseringar (Descombie 2016:100).

Fallstudien tillåter forskaren att använda sig av flera olika metoder för att samla in data, 
exempelvis kan observationer, intervjuer, dokument och frågeformulär användas (Descombie 
2016:93). I kandidatarbetet genomförs observationer på de tre offentliga platserna som har 
valts ut. Med observationer samlas data in från verkliga situationer där forskaren befinner sig 
på platsen och studerar platsen utifrån en direkt visuell evidens. Poängen med observationer är 
att kunna undersöka det som normalt inträffar på platsen för att skapa en förståelse i hur den 
fungerar (Descombie 2016:293). 

1.6 Val av torg
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1.7 Avgränsning

Teoretisk

Den teoretiska avgränsningen sker med inriktning mot det socio-spatiala perspektivet där 
litteraturen behandlar offentliga rum med inriktning på den fysiska utformningen och de sociala 
aspekterna. Arbetets teoretiska utgångspunkter grundar sig i rums- och gestaltningsprinciper 
från Camillo Sitte, Jan Gehl, Kevin Lynch och Gordon Cullens arbeten. Utöver dessa har 
forskningsöversikten utgått från en bredare litterär grund och innefattar bland annat Matthew 
Carmona et al. och Ali Madanipours arbeten om rummets fysiska utformning i förhållande till 
de sociala aspekterna. Litteratur innehållande information om de valda offentliga platserna i 
fallstudien analyseras och jämförs med de rums- och gestaltningsprinciper som framkommer 
från arbetets teoretiska utgångspunkter. För att få en bredare förståelse över offentliga platsers 
fysiska utformning i relation till dess användning av människor studeras även litteratur om 
två äldre torg i Europa; Piazza del Campo i Siena, Italien och Praça do Comércio i Lissabon, 
Portugal. 

Geografisk

Den geografiska avgränsningen innefattar tre offentliga platser, två torg och en park, som 
är belägna i centrala Stockholm. De två torgen är Hötorget och Sergels torg och parken är 
Kungsträdgården. Den geografiska avgränsningen innefattar även två äldre torg i Europa; 
Piazza del Campo i Siena, Italien och Praça do Comércio i Lissabon, Portugal.
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT
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2:1 Vad är en plats?

En plats beskrivs av Ejigu (2015:13-14) bestå av två komponenter; utrymme och mening. För 
att en plats ska kunna uppstå behöver det finnas ett geografiskt avgränsat utrymme och för att 
särskilja en plats från ett utrymme behöver det även finnas en mening med utrymmet. Med 
mening menas att utrymmet har en viss betydelse för betraktaren och att betraktaren kan förstå 
och använda utrymmet utifrån den betydelsen. Exempelvis kan ett utrymme vara toppen på ett 
berg och där betraktaren förstår och använder utrymmet som en utsiktspunkt. Utrymmen utan 
mening skapar platser som människor inte vill vistas på eller använda och som Ejigu kallar non- 
placenes eller placelessness (Ejigu 2015:14). 

För att beskriva vad ett offentligt rum är behöver begreppet först delas upp i dess mindre 
beståndsdelar. Först presenteras definitionen av begreppet offentlighet och hur begreppet har 
utvecklats genom tiden. Därefter presenteras definitionen av begreppet rum för att avslutningsvis 
sammanställa delarna i begreppet och beskriva vad ett offentligt rum är.

Definitionen	av	offentlighet

Enligt Olsson (1998:5) kan begreppet offentligt beskrivas och tolkas på två sätt. Begreppet 
kan beskrivas och tolkas som att något är allmänt, vilket menas att något tillhör alla och inte 
kan monopoliseras för att enbart tillhöra en part. Begreppet kan även beskrivas och tolkas 
som att något är öppet eller tillgängligt, vilket betyder att individer inte får uteslutas från det 
offentliga och att det inte får krävas någon typ av prestation för att kunna använda eller vistas i 
det offentliga. Begreppet offentligt används oftast tillsammans med dess motsatsord privat. Det 
privata beskrivs som att tillgängligheten och rätten att bestämma är begränsad till en enskild part 
eller en grupp individer. De offentliga och de privata beskrivs som två skilda livsmiljöer men att 
dessa miljöer kan komplettera varandra med dess olikheter. Det offentliga beskrivs som en sfär 
där individer kan känna frihet att utföra olika aktiviteter och sociala relationer som de inte kan 
utföra i den privata sfären medan det privata beskrivs som en sfär där individer kan vila från den 
offentliga sfärens varierande aktiviteter. Dessa två begrepp finns även i en mer rörlig skala med 
begrepp som halvoffentligt och halvprivat. Dessa begrepp används för att beskriva de rum som 
vare sig är entydigt offentliga eller privata. De halvoffentliga rummen beskrivs som rum som är 
tillgängligt för alla men att de har vissa begränsningar. Begränsningarna kan vara att individer 
måste betala för att få använda rummet, exempelvis caféer, biografer och restauranger. Det 
kan även vara att rummet ägs av någon som har rätten att begränsa tillgängligheten och stänga 
av rummet under vissa tider, exempelvis affärer, gallerior och köpcentrum. De halvprivata 
rummen beskrivs som att tillgängligheten är ännu mer begränsat än vad det är i de halvoffentliga 
rummen. Dessa rum är avsatta för att användas av en grupp människor eller av besökare till 
den här gruppen. Det kan exempelvis vara gården eller trapphuset till ett flerfamiljshus (Olsson 
1998:5-6). 

2:2	Vad	är	ett	offentligt	rum?



12

Offentlighet	genom	tiden

För att kunna förstå de privata och de offentliga rummen i samhället behöver en historisk 
bakgrund till dessa begrepp och hur de har förändrats genom tiden förklaras. (Habermas 1998:5). 
De privata och de offentliga rummen sträcker sig ända tillbaka till antikens Grekland, via staden 
Rom. Det var i Rom som begreppsparet privat och offentligt upprättades och fick en betydelse. 
I staden fanns det en strikt åtskillnad i vad som var offentligt och vad som var privat. Under 
det privata livet utspelade sig det ekonomiska livet som bestod av mannens egendomar, slavar, 
kvinnor och barn. Dessa materiella nyttigheter, slavarnas och kvinnornas arbete, var strängt 
åtskilt från det offentliga livet som bestod av högre ting i form av diskussioner, rättsskipning, 
lagstiftning och krigföring. Männen, som ägde ett ekonomiskt liv i form av slavar och kvinnor, 
fick delta i det offentliga livet medan kvinnor och slavar var strängt förbjudna att befinna sig i 
de offentliga rummen. Det fanns en sträng åtskillnad i vad som var offentligt och vad som var 
privat under den här tiden men samtidigt fanns det ett samband mellan dessa. Utan ett försvar 
mot fienden skulle inte kvinnorna och slavarna kunna utföra sitt arbete och utan produktion 
från slavar och kvinnor skulle inte de fria männen ha tid att försvara sig (Habermas 1998:5-6). 

Nord- och Västeuropas feodalism och adelskultur under 1100-1600-talet skiljer sig från antika 
Greklands uppdelning av det privata och det offentliga. Här sker en annan typ av uppdelning 
mellan de privat och offentliga rummen som är mer utsuddad. Under den här tiden utförde 
godsherren både den ekonomiska delen och agerade som en offentlig myndighet. Godsherren 
utförde och drev verksamheten framåt samtidigt som han bestämde vilka rättigheter och 
skyldigheter de arbetande på godset skulle ha. Godset ses i den meningen både som en politisk 
offentlig enhet där godsherren är huvudman samt som en ekonomisk privat sfär. Under den 
här tiden kan ett offentligt liv ändå identifieras men att det offentliga livet skiljer från antikens 
offentliga liv som handlade om lagstiftning och rättsskipning. Under den här tiden sker en mer 
festlig representativ offentlighet, kallad representativ offentlighet, där de högadliga överheten 
presenterar sig med en prakt och dominans med fanfarer, livvakter, kanonskott och bärande 
vapensköld inför folket. De med lägre rang presenteras inte med denna dominans och prakt, 
vilket gör att den hierarkiska samhällspyramiden synliggörs i den representativa offentligheten 
som äger rum under den här tiden (Habermas 1998:6-7). 

Under 1100- och 1200-talet började varuhandeln bli allt mer allmän och utbredd, vilket kan ses 
som starten för en ny typ av offentlighet, den borgerliga offentligheten. I takt med varuhandelns 
utbredning utvidgas även förmedlingen av information om bland annat marknader, råvaror och 
priser. Varuhandeln och informationsutbytet påverkades av varandra då platserna för handel 
som exempelvis lagerplatser, hamnstäder och handelsmässor drog till sig köpare och säljare 
som kunde dela information mellan varandra. Den representativa offentligheten var för snäv 
för denna typ av handel och kommunikationsutbyte mellan borgerliga, vilket gjorde att detta 
inte får någon genomslagskraft förrän under 1500- och 1600-talet. Under 1500- och 1600-talet 
började handeln och informationsdelningen mellan de borgerliga att breda ut sig allt mer och 
för att kunna kontrollera detta krävdes en centralmakt som styrde över detta. Under 1500- och 
1600-talet bryts det feodala samhällets strukturer ner och den utsuddning mellan det offentliga 
och privata tydliggörs igen. Adelsmännens makt och rättsväsende överförs till en centralmakt 
där de personliga maktförhållandena som fanns under feodalismen byts ut mot en opersonlig, 
byråkratiskt och kompetensreglerad enhet med monopol. Den opersonliga myndigheten
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framträder som en offentlig makt som skiljer sig från feodalherrarnas privata maktutövande. 
Samtidigt växer en privat sfär fram, det borgerliga samhället, som dominerar marknaden och de 
varuutbyten som sker. Denna privata sfär agerar under statens regler och makt. En jämförelse 
kan göras med antikens Greklands privata sfär som visar på att det finns skillnader i hur de 
privata sfärerna fungerar. Antikens privata sfär var avskild från den offentliga medan den 
borgerliga sfären är underordnad den offentliga statens regler och makt (Habermas 1998:8-
10). En mer genuin offentlighet skapades i den borgerliga sfären där andra klasser än adeln 
och överklasser synliggjordes i de offentliga rummen. I hamnstäder, handelsplatser och på 
finansgator socialiserade sig den borgerliga klassen med varandra genom att se, träffas och 
diskutera med varandra (Habermas 1998:11). 

Under 1900-talet påbörjades en samhällsutveckling där konkurrenskapitalism ersattes med 
monopolkapitalism. Under den här tiden riktades fokus på att uppnå en välfärdsstat med goda 
levnadsförhållande för alla invånare. För att kunna uppnå ett välfärdssamhälle krävdes att staten 
kunde kontrollera samhället i en större utsträckning. Det marknadsbaserade samhället kunde 
inte uppnå detta och fick ge vika för ett samhälle baserat på en större statlig makt. Det infördes 
bland annat nya statliga regleringar i form av tullar och statliga satsningar på infrastruktur. Den 
borgerliga sfären med handel och vidare handelns inverkan på informationsutbyten drogs i och 
med detta mer och mer in i den statliga och offentliga sfären. Den frihet som fanns under den 
borgerliga sfären; frihet till egendom, disposition av arbete och friheten till att köpa och sälja 
varor till vem som helst ersattes med en mer centralt och offentligt reglerad struktur där arbetet 
och äganderätten bedrevs av stora opersonliga företag. Den privata sfären utvecklas i samband 
med detta till att blir allt mer privat och intim. Detta då den privata sfären inte längre ägde rum 
i samma utsträckning med handeln och informationsutbyten ute på gatorna. Den privata sfären 
drogs tillbaka in i de privata hemmen, där individer tog till sig information och kommunicerade 
med andra individer med hjälp av tekniska medel (Habermas 1998:15-18). 

I dagens samhälle finns det inte en tydlig gräns av de offentliga och privata rummen, vilket är på 
grund av den tekniska utvecklingen och massmedias informationsspridning. Via mobiltelefoner, 
datorer och TV:n kan det sociala samspelet ske och information spridas. Information och det 
sociala samspelet som tidigare ägde rum i de offentliga rummen är idag oberoende av plats, 
vilket minskar tydligheten av de offentliga och privata rummens gränser (Habermas 1998:141-
142).

Definitionen	av	ett	rum

Ett rum definieras som ett utrymme som avgränsas av golv, väggar och eventuellt tak. I de 
offentliga rummen kan väggarna bestå av de omkringliggande husfasaderna, vegetation eller 
andra fysiska objekt i form av murar och staket (Olsson 1998:5). Hur tydliga rummets gränser 
är påverkar hur slutet rummet upplevs och hur lätt det är att förstå sig på var rummet börjar 
och slutar. Rum som saknar väggar eller består av odefinierade väggar upplevs som öppna rum 
med otydliga gränser medan rum med definierande väggar upplevs som slutna rum med tydliga 
gränser. Väggarnas höjd och rummets storlek påverkar även upplevelsen av rummets slutenhet 
(Åström 1988:13-14). 
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Empiriska studier av offentliga rums storlekar påvisar att när rummets tvärmått är dubbelt så stort 
som vägghöjden upplevs rummet som trångt. När detta mått ökar till att rummet är tre gånger 
så stort som vägghöjden synliggörs en del av himlen när observatören tittar rakt fram, vilket 
skapar en känsla av att rummet inte är för trångt men att definitionen av rummet fortfarande är 
stark. När tvärmåttet blir mer än sex gånger vad vägghöjden är förlorar rummet dess definition 
av att vara ett rum. Detta då himlen upptar dubbelt av observatörens synfält när observatören 
tittar rakt fram i förhållande till väggarna (Åström 1988:13-14). Väggarnas utformning när 
det gäller dess färg, material, form, detaljer och genomskinlighet påverkar upplevelsen av de 
offentliga rummen. Varma färger skapar en känsla av att rummen är mindre medan kalla färger 
skapar känslan av att rummen är större. Fasader som saknar detaljer och en visuellt tilltalande 
arkitektur upplevs som hårda och omänskliga medan fasader som har dessa kvaliteter upplevs 
som inbjudande (Carmona et al. 2010:183-184). Golven i de offentliga rummen påverkar även 
upplevelsen av rummen. Ett kontinuerligt golv som slutar där det offentliga rummet slutar 
förstärker upplevelsen av ett slutet rum medan ett offentligt rum med varierande golvmaterial 
som sträcker sig inom, genom och utanför det offentliga rummet skapar en otydlighet i rummets 
gränser (Åström 1988:7). I ett slutet rum upplevs himlen som tre till fyra gånger så högt som den 
högsta byggnaden. Ett rum med ett fysiskt tak som placeras i höjd med byggnaderna upplevs i 
och med detta som att rummet är mer slutet än ett rum utan tak (Åström 1988:16).

Definitionen	av	ett	offentligt	rum

De offentliga rummen kan beskrivas som alla delar av den byggda miljön som allmänheten har 
fri tillgång till. Detta omfattar till exempel alla gator, torg och parker där allmänhetens tillgång 
är obegränsad (Carmona et al. 2010:137). De offentliga rummen kopplar samman de privata 
delarna och möjliggör för människor att kunna röra sig utanför den privata sfären (Madanipour 
2003:2). Staden består av offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata rum där de offentliga 
rummen, med dess fysiska utformning och de sociala aktiviteterna, är de rum som skapar en 
känsla av att befinna sig i en stad. Stadens byggnader, parker, torg, gator och dess sociala liv ger 
invånare och besökare en uppfattning om stadens identitet (Olsson 1998:4-5). 

Syftet med de offentliga rummen beskrivs av Olsson (1998:106-109) bestå av fyra delar. Den 
första delen handlar om att de offentliga rummen möjliggör för individer att kunna uppleva 
det offentliga livet och kunna socialisera sig med andra individer, både bekanta och okända. 
Individer vill kunna se och höra andra människor, se hur de beter sig, se hur de är klädda och 
höra dem prata. Individer vill även kunna bli sedda, hörda, få visa upp sig och pröva att befinna 
sig i miljöer med andra individer som de inte brukar vara i. Den andra delen tar upp att de 
offentliga rummen möjliggör för individer i olika åldrar, samhällsklasser, etniska bakgrunder 
att mötas och att detta skapar en tolerans och förståelse kring individers likheter och olikheter. 
Den tredje delen handlar om att de offentliga rummen skapar en känsla av att vara en del av 
ett samhälle. Med det menas att i stadens offentliga rum finns det en fysisk och social struktur 
som gör att staden känns som en enhet och att människorna i staden är en del av denna enhet. 
Den fjärde delen har en koppling till politiken där individer kan få sin röst hörd i de offentliga 
rummen genom bland annat demonstrationer och manifestationer (Olsson 1998:106-109). 
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Ett torg är en del av de offentliga rummen och beskrivs som en öppning eller ett utrymme i 
ett tätare mönster av gator och byggnader. I jämförelse med gator som ses som en dynamisk 
offentlig plats där människor passerar beskrivs torg som mer statiska offentliga rum där 
människor uppmanas att stanna och vistas i (Olsson 1998:75). Historiskt har torg beskrivit 
som kärnan i urbana miljöer och varit en plats för politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
aktiviteter (Olsson 1998:43-44). De första torgen användes som handelsplatser där traktens 
bönder sålde och köpte varor och var en plats där invånarna och besökarna kunde socialisera 
sig med bekanta och främlingar. Torgen bestod av salustånd och bodar och omkring torgen 
uppfördes oftast representativa byggnader som bland annat rådhus och kyrka. Idag beskrivs 
torgen som knutpunkter i staden innehållande olika funktioner som bland annat rekreation, 
representation, handel och sociala möten (Olsson 1998:44,75, Länsstyrelsen Skåne u.å.).

Carmona et al. (2010:181) tar upp genom Zucker att det finns fem grundläggande typer av torg; 
slutna torg, kärntorg, dominanta torg, grupperade torg och amorfa torg. Ett slutet torg omsluts 
av väggar som bara öppnas upp mot dess yttre omgivning av gator in till torget. Kärntorget 
breder ut sig runt en central funktion, som exempelvis en staty, ett monument eller en byggnad, 
där syftet är att skapa en rymd runt funktionen som ger funktionen en mer framträdande roll. 
Ett dominant torg beskrivs som ett torg som är beläget i direkt anslutning till en eller flera 
dominanta byggnader. Grupperade torg beskrivs som torg som är belägna efter varandra och 
där det första torgets utformning förbereder observatören för det andra torget och där det andra 
torgets utformning förbereder för det tredje och så vidare. Amorfa torg beskrivs som alla torg 
som inte faller under någon av de andra kategorierna (Carmona et al. 2010:181-182). 

Illustration 1: Zuckers fem grundläggande typer av torg. 

2:3 Vad är ett torg?
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2.4 Människans uppfattning

Hjärnan består av två hjärnhalvor som har hand om olika saker. Den vänstra hjärnhalvan är 
inriktad på struktur, logik, ordning och rationellt tänkande medan den högra hjärnhalvan är mer 
kreativ och inriktad på gestaltning och det konstnärliga (Tham 1998:5). Vår omgivning uppfattas 
genom våra sinnen. Sinnesintrycken förmedlas till hjärnan som tar emot informationen och 
förstår sig på den. Hjärnans förmåga att ta emot och bearbeta information är mycket stor och 
för att inte bli uttråkad behöver hjärnan använda båda hjärnhalvorna. I och med detta kan inte en 
miljö bara bestå av en god struktur utan det krävs även en konstnärlig, gestaltande utformning 
för att hjärnans registrering av sinnesintryck ska användas till fullo (Tham 1998:5). 
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3.1 Camillo Sitte

Camillo Sitte var både arkitekt och konsthistoriker under slutet av 1800-talet (Sitte 1982:102). 
Sitte (1982:102) kritiserade att den rådande stadsplaneringen under slutet av 1800-talet var för 
vetenskaplig och teknisk inriktad. Istället förespråkade Sitte (1982:102) att stadsplaneringen 
skulle ses som ett konstnärligt arbete där historiska kvaliteter, som bland annat medeltidens 
och barockens slutna torg och gaturum, skulle lyftas fram. Syftet var att skapa varierande och 
överraskande rum i staden, där rummen skulle hänga ihop och kunna upplevas i sekvenser. 
Betoningen låg på att allt skulle ses som ett konstnärligt sammanhang och inte som fristående 
enheter (Svedberg 1988:102). Sitte (1982:48) kritiserade även den regelbundna utformningen 
av städer som bestod av rutnätsmönstrade gator och byggnader placerade i linje med dessa. 
Sitte (1982:48) menade att detta skapar en likgiltighet där betraktarens intresse för omgivning 
minskar då betraktaren kan förutspå vad som väntar. Städer bör istället planeras och byggas 
efter en oregelbundenhet för att skapa överraskande och varierande rum där betraktaren inte kan 
förutspå vad som komma skall. Med en detaljerad och konstnärlig utformning i de offentliga 
rummen som varierar mellan olika rum blir betraktaren mer intresserad av att upptäcka vad 
som sker i kommande rum och vill uppleva och se mer av stadens alla delar (Sitte 1982:48). 
Byggnader och monument med en stor konstnärlig och häpnadsväckande arkitektur skapar ett 
överväldigande intryck hos både människor som är intresserade av konst och övriga som inte 
är det. Konsten bidrar till att betraktaren distraheras från de vardagliga tankarna om jobb, skola 
och andra krav, då konsten inte påminner om dessa vardagliga sysslor. När betraktaren studerar 
konsten skapas istället en stillhet i att få avnjuta och förstå konstverket (Sitte 1982:22). 

De offentliga rummen utformas för att hålla mitten i rummen fria från byggnader, monument 
och statyer för att inte betraktarens synfält ska störas av fysiska objekt. Om mitten utformas med 
monument eller byggnader avbryts den visuella bilden av den omkringliggande bebyggelsen av 
objektet som placerats i mitten. Detsamma gäller för monumentet eller byggnader som placeras 
i mitten. Monumentet eller byggnader som placeras i mitten distraheras av de omkringliggande 
byggnadernas arkitektoniska utformning (Sitte 1982:27-35). Placeringen av statyer, monument, 
kyrkor och andra offentliga byggnader placeras istället i kanterna av de offentliga rummen för 
att bevara utsikten över rummen. Människor känner sig som mest bekväma längs med rummens 
väggar då de har en vägg att skydda sig mot. Placeringen av de fysiska objekten tillsammans med 
människors önskan av att utföra aktiviteter längs kanterna av rummen leder till att aktiviteterna 
i de offentliga rummen sker i dessa delar av rummen (Sitte 1982:32-33). 

Illustration 2: Sittes illustrationer över S. Cita i Palermo, San Michele i Lucca och domkyrkan i 
Vicenza, som visar på att ett fysiskt objekt på torget bör placeras, likt S. Cita i Palermo, i kanten av 
rummet.
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Ett offentligt rum kan liknas med ett rum inomhus. Ett rum måste bestå av gränser som definierar 
var rummet börjar och slutar samt bestå av en eller flera ingångar för att ge möjlighet till att 
gå in och ut ur rummet (Sitte 1982:36). Hur många ingångar som finns till ett rum påverkar 
rummets slutenhet. I ett offentligt rum påverkas upplevelsen av rummets slutenhet i hur många 
gator som ansluter till rummet samt gatornas placeringar och vinklar. Att placera gatorna i 
vinkel mot de riktningar som betraktaren tittar mot minska upplevelsen av hålrum i rummet då 
betraktaren inte ser slutet på gatorna (Sitte 1982:37-38). 

Sitte (1982:42) menade att det finns ett förhållande mellan platsens form och de omkringliggande 
byggnadernas form och tar upp två typer av proportioner som betraktaren av rummet kan 
uppleva, en djupgående och en bred. En djupgående proportion kan upplevas när betraktaren 
tittar mot en kortsida av ett offentligt rum med en byggnad med stående proportion. En bred 
proportion kan upplevas när betraktaren tittar mot en långsida av ett offentligt rum med en 
byggnad med en övervägande bred fasad (Sitte 1982:42). Var betraktaren står i rummet och 
i vilken riktning betraktaren tittar åt påverkar vilken proportion som upplevs. En offentlig 
plats kan i och med detta skifta i karaktär när betraktaren förflyttar sig genom rummet (Sitte 
1982:42). Rummens storlek påverkar även betraktarens upplevelse av platsen. I ett alltför stort 
rum dimensioneras monumenten och byggnaderna upp för att kunna anpassa sig till rummets 
storlek. Betraktaren känner sig i dessa miljöer förminskad och omgiven av allt för storskaliga 
byggnader och monument. Mindre platser med en naturlig, mänsklig skala på byggnader och 
monument skapar istället en känsla hos betraktaren att vara på samma nivå som den fysiska 
utformningen och bidrar till att betraktaren får en bättre kontakt med konsten. Detaljrikedomen 
på en mindre plats blir även mer detaljerad då detaljerna inte skalas upp i en större skala, 
vilket leder till att mindre platser upplevs bestå av fler detaljer än vad större platsers gör (Sitte 
1982:47).  

Illustration 3: Sittes 
illustration över Piazza 
della Signoria i Florens, 
som visar att ett rum med 
ingångar i olika vinklar 
skapar utblick åt en ingång 
i taget.  
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3.2 Jan Gehl

Jan Gehl var under sin verksamma karriär en arkitekt och professor i urban design vid Royal 
Danish Academy of Fine arts i Köpenhamn. Gehl (2011) började sin verksamma karriär i början av 
1960-talet, en tid där kritik riktades allt starkare mot det storskaliga och monotona modernistiska 
stadsplanerandet. Gehl och Svarre (2013:3) menade att modernismens planeringstankar inte tog 
hänsyn till människors behov i de offentliga rummen och att den storskaliga bebyggelsen i 
kombination med planeringen för bilen begränsade invånarnas möjligheter att utföra aktiviteter 
i de offentliga rummen. Gehl (2011:9-12) riktade in sitt arbete på hur människors val av att 
befinna sig i och utföra aktiviteter i de offentliga rummen påverkas av hur rummen utformas. De 
aktiviteter som människor utför i de offentliga rummen, menade Gehl (2011:9), kan delas in i tre 
kategorier; nödvändiga aktiviteter, valbara aktiviteter och sociala aktiviteter. Dessa aktiviteter 
skiljer sig åt i hur stor grad de påverkas av den fysiska utformningen (Gehl 2011:9). 

Nödvändiga aktiviteter är de aktiviteter som i stort sätt är obligatoriska och som människor 
måste utföra i det vardagliga livet. Det kan exempelvis vara att handla mat, vänta på bussen, gå 
till skolan och åka till arbetet. Dessa aktiviteter måste utföras oavsett vilka förhållanden som 
råder, vilket gör att dessa aktiviteter till stor grad inte påverkas av den fysiska utformningen. 
Människor har inget val utan aktiviteterna måste utföras oavsett hur de offentliga rummen är 
utformade eller vilka andra förhållande som råder, exempelvis olika väderförhållanden och 
olika årstider (Gehl 2011:10-11). 

Valbara aktiviteter är de sysselsättningar som människor väljer att delta i. Det kan exempelvis 
vara att ta en promenad, vara ute och jogga, träffa vänner eller sitta ute och sola. Dessa aktiviteter 
påverkas av om människor vill, har tid och om det finns plats att genomföra aktiviteterna. De 
valbara aktiviteterna skiljer sig från de nödvändiga aktiviteterna då dessa till stor grad påverkas 
av den fysiska utformningen. Med en bristfällig fysisk utformning väljer människor att inte 
utföra aktiviteter medan om den fysiska utformningen innehåller kvaliteter som människor 
efterfrågar bjuder det in till att människor kan och väljer att utföra aktiviteter på platsen. Andra 
förhållanden såsom årstid, väder och tid på dygnet påverkar även genomförandet av dessa 
aktiviteter (Gehl 2011:10-11). 

Sociala aktiviteter är alla aktiviteter som innefattar en närvaro av andra individer i de offentliga 
rummen. Det kan exempelvis vara att se, höra och prata med andra människor. De sociala 
aktiviteterna skulle kunna kallas “resultataktiviteter” då dessa aktiviteter utvecklas från de andra 
två aktiviteteskategorierna. När människor utför nödvändiga och valbara aktiviteter befinner de 
sig i de offentliga rummen, vilket gör att människor kan se och höra andra människor. Utifrån 
detta kan mer komplicerade sociala aktiviteter skapas i form av att människor stannar för att 
diskutera och prata med varandra eller att barn leker med varandra (Gehl 2011:17-19). De 
sociala aktiviteterna påverkas indirekt av den fysiska utformningen då dessa aktiviteter är ett 
resultat av de andra två aktivitetskategorierna och där valbara aktiviteter påverkas till stor grad 
av den fysiska utformningen (Gehl 2011:12-13). 
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Utifrån de tre aktivitetskategorierna definierade Gehl (2011:128) att det finns grundläggande 
aktiviteter som individer utför i de offentliga rummen och att dessa grundläggande aktiviteter 
påverkas av den fysiska utformningen. De grundläggande aktiviteterna är att gå, stå, sitta, se, 
höra och prata (Gehl 2011:128). Utifrån dessa grundläggande aktiviteter kan mer komplicerade 
aktiviteter som bland annat ta en fika, handla mat och träna skapas. För att mer komplicerade 
aktiviteter ska kunna utföras behöver den fysiska utformningen för de grundläggande 
aktiviteterna uppfyllas. I och med detta bör fokus ligga på de fysiska faktorerna som påverkar 
de grundläggande aktiviteternas utförande (Gehl 2011:131). 

Att gå är ett sätt att transportera sig mellan olika platser där utförandet av aktiviteten påverkas 
av markens underlag och avstånd. Kullerstensgator, sand, löst grus och en ojämn markyta 
påverkar den gåendes framkomlighet negativt (Gehl 2011:135). Likaså en markyta i olika 
nivåer, då all rörelse uppåt och nedåt kräver en större ansträngning och stör den gåendes rytm 
(Gehl 2011:142). Det finns två typer av avstånd, ett fysiskt avstånd och ett upplevelseavstånd. 
Det fysiska avståndet handlar om att det är fysiskt ansträngande att gå och att det finns en 
gräns i hur långt människor vill eller kan gå. Upplevelseavstånd handlar om att en sträcka kan 
upplevas olika lång beroende på hur omgivningen är utformad. En raksträcka på 500 meter där 
omgivningen är upplevelsefattig upplevs som lång medan samma sträcka kan upplevas som 
kort om den gående inte ser hela sträckan samt att den är utformad med upplevelser längs med 
vägen (Gehl 2011:137). 

Att stå är en aktivitet som människor ofta utför och kan till exempel vara att vänta vid rött 
ljus, stanna för att titta på något eller för att prata med någon. Korta stopp kan ske nästan på 
vilka platser som helst som inte stör de omgivande aktiviteterna (Gehl 2011:147). För längre 
stopp finns det andra regler. När det korta stoppet utvecklas till ett längre stopp väljer oftast 
människor att stanna vid kanterna av de offentliga rummen. Detta för att kunna blicka ut och 
veta att det inte sker något bakom ryggen. Denna iakttagelse kan även appliceras på aktiviteten 
sitta. Bänkar som placeras i kanterna används i större utsträckning än bänkar som placeras i 
mitten av de offentliga rummen (Gehl 2011:149).

Illustration 4: Gehls diagram 
som visar i vilken grad de olika 
aktiviteterna som utspelar sig i 
de offentliga rummen påverkas 
av den fysiska utformning. Den 
vänstra spalten visar hur stor 
aktivitetsnivån är om den fysiska 
utformningen inte anpassas till 
aktiviteterna medan den högra 
visar hur stor aktivitetsnivån är 
om den anpassas.
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Att sitta påverkas i högre grad av den fysiska utformningen och de fysiska förhållandena 
på platsen då det är mer ansträngande att stanna och sätta sig ner än att bara stanna och stå. 
Oftast sätter sig människor på platser där de kan få ut något av att sätta sig på just den platsen, 
exempelvis att kunna blicka ut över en fin vy eller kunna studera de aktiviteter som sker på 
platsen (Gehl 2011:155). Var bänkar och sittplatser placeras påverkar om människor väljer 
att sätta sig på platsen eller om sittplatserna kommer att vara tomma. De kan inte placeras 
för att täcka tomma utrymmen utan måste placeras där människor vill sitta, där de känner sig 
bekväma och där de får ut något av att sätta sig på just den platsen. Platser utformande med 
sittmöjligheter som uppfyller människors behov och önskemål av en sittplats skapar platser 
med mer varaktiga aktiviteter. Detta då människor inte orkar stå eller gå en längre tid utan 
behöver vila och sätta sig ner efter ett tag (Gehl 2011:155). Bristfälliga sittmöjligheter skapar 
istället kortvariga stopp eller leder till att människor bara går igenom rummet. Det betyder även 
att många utomhusaktiviteter uteblir som till exempel att äta, läsa, sova, prata, spela schack, 
sola och titta på människor (Gehl 2011:155).

Hur den fysiska utformningen anordnas kan främja eller hindra möjligheten att skapa social 
kontakt med andra människor i form av att se och höra. Det finns fem grundläggande anordningar 
som har en inverkan på detta. Det första är om det finns väggar eller inte. Väggar avgränsar 
och stänger ute eller inne människor, vilket skapar barriärer som försvårar social kontakt. Det 
andra handlar om avstånd. Långa avstånd försvårar möjligheten till att se, höra och kunna prata 
med andra människor medan korta avstånd möjliggör detta. Det tredje handlar om hastighet. 
Människor är skapta för en hastighet på fem kilometer i timmen och där en högre hastighet 
försvårar för människor att se och uppfatta det som sker runt omkring. Det fjärde handlar om 
nivåer. Det mänskliga visuella fältet är mer utvidgat horisontellt än vertikalt. Det är i och med 
detta lättare att uppleva och se saker i ögonhöjd än saker som befinner sig högre upp och lägre 
ner. Det femte handlar om hur människor står i förhållande till varandra, att stå ansikte mot 
ansikte underlättar social kontakt medan att stå rygg mot rygg försvårar detta (Gehl 2011:62,65).

INHABITING CONTACT PROMOTING CONTACT
Visual and ouditory Visual and ouditory

1. Walls  1. No walls

2. Long distance  2. Short distance

3. High speed  3. Low speed

4. Multiply levels  4. One level

5. Back-to-back orientation 5. Face-to-face orientation

Illustration 5: Gehls diagram 
som visar fem sätt på hur 
den fysisk utformningen kan 
främja eller hindra social 
kontakt.   
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3.3 Kevin Lynch

Kevin Lynch var en amerikansk stadsplanerare och arkitekt vid Massachusetts Institute of 
Technology. Lynch fick internationell betydelse under 1960-talet i samband med publiceringen 
av sin bok The image of the city där Lynch presenterade sin studie över tre Amerikanska städer 
med inriktning på hur den visuella synen av städerna påverkar invånarnas rörelsemönster 
(Nationalencyklopedin 2018b).

Lynch (1960:9) ansåg att den fysiska utformningen påverkar människors förmåga att läsa av, 
förstå sig på och bilda sig en uppfattning av omgivningen och vidare hur människor kan navigera 
och röra sig i staden (Lynch 1960:9). Att förstå sig på omgivningen sker genom sensoriska 
signaler från den externa miljön. Färg, mönster, form, rörelse, ljus, lukt, ljud och känsel är 
element som bland annat påverkar människors uppfattning och förståelse av omgivningen 
(Lynch 1960:3). Alla sinnesintryck som individen tar in av omgivningen kan bli överväldigande 
och svåra att registrera och förstå. För att kunna förstå omgivningen behöver individen förenkla 
den genom att strukturera, välja ut och skapa en ordning i de sinnesintryck som identifieras. När 
individer förstår sig på omgivningen leder detta till en känsla av kontroll, vilket gör att individer 
vågar och väljer att vistas i dessa miljöer (Lynch 1960:3). I samband med publiceringen av sin 
bok The image of the city introducerade Lynch begreppet Imageability. Med Imageability avses 
den kvalitet som ett fysiskt element har för att skapa en tydlig bild av omgivningen för en viss 
observatör där färg, form, mönster och hur flera element är ordnade i förhållande till varandra 
påverkar hur lätt det är att identifiera och strukturera bilden av omgivningen (Lynch 1960:9). 
Lynch (1960:46) menade att den fysiska utformningen som påverkar observatörens möjlighet 
till att läsa av och förstå omgivningen kan delas in i fem element; stråk, gränser, distrikt, noder 
och landmärken. 

Illustration 6: Lynch illustrationer som visar de fem elementen; stråk, gränser, distrikt, noder och 
landmärken.  
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Stråk beskrivs som de ytor som binder samman distrikt, noder och 
samlingsplatser i städer och ytor som människor rör sig på för att ta sig 
till och från platser. Det kan exempelvis vara gångbanor, bilvägar och 

järnvägsspår. Längs med stråken placeras oftast städers fysiska objekt och offentliga platser, 
som bland annat byggnader, monument och parker. De placeras i anslutning till stråken för att 
underlätta tillgängligheten till dessa platser vilket gör att de fysiska objekten och de offentliga 
platserna kan studeras i samband med att observatören rör sig genom stråken (Lynch 1960:49). 
Observatörens möjlighet till att förstå och läsa av stråken påverkas av dess kontinuitet och om de 
har en tydlig riktning. Ett stråk med fysiska egenskaper som upprepar sig eller är genomgående 
längs med stråket skapar en tydlighet vad stråket leder till. Det kan exempelvis vara belysning 
som är placerad längs med stråket, att stråket avgränsas i sidled av ett staket som sträcker 
sig längs med stråket eller att markbeläggningen är genomgående längs hela stråket (Lynch 
1960:52,54,96). För att observatören ska vilja vistas och röra sig på stråken behöver stråken 
vara mer än bara lättlästa och förståeliga. Den fysiska utformningen och den omgivande miljön 
som exempelvis fasadernas utformning, ljud och dofter påverkar även om observatören vill 
vistas och röra sig på stråken (Lynch 1960:96).

Gränser är de linjära elementen som avgränsar distrikt, stråk, noder och 
samlingsplatser. Det kan vara vägar, murar, byggnader eller topologiska 
element som exempelvis en strandkant (Lynch 1960:41). Kontinuerliga 
och synliga gränser skapar starka och tydliga gränser som gör att individer 

förstår var de offentliga rummen börjar och slutar. Starka och tydliga gränser kan både skapa 
isoleringar mellan olika offentliga rum men kan även sammanfoga rum. Exempelvis kan ett 
järnvägsområde minska möjligheten till att förflytta sig mellan två platser om det inte finns några 
tunnlar eller broar mellan områdena. Gränser kan även sammanfoga områden, exempelvis kan 
en väg som avgränsar två offentliga rum förenas genom att det placeras affärer och restauranger 
längs med vägen (Lynch 1960:64-65). 

Distrikt beskrivs som ett område i staden som består av gemensamma 
och identifierbara egenskaper som exempelvis strukturer, former, detaljer, 
symboler, byggnadstyper, användningar, invånare och topografi. Hur 
tydliga dessa egenskaper är påverkar hur lätt observatören kan förstå 
sig på distriktet. Exempelvis kan ett distrikt vara ett område som har en 

enhetlig arkitektonisk utformning eller ett område som används för att utföra sportaktiviteter 
(Lynch 1960:41,67). Definitionen av ett distrikt påverkas även av dess gränser. Gränserna kan 
både vara skarpa, bestämda och exakta som tydligt visar var distriktet börjar och slutar, till 
exempel kan det vara en park som avgränsas av en asfalterad storstadsmiljö. Gränserna kan 
även vara mjuka och osäkra där det är svårt att se var distriktet börjar och slutar, till exempel 
kan det vara gränsen mellan ett shoppingdistrikt och ett kontors- eller bostadsdistrikt. Ibland 
finns inga fysiska gränser mellan distrikten men där andra egenskaper såsom invånarnas etniska 
bakgrunder kan definiera vad som innefattar ett distrikt (Lynch 1960:69). 
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Noder beskrivs som strategiska punkter i staden där flera stråk korsas eller 
går igenom och beskrivs som områden där individen kan gå in och vistas i 
noden samt röra sig vidare till en ny plats (Lynch 1960:41,72). Det finns två 
typer av noder. Det första är noder som består av korsningar och platser där 
byten och pausar görs i transporten medan det andra är noder som består av 

samlingsplatser och koncentrationer av en viss användning eller en viss fysisk karaktär (Lynch 
1960:41). Korsningar och platser för byten av transporter är noder där observatören måste fatta 
beslut om vilken väg som ska tas. Detta sker oftast i tidspressade situationer, vilket gör att dessa 
noder måste vara utformade med tydliga och lättlästa element för att observatören ska kunna 
förstå sin omgivning utan att förvirringar skapas. Exempel på dessa noder är vägkorsningar, 
järnvägsstationer och flygplatser (Lynch 1960:72-73). Samlingsplatser och koncentrationer av 
viss användning eller av en viss fysisk karaktär kräver inte samma tydlighet som korsningar och 
platser för byten av transporter kräver. Dessa noder kräver istället en utformning som tillgodoser 
observatörens behov av att vilja vistas och använda platsen. Exempel på dessa noder är torg, 
parker eller distrikt (Lynch 1960:75). 

Landmärken är en typ av punkt i staden men skiljer sig från noder då 
observatören i det här fallet inte kommer in i elementet utan befinner sig bredvid 
det. Landmärken kan exempelvis vara byggnader, skyltar, affärer eller berg 
som betraktas och läses av från utsidan (Lynch 1960:46-48). Ett landmärke kan 
skapas på två sätt. Det första är att göra elementet synligt från många platser i 
staden. Det andra är att skapa en lokal kontrast med närliggande element, det 
vill säga en variation i höjd och material. Dessa landmärken i staden skapar 

riktmärken för observatörer att kunna orientera sig och förstå var i staden de befinner sig (Lynch 
1960:80). 

Lynch (1960:84) menade att dessa grundläggande element inte fungerar var och en för sig 
utan att de måste sättas tillsammans för att en stad ska kunna fungera och kunna förstås av 
individer. Ett stråk utan tydliga noder vilseleder observatören vart stråket leder och ett distrikt 
utan tydliga gränser skapar svårigheter i var distriktet börjar och slutar (Lynch 1960:84). Utifrån 
dessa element utarbetade Lynch en metod som går ut på att kunna skissa upp och beskriva 
städers läsbarhet på en karta. I metoden skissas elementen upp som symboler på en karta för 
att visualisera vilka element som finns i en stad samt se vilka förhållanden som finns mellan 
elementen (Lynch 1960:156).  

Illustration 7: Ett exempel på Lynch metod över hur städers 
stadsbilder kan visualiseras utifrån de fem begreppen. 
Exemplet visar staden Bostons stadsbild. 
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3.4 Gordon Cullen

Gordon Cullen var en inflytelserik brittisk arkitekt och arkitekturskribent under 50- och 
60-talet. Cullen var en förespråkare för den estetiska traditionen, som speglar en arkitektonisk 
och smal förståelse av stadsdesign. Traditionen koncentrerade sig på den visuella kvalitén och 
de estetiska egenskaperna i de offentliga rummen (Carmona et al. 2010:6-7). Cullen har gjort 
sig känd i planeringssammanhang för att ha testat och utfört fallstudier kring utformningen av 
offentliga rum i städer och där dessa studier presenteras i boken The Concise Townscape. Boken 
fokuserar på den visuella upplevelsen av staden, på hur en plats upplevs utifrån den fysiska 
utformningen, på hur kontraster påverkar intrycken av staden och på hur människors rörelse i 
staden påverkas av den fysiska utformningen (Cullen 1971:7,12, Nationalencyklopedin 2018a). 

Cullen (1971:44) menade att individer upplever de offentliga rummen utifrån sina sinnen och att 
individer agerar utifrån vad de upplever. För att stimulera sinnena bör rum utformas med olika 
rumsliga identiteter som skapar en nyfikenhet hos individer att ta reda på hur nästkommande 
rum är utformat. Rumsliga identiteter kan bland annat skapas av utformningen på byggnadernas 
fasader, markbeläggningen i rummet och detaljer på andra fysiska objekt i rummet såsom murar, 
staket, trappor och bänkar (Cullen 1971:23-29, 32, 91). Dessa rumsliga identiteter bidrar till att 
rummen blir intressanta för individer och påverkar om individer vill vistas och röra sig i och 
mellan rummen (Cullen 1971:44). I och med detta bör de offentliga rummen i städerna utformas 
med en variation av stora och små rum samt öppna och slutna rum. Detta för att det påverkar 
den psykologiska känslan av att befinna sig över, under, utanför eller inne i ett rum. Exempelvis 
kan detta uppstå när individen rör sig från en smal gata ut på ett torg för att sedan återgå till en 
smal gata igen eftersom variationen på rumsstorleken då blir stor (Cullen 1971:44). 

Skalan på den fysiska utformningen i de offentliga rummen påverkar även individers upplevelse 
av rummen. Skala beskrivs som en relation mellan två objekts storlekar och är inte detsamma 
som om ett objekt är stort eller litet. Två olika stora objekt som är placerade nära varandra 
kommer upplevas som att ett objekt är litet medan det andra kommer upplevas som stort oavsett 
dess verkliga storlek. Exempelvis upplevs en parkbänk som stor i jämförelse med en kantsten 
och att ett enfamiljshus upplevs som litet i jämförelse med en kyrka. Det är inte bara två objekts 
relation i storlek som påverkar upplevelsen av skalan utan även objektens detaljer och mönster. 
Ett objekt med en detaljrikedom upplevs i förhållande till ett objekt med en slät yta utan detaljer 
som mindre (Cullen 1971:79). 

För att människor ska kunna skapa en förståelse i definitionen av rummen behöver relationer 
mellan byggnaderna finnas för att byggnaderna ska kunna ses i ett sammanhang. Byggnader 
som ligger i anslutning till varandra och består av en oregelbunden och varierad arkitektonisk 
utformning kan skapa en nyfikenhet hos individer att försöka förstå hur de olika byggnaderna 
hänger ihop. Närheten mellan byggnaderna skapar en möjlighet för individer att urskilja 
upprepningar av exempelvis vinklar, mönster eller former mellan byggnaderna. Upprepningarna 
som kan urskiljas skapar en känsla av att byggnaderna hänger ihop även om det skiljer i 
dess arkitektoniska utformning. En byggnad med en liknande arkitektonisk utformning som 
omgivande bebyggelse kan upplevas som segregerad om den är placerad en bit ifrån övriga 
byggnader eller om det finns en barriär, exempelvis en väg mellan byggnaden och övrig 
bebyggelse (Cullen 1971:78).
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Människan beskrivs som det mest rörliga “objektet” i staden och för att människor ska stanna 
upp behöver det finnas något som håller människorna kvar i rummen. Detta kan till exempel 
vara olika utomhusaktiviteter, handel, rekreation och socialt liv (Cullen 1971:104). En brist på 
hur offentliga utrymmen utformas för att tillgodose aktiviteter leder till att många offentliga 
platser misslyckas med att komma till liv (Cullen 1971:44). Att ge invånare öppna utrymmen 
för att möjliggöra att dessa aktiviteter kan äga rum är inte i sig tillräckligt. Ett öppet utrymme 
i staden behöver även vara inrett med föremål som gör att strömmen av människor stannar 
upp och använder sig av rummet (Cullen 1971:104). Det kan exempelvis vara att rummet är 
utformat med sittplatser, lekplatser eller platser utformade för sporter. Att inreda de offentliga 
rummen med fysiska föremål som får individer att vilja stanna är inte tillräckligt. Människor 
har bekvämlighetskriterier som behöver uppfyllas där kriterierna som får människor att stanna 
på en plats är att det finns skugga för solen, skydd för nederbörd och andra bekvämligheter i 
form av sköna sittbänkar och markbeläggning som är lätt att ta sig fram på (Cullen 1971:23-29, 
91). För att människor ska förstå vad de olika offentliga rummen innehar för aktiviteter behöver 
rummen utformas med olika strukturer som material, färg och skalor som bidrar till rummens 
identiteter och för att skapa en visuell känsla av att rummen är till för olika aktiviteter (Cullen 
1971:91). 
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3.5 Piazza del Campo

Piazza del Campo är ett torg i Siena, Italien. Torget växte fram under 1300-talet i en dal där 
tre stora vägar från tre kullar kopplades samman och torget var startskottet på staden Sienas 
framväxt. Den offentliga platsen har en sluttande karaktär med högre höjd i nordväst och en 
lägre höjd i sydöst. Torget har en form som en amfiteater med en omkrets på 333 meter och 
består av en markbeläggning i fiskbensdesign i rött tegel. Fiskbensdesignen är indelad i 10 
linjer av vit travertinsten, vilket skapar nio sektioner. Dessa nio sektioner representerar de nio 
guvernörerna i Governo dei nove, som styrde Siena runt 1300-talet. Sektionerna är riktade mot 
Palazzo Pubblico, som var residenset för de nio guvernörerna. Den konstnärliga utformningen 
av markbeläggningen har som syfte att efterlikna jungfru Marias kappa, då Jungfru Maria var 
och är ett skyddshelgon i Siena (Discover Tuscany u.å.). Torget och fiskbensdesignen avgränsas 
av ett staket och utanför staketet omringas torget av en gata och byggnader med uteserveringar. 
Byggnaderna som omger torget byggdes efter gatans naturliga avgränsning och har anpassats 
efter den, vilket har gjort att husen är konkava och vinklade i fasaderna (Agoralogi u.å.). 
Byggnaderna runt torget består av fem till sju våningar med undantag av rådhuset Palazzo 
Pubblico där tornet har en höjd på 102 meter (Descover Tuscany u.å.). Palazzo Pubblico är 
placerad vid torgets lägsta del och kan upplevas som teaterrummets scenfond (Agoralogi u.å.). 
Syftet med torgets utformning var att skapa en homogen arkitektonisk utformning med avsikten 
att skapa en harmonisk struktur mellan torget och omkringliggande byggnader. Från torget 
utstrålar elva smala gator in i staden i olika riktningar (Discover Tuscany u.å.).

Torget byggdes för att vara en plats där hela befolkningen kunde mötas för aktiviteter, folkfester, 
politiska händelser och spel av olika slag. Piazza del Campo har varit navet i Sienas stadsliv 
sedan 1300-talet och används fortfarande för evenemang av olika slag, bland annat anordnas 
hästkapplöpning på torget två gånger per år. På torget samlas även stadens befolkning och 
turister för att sitta, prata, vila, ta en fika eller bara beundra arkitekturen och den lugna miljön 
(Discover Tuscany u.å.). Torget är en symbol för hela staden och har utsetts av UNESCO att 
vara med på världsarvslistan av kulturvärden i världen (UNESCO u.å.). 

Illustration 8: Piazza del Campo ovanifrån.

N
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3.6 Praça do Comércio

Praça do Comércio är ett av de största torgen i Lissabon med en area på 36 000 m2 
(LisbonLisboaPortugal 2018). Torget byggdes på platsen där det gamla kungliga slottet stod 
innan jordbävningen år 1755 ödelade slottet och stora delar av Lissabon (Lisbon.net u.å.). 
Efter jordbävningen byggdes staden upp på nytt, där bland annat en ny central stadsdel med 
regelbundet gatunät och stora torgrum kallat Baixa blev till. Ett av de nya torgen inom stadsdelen 
var Praça do Comércio (Nationalencyklopedin 2018c). 

Praça do Comércio består av en stor, öppen, kvadratisk yta. I mitten av torget står en staty 
föreställande kung José I som regerade under återuppbyggnaden av Lissabon (AFAR u.å.). 
Torget består av en markbeläggning av linjer som går i två olika riktningar och skapar mönster 
av romber. Mönstret av romber omringas av en mörkare markbeläggning i öster och i väster 
med syftet att fungera som gångvägar. I norr och söder går tungt trafikerade bilvägar som 
avgränsar torget. En bred marmortrappa är belägen i den södra delen av torget söder om 
bilvägen och sträcker sig ner mot floden Tagus. De andra tre sidorna av torget omringas av låga 
gulfärgade, symmetriska byggnader med långa arkader längs fasaderna. I byggnaderna finns 
bland annat rådhus, tullhus, ministerier och ett flertal restauranger med uteserveringar. Den 
mittersta byggnaden är utformad med en triumfbåge placerad i linje med statyn av kung José I 
och avenyn Rua Augusta, som går rakt genom de kvadratiska kvarteren till trafikknutpunkten 
Rossio (Nationalencyklopedin 2018c). 

Historiskt har torget varit en traditionell plats där handelsmän sålde sina varor och upptäcktsresare 
samlade ihop pengar för att finansiera deras resor ut i världen (LisbonLisboaPortugal 2018). När 
torget först byggdes betraktades platsen som “dörren” till Lissabon där fartygen stannade och 
lämnade sina varor (Lisbon.net u.å.). Under de senaste århundradena har parader, festligheter, 
konserter och till och med avrättningar ägt rum på torget. Idag är torget en stor turistattraktion 
för besökare samt ett transportcentrum för spårvagnsnätet och tunnelbanan som är ansluten till 
färjeterminal med avgångar söderut över floden Tagus (LisbonLisboaPortugal 2018). 

Illustration 9: Praça do Comércio ovanifrån.

N
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3.7 Jämförelse

Sitte, Gehl, Lynch och Cullens arbeten om rum och gestaltning skiljer sig från varandra när 
det gäller de offentliga rummens betydelse, användning och utformning. Skillnader mellan 
arkitekternas arbeten ligger i vad de anser vara av betydelse i de offentliga rummen och vad 
de anser att de offentliga rummen ska användas till. Utifrån arkitekternas syn på de offentliga 
rummens betydelse och användning har de tagit fram olika rums- och gestaltningsprinciper hur 
de offentliga rummen ska utformas. Sitte (1982:102) tog upp att de offentliga rummen ska ses 
som ett konstnärligt sammanhang där människor kan uppleva konst och menade att de offentliga 
rummen utifrån detta ska utformas med en detaljrikedom, vara av varierande karaktär och med 
konstnärliga drag. Gehl (2011:9-12) menade att de offentliga rummen är platser där människor 
kan utföra aktiviteter av olika slag och att rummen bör utformas för att människornas behov 
av att kunna utföra aktiviteter ska uppfyllas. Lynch (1960:9) tog upp vikten av att människor 
ska kunna läsa av och förstå sig på omgivningen och där stadens offentliga rum med dess 
fysiska element ska utformas för att människorna ska kunna förstå sig på sin omgivning. Cullen 
(1971:7,12) riktade in sig på det visuella, likt Sitte. Cullen (1971:7,12) menade att de offentliga 
platserna ska ses som konstnärliga rum som kan upplevas i sekvenser där stadens offentliga rum 
bör utformas med kontraster och variationer för att bidra till spännande visuella intryck.

Arkitekternas arbeten skiljer sig åt i deras rums- och gestaltningsprinciper men vissa likheter kan 
ändå urskiljas. Både Gehl (2011:9-12) och Cullen (1971:44) betonade vikten av att aktiviteter 
ska ske i de offentliga rummen och att rummen kan, med hjälp av den fysiska utformningen, få 
individer att stanna kvar och utföra aktiviteter. En annan likhet som kan urskiljas mellan Sitte 
(1982:102) och Cullen (1971:7,12) är att båda betonade att de offentliga rummen i staden ska 
ses i ett konstnärligt sammanhang. Både Sitte (1982:102) och Cullen (1971:7,12) menade att 
rummen ska bestå av en oregelbunden och varierad karaktär för att människor ska bli nyfikna 
och vilja upptäcka mer av rummens karaktär. 

Arkitekternas arbeten om rums- och gestaltningsprinciper kan jämföras med de äldre torgen, 
Piazza del Campo i Siena och Praça do Comércio i Lissabon. Både Piazza del Campo och 
Praça do Comércio har i jämförelse med Sittes rums- och gestaltningsprinciper utformats med 
arkitektoniska konstnärliga byggnader som avgränsar rummet och skapar slutna och tydliga 
rum med konstnärliga “väggar”. Skillnaden mellan de två torgen är att Praça do Comércios 
fjärde sida är utan bebyggelse och istället består av en trappa med en utblick över Atlanten, 
vilket gör att ena väggen i rummet uteblir. Rummet känns i och med detta inte lika slutet men 
den öppna sidan av rummet kan istället kopplas till Gehls principer om aktiviteter i de offentliga 
rummen. Trappan används av både invånare och besökare som en plats att sitta på och där Gehl 
(2011:155) menade att för att människor ska sätta sig på en plats krävs det att platsen har vissa 
faktorer där det är värt att sätta sig, exempelvis att det finns en utsikt. 
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Piazza del Campo består av en öppen yta som är fri från byggnader, monument och statyer, 
vilket Sitte (1982:27-35) betonade är av vikt för att kunna se de omkringliggande byggnadernas 
arkitektur. Praça do Comércio liknar delvis Piazza del Campo då även den består av en öppen 
yta men skiljer sig åt då en staty är placerad i mitten av torget. Detta skiljer sig från Sittes idéer 
om att mitten ska vara fri. Det som kan ses på Praça do Comércio är att statyn Kung José I är 
en del i ett större sammanhang och bidrar till den visuella linje som skapas från statyn på torget, 
genom triumfbågen och vidare längs med gatan Rua Augusta fram till trafikknutpunkten Rossio. 
Statyn bidrar i det större sammanhanget med en tydlig struktur och vidare med läsbarheten av 
staden, vilket kan kopplas till Lynch idéer om att den fysiska utformningen ska bidra till att 
invånare ska kunna läsa av och förstå staden. Linjen bidrar till en förståelse att människor kan 
röra sig från gatan in på torget. 

Piazza del Campo används av invånarna och besökare som en plats att sitta och beundra 
arkitekturen och som en plats att ta en fika på. Mer specifika aktiviteter äger även rum på 
platsen som exempelvis hästkapplöpningar. Detta kan kopplas till Gehl (2011:9-12) och Cullens 
(1971:44) idéer om att en plats behöver bestå av olika användningsområden för att individer 
ska ha en anledning att stanna och använda platsen. På Praça do Comércio sker aktiviteterna 
i ytterkanterna av torget, exempelvis finns det restauranger och uteserveringar här. Detta kan 
kopplas till Sitte (1982:32-33) som menade att människorna känner sig som mest trygga 
i kanterna av de offentliga rummen och att det offentliga livet därför bör ske i kanterna av 
rummen.  

Både Piazza del Campo och Praça do Comércios arkitektoniska utformning har en koppling till 
städernas historia. Piazza del Campo med markbeläggningens koppling till jungfru Maria och de 
nio guvernörerna och Praça do Comércio med statyn Jose I kopplad till stadens återuppbyggnad. 
En koppling till städernas historia bidrar till torgens identitet och att torgen får en särskild prägel 
som bara kan kopplas till just de torgen. En tydlig identitet av en plats gör att människor kan 
förstå sig på dessa, vilket kan kopplas till Lynch (1960:3) som tog upp vikten av att människors 
förståelse av offentliga rum påverkar människors vistelse i rummen. 
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4. EMPIRI
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Utifrån att ha studerat de fyra arkitekternas rum- och gestaltningsprinciper och jämfört dessa 
med de äldre torgens utformning har fem begrepp urskilts som vi anser påverkar människors val 
av att vistas på och använda torgen. 

De fem begreppen är:

Med sinnesintryck menas att människors uppfattning av torgen påverkas av vad människor ser, 
hör, luktar, känner och smakar. Med användning menas vad de offentliga rummen kan användas 
till för att få människor att stanna kvar en längre tid i rummen. Med behov och önskemål menas 
att människor har olika önskemål om vad de vill använda torgen till och olika behov när det 
gäller att kunna ta sig fram och använda rummen. Med omgivning menas hur torgen förhåller 
sig i ett större sammanhang. Med det menas hur torgen är placerat i förhållande till andra delar 
av staden och hur den fysiska miljön är utformad runt om torgen. Med fysisk utformning menas 
med vilka fysiska objekt som torgen utformas med och var objekten placeras i förhållande till 
varandra i rummen.

4.1 Fem begrepp

Användning

Omgivning

Fysisk utformning

Behov och önskemål

Sinnesintryck
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De fem begreppen kan appliceras på de fyra arkitekternas rums- och gestaltningsprinciper för 
att tydliggöra att det finns likheter och skillnader mellan arkitekternas arbeten. 

Illustration 10: Tabell över de fem begreppen applicerat på de fyra arkitekternas rums- och 
gestaltningsprinciper.

Sinnesintryck Användning Behov och önskemål Omgivning Fysisk utformning

Sitte Den konstnärliga 
utformningen påverkar 

individers upplevelse av 
rummen

Konsten bidrar till att 
individer kan ta en paus 
från det vardagliga livet

Människor behöver konst 
för att inte bli uttråkad

Rummen omsluts av 
väggar för att skapa en 
definition av rummens 

början och slut

Varierande, oregelbundna 
och slutna rum i mänsklig 
skala där rummen hänger 
ihop i sekvenser och ses 

som ett konstnärligt 
sammanhang

Gehl Syn och hörsel påverkar 
möjligheten till att 

sociala aktiviteter äger 
rum

Utföra aktiviteter av olika 
slag; nödvändiga, valbara 

och sociala aktiviteter

Människor har behov och 
önskemål som måste 

uppfyllas för att de ska 
kunna utföra aktiviteter

Rummens omgivning 
består av arkitektoniska 
och naturliga objekt som 
människor kan titta på

Utformningen ska 
anpassas efter de 
grundläggande 

aktiviteterna där 
markbeläggning, 

sittmöjligheter, nivåer, 
avstånd och väggar 

påverkar aktivitetsnivån

Lynch Sensoriska signaler från 
den externa miljön 
påverkar individens 
navigeringsförmåga

Röra sig mellan olika 
målpunkter

Människor måste kunna 
förstå sig på sin 

omgivning

Rummen avgränsas med 
gränser som tydliggör var 
rummen börjar och slutar

De fem elementen ska 
finnas med i staden; 

stråk, gränser, distrikt, 
noder och landmärken

Cullen Att se kontraster i 
rummen ger ett 

spännande intryck och 
skapar en nyfikenhet

Aktiviteter och rörelse i 
och mellan varierande 

och kontrasterande 
offentliga rum

Människor behöver något 
som håller dem kvar i 

rummen

Varierande och 
kontrasterande rum 

placeras i anslutning till 
varandra

Oregelbundenhet med 
olika strukturer och 

skalor
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Utifrån de fyra arkitekternas rums- och gestalningsprinciper och studerandet av de äldre torgen 
har vi kommit fram till att de fem begreppen bör bestå av det som nämns nedan för att torgen 
ska användas av människor. 

Sinnesintryck

Att se, höra, lukta, känna och smaka påverkar individens uppfattning av torgen. För att stimulera 
människors sinnesupplevelser och vidare skapa en nyfikenhet och ett intresse hos människor 
bör torgen utformas med konst och kontraster. Med kontraster menas att torgen varierar i dess 
utformning när det gäller de fysiska objektens material, färger, mönster och skalor. Med konst 
menas att de fysiska objekten, som bland annat byggnadernas fasader, och markbeläggningen, 
kan utformas med olika konststilar. Platsen kan även prydas med skulpturer och monument. 
Hur människor med hjälp av sina sinnen upplever den externa miljön påverkar även människors 
möjlighet till att kunna navigera sig på torgen. Torgens fysiska objekt som kan stå i kontrast 
med varandra behöver i och med detta även kunna ses i en struktur som skapar en förståelse 
för definitionen av rummen. Med struktur menas att de fysiska objekt som utgör rummen ingår 
i ett sammanhang där det finns en ordning och ett förhållande mellan de fysiska objekten. Det 
kan exempelvis vara att utformningen av byggnadernas fasader och byggnadernas ingångar 
förhåller sig till markbeläggningens utformning och mönster. 

Det som människor ser på torgen bör vara i mänsklig skala för att människor ska kunna relatera 
och förstå sig på sin omgivning. För stora rum som utformas med överdimensionella objekt 
som placeras långt ifrån varandra är svårare för människor att förstå än objekt som är i mänsklig 
skala och ligger i närheten av varandra. Detta då objekt med en mänsklig skala kan studeras på 
samma nivå som människan som studerar objektet är på, vilket gör att det som studeras kan ske 
på en närmare och mer intim nivå än de storskaliga objekten. Vissa storskaliga objekt kan ändå 
finnas på torgen för att skapa kontraster till de övriga objekten som utformas i mänsklig skala.

Synen av att se andra människor utföra aktiviteter påverkar även den visuella bilden. Detta då 
det är människor som bidrar till att torg blir mer levande med dess sätt att bete sig och agera. 
Alla människor är unika vilket gör att studerandet av andra människor på torgen hela tiden 
kommer att förändras och skapar nya visuella intryck för den som studerar torgen. Synen är inte 
det enda sinnet som bör stimuleras på torgen. Att stimulera flera sinnen på torgen bidrar till att 
platsen upplevs på en djupare och mer detaljerad nivå. Att människor kan känna dofter från mat, 
höra människor prata, känna solens varma strålar och känna smaken av nybryggt kaffe bidrar 
till att platsen kan upplevas på en helt annan nivå än om platsen bara upplevs utifrån synen. 
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Användning 

För att människor ska vilja stanna och vistas på torgen behöver det finnas en användning. För 
att torgen ska kunna användas krävs det att de grundläggande aktiviteterna kan utföras; att 
kunna gå, stå, sitta samt prata. Att kunna utföra de grundläggande aktiviteterna krävs det att 
torgen utformas med hänsyn till dessa. För att kunna gå är markbeläggningen och avstånd 
avgörande. Asfalt och släta plattor är underlag som förenklar framkomligheten medan grus, 
sand och kullersten försvårar detta. För stora och monotona torg skapar stora avstånd både 
när det gäller det fysiska avståndet och upplevelseavståndet, där upplevelseavstånd menas hur 
mycket människor kan uppleva längs med vägen. Mindre torg med en detaljrikedom och flera 
användningsområden skapar mindre avstånd, både när det gäller det fysiska avståndet och 
upplevelseavståndet, vilket förbättrar möjligheten till att människor vill vistas i och använda 
torgen då det inte känns lika ansträngande att gå i rummet. Att stanna upp eller att sitta sker 
oftast längs med kanterna på torgen. I och med detta bör bänkar placeras längs med kanterna 
eller längs med “innerväggarna” på torgen. Vid placering av bänkar bör även andra aspekter 
tas hänsyn till, som exempelvis solläge, utsikt och bekvämlighet. När de grundläggande 
aktiviteternas behov har tillgodosetts kan mer komplicerade aktiviteter äga rum på torgen. Den 
fysiska utformningen kan utformas med lekplatser, uteserveringar eller idrottsaktiviteter för att 
tillgodose de mer komplicerade aktiviteterna.

På torgen sker även sociala aktiviteter mellan människor och för att tillgodose dessa aktiviteter 
bör antalet störande moment, som till exempel nivåskillnader, väggar, stora avstånd och att 
höga hastigheter reduceras. Nivåskillnader påverkar de sociala aktiviteterna då det mänskliga 
visuella fältet är mer utvidgat horisontellt, vilket gör att social kontakt med andra människor 
lättare kan ske i samma nivåer. Väggar avgränsar och stänger ute eller inne människor, vilket 
skapar barriärer som försvårar social kontakt. Stora avstånd försvårar möjligheten till att se, 
höra och kunna prata med andra människor medan korta avstånd underlättar för detta. Sociala 
aktiviteter påverkas även av hastigheter. Detta då människor är skapta för en hastighet på fem 
kilometer i timmen och där en högre hastighet försvårar för människor att se och uppfatta det 
som sker runt omkring.

Behov och önskemål 

Människor har psykiska och fysiska begränsningar i vad de kan och vill göra. För att människor 
ska våga och vilja vistas på torgen behöver de utformas med fysiska objekt som människor kan 
förstå sig på och kan läsa av. Det kan exempelvis vara att det finns en kantsten mellan gångtrafik 
och biltrafik som tydliggör var de gående får gå och var biltrafiken får köra. Människor har som 
behov att vilja veta vad som sker runt omkring dem för att ha kontroll och känna sig säkra. När 
människor stannar på torgen för att stå eller sitta en längre tid vill de ha en position på torgen 
som lämnar ryggen fri för att veta att ingenting sker bakom dem. Utformningen av platser 
där människor kan stå under en längre tid och placeringar av sittplatser bör, för att uppfylla 
människors behov av detta, placeras mot torgens väggar eller fysiska objekt. Sittplatser kan 
även placeras med ryggen mot varandra där sittmöjligheterna agerar som väggar för varandra.  
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Människor har som önskemål att få uppleva en visuellt tilltalande omgivning. Den visuella 
omgivningen kan bestå av byggnaders arkitektur eller en utblick över något, som exempelvis 
ett naturlandskap eller ett hav. Med byggnaders arkitektur väljer människor att vistas i miljöer 
som är utformade med en varierande och detaljerad arkitektur med kontraster. Detta för att en 
variationsrikedom och mångsidighet i det som ses gör att människors visuella sinne berikas 
med flera intryck och minskar risken för att människor ska bli uttråkade. 

Det räcker inte att människor vågar och vill vara på torgen utan det krävs även att alla 
människors fysiska förmåga tas hänsyn till. Torgen ska vara tillgängliga för alla stadens invånare 
och besökare och där den fysiska utformningen kan försvåra detta. Exempelvis kan trappor, 
kantstenar, avsaknaden av ledstänger och övergångar utan trafiksignaler försvåra möjligheten 
att alla invånare och besökare kan vistas på torgen medan ramper, taktila plattor, ledstänger, 
belysning och trafiksignaler kan underlätta för detta.

Omgivning

Torgen bör omslutas av väggar för att skapa en känsla av slutna rum där människor förstår var 
rummen börjar och slutar. Väggarna runt torgen kan exempelvis bestå av byggnadernas fasader, 
staket, murar eller vegetation. Ett torg behöver även ha ingångar för att människor ska kunna ta 
sig in och ut ur torgen men där ingångarna skapar hålrum i rummen, vilket minskar upplevelsen 
av rummens slutenhet. Smalare och färre antal ingångar ökar torgets upplevda slutenhet. För att 
maximera torgets upplevda slutenhet bör även gatorna in till torget stå i vinkel med individens 
synvinkel för att skapa en känsla av att inga hålrum på torget finns.

De aktiviteter som sker i de omkringliggande byggnaderna påverkar torgens användning. Ett torg 
omslutet av byggnader, innehållande funktioner som invånare och besökare använder dagligen, 
gör att fler människor passerar torget för att ta sig till och från dessa användningsområden. 
Det kan exempelvis vara funktioner som mataffärer, klädaffärer, restauranger, caféer eller 
biografer. Torg utformade med fysiska objekt som får människor att stanna kan leda till att 
människor som tar sig till och från de omkringliggande byggnaderna väljer att stanna och 
använda torget i samband med att de använder de omkringliggande byggnadernas funktioner. 
De omkringliggande byggnaderna kan även bestå av pampiga byggnader med en arkitektur 
som bidrar till den visuella upplevelsen av torgen. Byggnaderna kan exempelvis vara rådhus, 
kulturhus och konserthus. Dessa pampiga byggnader kan även bidra till en pondus till torgen 
och där torgen fungerar som en plats att visa upp staden på, vilket kan kopplas till vad torg förr 
i tiden hade för syfte. 

Det finns en gräns i hur långt människor kan eller är villiga att gå och för långa avstånd leder 
till att människor väljer att inte gå till dessa torg. Torgen bör placeras i nära anslutning till stråk 
där många människor rör sig på. Stråken bör inte korsa eller gå rakt igenom torgen utan gå i 
utkanterna av torgen. Detta för att torgens mitt ska hållas fri och att ytan inte ska delas upp då 
det leder till att torget upplevs som en förbipassage och inte som ett torg. 
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Fysisk utformning

Utifrån arkitekternas rums- och gestaltningsprinciper samt studerandet av de två äldre torgen 
kan två inriktningar urskiljas på hur den fysiska utformningen på torgen kan utformas. Den ena 
inriktningen betonar att torgen utformas med en öppen yta för att hålla mitten fri, där utsikten 
mot torgens väggar bestående av bland annat byggnadernas fasader, kan ses utan att störas av 
fysiska objekt placerade i mitten av torget. Den andra inriktningen betonar att torgen utformas 
med rum i rummet för att skapa sekvenser av varierande och intima rum med kontraster. 

Den första inriktningen betonar att torgen formges med en öppen yta där de fysiska objekten och 
aktiviteterna placeras längs med torgens väggar. Detta för att människor ska kunna se och studera 
väggarna och de aktiviteter som sker längs med torgens kanter. Torgens ytterväggar utformas med 
varierande och detaljerad arkitektur med kontraster för att bidra till den visuella upplevelsen av 
torgen. Väggarna utformas med hänsyn till torgens markbeläggning där utformningen av dessa 
skapar en känsla av att de hänger ihop. Väggarna skapar även en slutenhet och en definition 
av torgen som rum i staden. Fysiska objekt som bland annat sittplatser, uteserveringar och 
restauranger placeras i kanterna av torgen för att skapa möjlighet för människor att stanna på 
torgen en längre stund. Den öppna ytan i mitten av torgen används och utformas för tillfälliga 
aktiviteter såsom, marknader, uppträdanden, evenemang och demonstrationer. 

Den andra inriktningen betonar att torgen utformas med rum i rummet som skapar sekvenser 
av varierande och intima rum med kontraster. Rummen på torgen bidrar till att människor kan 
dela in torgen i mindre delar, vilket gör att människor lättare kan förstå sig på sin omgivning. 
Rummen på torgen är av varierad karaktär för att skapa kontraster mellan rummen och vidare 
berika den konstnärliga sidan av hjärnan. De olika rummen skapar en möjlighet i att lätt kunna 
dela in rummen i olika användningsområden samt skapa en tydlighet i var olika aktiviteter äger 
rum på torgen. Exempelvis kan torgen innehålla ett rum med sittplatser, ett rum för lek, ett rum 
för att kunna äta och ett rum för uppträdanden. Rummen bidrar även till att torgen upplevs på 
en mindre och mer mänsklig skala då torgens storlek delas in i mindre delar. Den mindre skalan 
bidrar till att de omkringliggande objekten studeras på samma nivå som de människor som 
studerar objektet är på och skapar en mer intim upplevelse mellan observatören och objekten. 
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Tre offentliga platser i centrala Stockholm har studerats för att skapa en förståelse kring hur 
offentliga platser används av invånarna och besökare i verkligheten. De tre offentliga platserna 
har studerats utifrån hur den fysiska miljön är utformad med de fem begreppen i åtanke samt 
vilka aktiviteter som äger rum på platserna. De tre offentliga platserna är Hötorget, Sergels 
torg och Kungsträdgården. Resultatet av fallstudien presenteras under tre rubriker: lokalisering 
och historisk utveckling, fysisk utformning och sociala aktiviteter. Under rubriken lokalisering 
och historisk utveckling presenteras resultatet från tryckta källor och under rubrikerna fysisk 
utformning och sociala aktiviteter presenteras resultatet från de observationer som har 
genomförts på de offentliga platserna.
 

4.2 Fallstudie

Illustration 11: Karta över centrala Stockholm som visar lokalisering av de tre valda offentliga 
platserna; Hötorget, Sergels torg och Kungsträdgården. 

Stockholm 
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Kungsträdgården
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Hötorget

Lokalisering och historisk utveckling
Hötorget är ett torg som ligger på Norrmalm i centrala Stockholm cirka 1,2 kilometer från 
Stockholms central. Torget har benämnts med namnet Hötorget sedan i slutet av 1600-talet 
då området söder om torget användes för inridning och dressyr av hästar. Andra byggnader 
runt om torget användes under den här tiden som ateljéer för gjutning av stora skulpturer. 
Under 1700- och 1800-talet omgavs torget av bodar och hantverkslokaler och under 1900-talet 
uppfördes flera butiker runt om torget. Torget användes under dessa år för handel av matvaror 
och andra detaljvaror men i början av 1900-talet försämrades de sanitära förhållandena i 
Stockholm, vilket ledde till att all torghandel på Hötorget förbjöds. När torghandeln förbjöds i 
början på 1900-talet flyttade mycket av den försäljningen som ägde rum på torget in i saluhallar 
(Stockholms stadsmuseum 1998a). Under början av 1900-talet byggdes två byggnader intill 
torget som står kvar än idag. Det är PUB-huset som byggdes år 1925 och Konserthuset som 
byggdes mellan åren 1923 och 1926 med Ivar Tengbom som arkitekt (Stockholms stadsmuseum 
1998a). Konserthuset byggdes i torgets östra kant med en nyklassicistisk stil, inspirerat av Aten. 
Konserthuset byggdes för att vara en hemmascen åt Kungliga Filharmonikerna och för att vara 
en plats för bland annat utdelning av Nobelpriset (Konserthuset Stockholm u.å.). I anslutning 
till trappan byggdes Orfeusgruppen som är en staty skapad av Carl Milles (Skulptur Stockholm 
u.å.). PUB-huset som är beläget i torgets västra sida byggdes med en fasad för att matcha 
Konserthusets stilideal. PUB-huset användes som ett varuhus fram till 2015 då PUB-huset 
stängdes för att göras om till ett hotell men där den arkitektoniska utformningen på fasaderna 
bevarades (Reseguide Stockholm 2018). Cityomvandlingen på 1950- och 60-talet gav Hötorget 
ett helt nytt utseende med undantag av Konserthuset och PUB-huset som bevarades. Äldre 
bebyggelse revs för att göra plats för nyare och högre bebyggelse omkring torget, bland annat 
byggdes Hötorgscity som blev den nya saluhallen, Hötorgshallen, och fem nya höghus, de så 
kallade Hötorgsskraporna som ligger sydöst om torget. Tunnelbanan invid Hötorget invigdes 
även under den här tiden (Stockholms stadsmuseum 1998a). Torghandeln infördes igen under 
mitten av 1900-talet och torget används fortfarande som en plats för handel (von Sheele 2008). 

Bild 1: Konserthuset. Bild 2: Hötorgshallen. Bild 3: Föredetta PUB-huset.
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Fysisk utformning
Torget utgörs av en näst intill kvadratisk, öppen yta 
anpassad för torghandel. Markbeläggningen består 
av natursten placerat med ett snett riktat vågmönster 
över torget. Torgytan fylls på dagtid av matstånd, 
blomsterstånd och stånd innehållande kläder, väskor och 
andra detaljvaror och bidrar till torgets visuella intryck 
med alla dess färger. Torget omsluts av saluhallen i söder, 
det före detta kallat PUB-huset i väst, Konserthuset i öst 
och av Kungsgatan i norr. Konserthuset är utformad med 
en blå kulör samt kolonner som skapar en kontrast till 
de omkringliggande byggnadernas arkitektur. Framför 
byggnaden leder en trappa ner mot den öppna torgytan, 
där trappan exponeras för sol större delen av dagen. 

Sociala aktiviteter
På dagtid fylls Hötorget med torghandel av både matvaror och annan detaljvaruhandel i form av 
blommor och kläder. Handeln fortsätter även in i saluhallen där matkulturer från hela världen 
kan upplevas. En våning upp i saluhallens byggnad finns biografen Filmstaden Sergel. Utöver 
saluhallen omsluts torget av affärer, restauranger och ett hotell i väst innehållande ett café med 
uteservering. Den sociala aktiviteten på torget innefattar till största del den torghandel som äger 
rum på platsen. Utöver torghandeln passerar även turister, besökare och shoppare som ska till 
och från de omkringliggande byggnaderna. Torgets struktur gör att besökare rör sig längs med 
kanterna av torget, då torghandelns utbud oftast är den samma i mitten som i kanterna. Trappan 
vid Konserthuset används av människor som sittplats både när det är sol och när det regnar. 
Trappans solläge möjliggör för människor att kunna sitta och sola i trappan och när det regnar 
skyddas människor som sitter i trappan av Konserthusets tak som sträcker sig ut över trappan. 
Utöver trappan och uteserveringen är inte torget utformat med sittplatser. I och med detta står 
eller går de flesta som besöker eller befinner sig på torget. Torget är bilfritt vilket gör att tempot 
är i gångfart. 

Bild 4: Hötorgets markbeläggning.

Bild 5,6 & 7: Torghandel på Hötorget.
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Sergels torg

Lokalisering och historisk utveckling
Sergels torg är ett torg som ligger på södra delen av Norrmalm i centrala Stockholm ungefär 
450 meter från Stockholm central. Under 1900-talet skedde en cityförflyttning från Gamla Stan 
norrut mot Norrmalm. Södra delen av Norrmalm hade under den här tiden en äldre stadsstruktur 
med trånga gator, små fastigheter och kommunikationsproblem. För att södra delen av Norrmalm 
skulle kunna fungera som ett “City” behövde stadsbebyggelsen förnyas (Länsstyrelsen 
Stockholms län 2000:4). Torget byggdes i samband med Norrmalmsregleringen som inleddes på 
1950-talet och torget stod klart år 1967. Under Norrmalmsregleringen förändrades Stockholms 
innerstad och fick en helt annan utformning. De äldre byggnaderna revs för att göra plats 
för en modernare och mer storskalig bebyggelse. Byggnadernas funktioner byttes även ut. 
Journalister, författare och konstnärer som arbetade i de äldre byggnaderna fick flytta för att 
ge plats för banker, kontor och affärer (Stockholmskällan u.å.). Byggandet av tunnelbanenätet 
påbörjades 1931 och intill Sergels torg byggdes T-centralen som är en tunnelbanestation där 
alla tunnelbanelinjer möts, vilket har gjort torget till en plats där mycket rörelse sker till och 
från stationen (Stockholmskällan u.å., Tunnelbana karta 2016). Öster om Sergels torg anlades 
Sergelfontänen år 1968 där en del av Sergelfontänen är utformad av Edvin Öhrströms konstverk 
“Kristall-vertikal accent i glas och stål” och där konstverket har blivit en symbol för platsen 
(Betongindustri u.å., Länsstyrelsen Stockholms län 2000:20).

 

Bild 8 & 9: Överblick över Sergels torgs fysiska utformning idag.
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Fysisk utformning
Torgytan består av en öppen yta som är nedsänkt under marknivå innehållande ett stort svartvitt 
triangelmönster. Torgytans försänkning och samverkan med omgivande byggnader, främst 
Kulturhuset söder om torget, ger vid första anblick ett omslutande intryck. Vid närmare anblick 
upplevs torget som öppet där väggarna i rummet är odefinierade, då ingångar ansluter till 
torget från olika håll och nivåer. Från sydöst ansluts torget av en bred trappa och en ramp från 
marknivå samt av nedgången till T-Centralen. I väst ansluts torget av en trappa från marknivå 
och i nordväst fortsätter torgytan in under betongdäck. Under betongdäck är att ytan under 
betongdäck utgörs ytan av pelare som är utplacerade med jämna mellanrum från varandra. 
Detta ger en otydlighet i om torget fortsätter in under däck eller om det slutar där taket tar 
vid. Markbeläggningen fortsätter in under däck, vilket skapar en känsla av att torget fortsätter 
men där taket och pelarna skapar en helt annan rymd och känsla av rummet, vilket otydliggör 
rummets gräns. Den enda sidan av torget som avgränsas av en vägg är den södra sidan som består 
av en betongvägg och ett café med en uteservering. På torget finns inga fysiska objekt i form av 
sittplatser, monument, byggnader eller grönska. Omkring Sergels torg består byggnaderna av 
sex till sju våningar och är placerade i marknivå liggandes en bit från torget. Kulturhuset i söder 
och shopping- och kontorsbyggnader i väst. Hötorgsskraporna med 19 våningar ligger nordöst 
om torget och öster om torget ligger Sergelfontänen. Torget kan ses som en kommunikationsyta 
där olika trafikslag knyts samman i skilda nivåer. Biltrafik och gångtrafik i marknivå, gående på 
den nedsänkta torgytan och tunnelbanetrafik under mark. 

Sociala aktiviteter
Sergels torg ingår i en knutpunkt för trafik, handel, möten, manifestationer, demonstrationer, 
ceremonier och olika former av kulturyttringar. Förutom uteserveringen i söder saknar torget 
fysiska objekt som får människor att stanna och använda platsen samt består av flera ingångar, 
vilket gör att platsen används till största del som genomfartsyta. Rörelsen på torget sker till 
största del av människor som tar sig till och från andra platser, exempelvis från T-Centralen 
eller Drottninggatan mot Hamngatan som ligger öster om torget. En del människor stannar upp 
på torget men då i form av att stå och vänta på någon eller stå i en grupp och prata. Dessa stopp 
är tillfälliga och korta stopp. Den breda trappan i sydöst fungerar delvis som sittplats men där 
dessa stopp inte sker under en längre tid. Uteserveringen som ligger i södra delen av torget var 
tom under platsbesöket (2018-04-27 klockan 11.00). 

Bild 10 & 11: Markbeläggningens fortsättning in under betongdäck.
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Kungsträdgården

Lokalisering och historisk utveckling
Kungsträdgården ligger på Norrmalm i centrala Stockholm ungefär 1,1 kilometer från Stockholm 
central. Torget har sina historiska rötter från 1400-talet då den kungliga köksträdgården var 
placerad i Kungsträdgården. I början av 1500-talet levererades grönsaker och kryddor till hovet 
från trädgården och i slutet av 1500-talet förändrades Kungsträdgården enligt renässansens 
ideal, träd och örter importerades och ett orangeri byggdes. I början av 1600-talet fick trädgården 
klippta buxbomshäckar i geometriska mönster och i mitten av 1600-talet lät drottning Kristina 
bygga ett lusthus i parken, som finns kvar än idag. I slutet av 1600-talet fick Kungsträdgården en 
fransk barockstil med symmetriska former och en harmoniska känsla (Stockholms stadsmuseum 
1998b). I slutet av 1700-talet gjordes parken om till en mer “naturlig” park där de symmetriska 
formerna löstes upp och där parken istället utformades med stora gräsmattor. I mitten av 
1800-talet togs alla grönområden bort, utom lindalléerna och istället anlades en stor grusplan 
över hela parken. Under 1900-talet moderniserades Kungsträdgården i omgångar, bland 
annat byggdes fontäner, kiosker, sittplatser och scener (Stockholms stad 2017b). I anslutning 
till Kungsträdgården invigdes tunnelbanestationen Kungsträdgården år 1977 (Stockholms 
stadsmuseum 1998b). Under de senaste årtionden har Kungsträdgården med sitt centrala läge 
och fysiska utformning kännetecknas av att vara en plats för vila, rekreation och lek samt 
att vara en mötesplats för stadens invånare och besökare under årets alla årstider. På våren 
blommar körsbärsträden i parkens norra del och för många invånare och besökare har det blivit 
en tradition att besöka Kungsträdgården under den här tiden på året. Under sommaren är platsen 
välbesökt då evenemang som till exempel konserter, konstutställningar, idrottsevenemang och 
festivaler med inslag av mat och kultur äger rum på platsen. Under vinterhalvåret anläggs en 
skridskobana som används av invånarna och besökare, både för att åka skridskor och titta på 
andra som åker skridskor (Stockholms stad 2017a, Stockholms stad 2017b). 

 

Bild 12 & 13: Utblick över Forumdammen i nordlig och sydlig riktning.
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Fysisk utformning
Kungsträdgården karaktäriseras främst av alléerna av lindar och körsbärsträd som sträcker sig 
längs parkens östliga och västliga sidor. Körsbärsträden karaktäriserar parkens norra del medan 
lindarna sträcker sig längs hela parkens långsidor. Alléerna tillsammans med klippta häckar 
skapar rum i parken med olika innehåll och karaktär. Parken kan delas in i två delar, en nordlig 
och en sydlig, där den norra innehåller en damm, en konstgräsplatå och ett scenområde och där 
den södra delen karaktäriseras av grönområden med gräsytor och grusvägar. Den norra delen 
av parken består av ett rum innehållande Forumdammen som omges av sittmöjligheter i form 
av trappor och parkbänkar. Utanför parkbänkarna sträcker sig alléerna parallellt med bänkarna 
och ramar in rummet i öst och väst. I norr avgränsas rummet av en restaurang med uteservering. 
Alléerna av lindar och körsbärsträd ligger i fyra linjer på var sin sida av dammen och skapar 
olika rum med olika användningsområden, exempelvis ett rum för gående, ett rum för cyklister 
och ett rum för biltrafik. Söder om Forumdammen ligger ett rum innehållande en upphöjd 
konstgräsplatå med en staty placerad i mitten. Konstgräsplatån avgränsas med en låg stenmur, 
trappor, buskar och träd. Söder om konstgräsplatån ligger en scen med en asfalterad markyta 
nedanför. Den södra delen är utformad med gräsmattor, grusvägar, en fontän, uteserveringar 
och grönska i form av buskar och träd som avgränsar och skapar rum. 

Sociala aktiviteter
Kungsträdgårdens fysiska utformning bjuder in människor till att stanna på platsen under en 
längre tid där sittmöjligheterna i form av gräsytorna, de låga murarna, trapporna och parkbänkarna 
möjliggör för detta. Likaså restaurangerna och caféerna. De flesta människor som befinner sig 
i rummet med Forumdammen i parkens norra del, konstgräsplatårummet i parkens centrala del 
och rummet med gräsmattor och grusvägar i parkens södra del står eller sitter. Exempelvis sitter 
människor och läser en bok, äter en glass, sitter och solar eller sitter och pratar med varandra. I 
rummen i parkens kanter sker den största rörelsen av människor i form av att människor går till 
och från de olika delarna av parken eller att människor går till andra omkringliggande områden. 

Bild 14: Alléerna av lindar och 
körsbärssträd som skapar olika 
rum längs parkens långsidor.
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Jämförelse

Efter att ha studerat den fysiska utformningen i relation till de sociala aktiviteterna som sker 
på de tre offentliga platserna i centrala Stockholm kan både likheter och olikheter definieras. 
Kopplingar till de fem begreppen kan även urskiljas på de tre offentliga platserna där vissa 
innehar dessa begrepp medan andra saknar vissa delar av begreppen.

Efter observationerna som gjordes på plats upplevdes det att Sergels torg skiljer sig från 
Hötorget och Kungsträdgården då Sergels torg upplevdes som bristfällig när det kommer 
till de sinnesintryck som kan upplevas på platsen. Torget saknar en detaljerad och varierad 
arkitektonisk utformning som bidrar till den visuella upplevelsen samt saknar fysiska objekt 
som får människor att stanna kvar och använda platsen. Bristen på aktiviteter påverkar 
sinnesintrycken, då aktiviteter kan bidra med sinnesintryck i form av att kunna se och höra 
andra människor samt kunna känna dofter och smaker av exempelvis mat. Hötorget däremot 
innehar istället flera visuella upplevelser i form av ståndens och dess varors olika färger, de 
omkringliggande byggnadernas varierande arkitektoniska fasader och av att kunna se människor 
använda platsen. Andra sinnen kan även urskiljas på platsen, exempelvis kan människor känna 
dofter och smaker från varuståndens varor samt höra försäljarna ropa för att sälja sina varor. 
På Kungsträdgården kan, likt Hötorget, flera olika sinnesintryck upplevas. Parkens utformning 
med grönska, sittplatser, statyer, fontäner och dammar samt människors användning av platsen 
bidrar till den visuella upplevelsen. Doften av grönska och natur mitt i staden bidrar till att 
intryck skapas från luktsinnet. I parken sitter människor och pratar med varandra och barn 
leker, vilket bidrar till att sinnesintrycket “att höra” stimuleras. 

På Hötorget finns det, med undantag av hotellets uteservering i väst, inga uteserveringar eller 
utplacerade bänkar på torget. Torget är ändå en använd plats av både invånare och besökare och 
är en plats där människor väljer att stanna upp och sätta sig. Torghandeln bidrar till platsens 
användning, både för att vara ett användningsområde i sig och för att vara en visuell upplevelse 
som människor kan stanna och titta på. Sergels torg liknar Hötorget med den fysiska utformningen 
då Sergels torg inte innehåller några sittplatser med undantag av en uteservering men skiljer sig i 
den fysiska utformningen då Sergels torg inte är utformad med någon torghandel som bidrar till 
platsens användning och visuella upplevelser. På Hötorget väljer människor att stanna upp och 
sätta sig på platsen medan på Sergels torg väljer människor att inte göra det. En del människor 
sätter sig på trappan ner mot Sergels torg men inte i samma utsträckning som på Konserthusets 
trappa på Hötorget. Skillnaden mellan hur torgen används kan bero på att människor väljer 
att sätta sig på platser där de kan uppleva något. Människors val av att sätta sig på platser 
påverkas även av bekvämligheter i form av solljus och skydd. Trappan på Sergels torg ligger 
mot öster med Kulturhuset i söder, vilket gör att exponeringen av solljus under dagens timmar 
är begränsad medan Konserthusets trappa på Hötorget ligger mot sydväst och exponeras av sol 
under större delen av dagen. Trappan på Sergels torg innehar inte något skydd mot nederbörd, 
vilket gör att människor inte väljer att sitta i trappan under dessa väderförhållande. Trappan på 
Hötorget skyddas av Konserthusets tak, vilket gör att människor kan sitta på trappan även när 
det är nederbörd. Avsaknaden av användningsområden samt det visuella på Sergels torg kan 

 



47

även vara en bidragande faktor till att platsen till största del består av genomrörelse och att 
människor inte väljer att stanna upp och sitta på platsen under en längre tid. På Hötorget och 
Kungsträdgården väljer människor att vistas en längre tid och där båda platserna innehåller 
användningsområden och visuella intryck. Skillnaden mellan Hötorget och Kungsträdgården 
är att Hötorget består av ett stort rum med en användning medan Kungsträdgården är utformad 
med flera rum med olika användningsområden. 

Både på Hötorget och Kungsträdgården finns en tydlighet i var rummen börjar och slutar och 
vad för användningsområden som finns på de offentliga platserna vilket bidrar till att människor 
skapar en förståelse till platserna. Sergels torg skiljer sig från detta då torgens väggar är 
odefinierade samt att avsaknaden av fysiska objekt på torget påverkar människors förståelse 
för vad platsen ska användas till. En annan skillnad mellan de offentliga platserna är att Sergels 
torg ligger i flera nivåer medan de andra två offentliga platserna endast består av en nivå. 
Flera nivåer komplicerar förståelsen av platsen då platsen måste studeras både vertikalt och 
horisontellt samt påverkar tillgängligheten till och från platsen. Sergels torgs utformning med 
både trappor och ramper underlättar ändå tillgängligheten till och från torget för alla människor. 
Markbeläggningen på Sergels torg och Kungsträdgården liknar varandra då båda består av asfalt 
och släta plattor, vilket underlättar för tillgängligheten på platserna. Hötorgets markbeläggning 
skiljer sig från de andra två offentliga platserna då markbeläggningen består av kullersten, 
vilket försvårar för att alla människor ska kunna vistas och använda platsen. 

För att tydliggöra skillnaderna mellan de tre offentliga platsernas fysiska utformning och 
människors vistelse i och användning av platserna med koppling till de fem begreppen 
sammanfattas skillnaderna i tabellen nedan. 

 

Illustration 12: Tabell över de fem begreppen applicerade på de tre offentliga platserna.

Sinnesintryck Användning Behov och önskemål Omgivning Fysisk utformning

Hötorget Flera färger, dofter, 
smaker och ljud. 

Detaljerade utformade 
fasader.

Torghandel En nivå med 
markbeläggning av 

kullersten

Konserthusets 
arkitektoniska fasad, 
Hötorgshallen, PUB-
huset och Kungsgatan 

ramar in torget

Ett stort rum med 
tillfällig aktivitet i 

mitten

Sergels torg Saknar sinnesintryck i 
form av en visuell 
tilltalande miljö

Passage till 
omkringliggande 

områden

Flera nivåer med en 
markbeläggning av 
släta plattor. Finns 
ramper och trappor

Odefinierade väggar Stort öppet rum utan 
aktiviteter längs 

väggarna eller i mitten 
av rummet

Kungsträdgården Visuellt tilltalande miljö 
med olika färger, 

texturer och former

Sitta, leka, läsa, äta och 
prata med andra

En nivå med en 
markbeläggning av 

asfalt och släta plattor

Fysiska objekt, gator 
och bebyggelse

Rum i rummen där 
alléer, bänkar, 

markbeläggningar, 
restauranger avgränsar 

de olika rummen
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4.3 Utvecklingsförslag

Efter att ha jämfört de tre offentliga platsernas användning av invånare och besökare i förhållande 
till dess fysiska utformning och med hänsyn till de fem identifierade begreppen anses Sergels 
torg som den offentliga plats som brister i utformning och användning. 

Sergels torget är nedsänkt och fortsätter in under marknivån samt har flera in- och utgångar 
där torgets väggar upplevs som odefinierade. Den omkringliggande bebyggelsen ligger en bit 
ifrån torget samt på en högre nivå, vilket gör att byggnaderna inte kan upplevas som väggar 
till torget. Nivåskillnaderna på torget komplicerar även förståelsen av platsen då platsen måste 
studeras både vertikalt och horisontellt. Torgets avskalade och storskaliga arkitektur påverkar 
upplevelsen av torget då den visuella upplevelsen blir innehållsfattig och saknar detaljer, 
kontraster, färger, mönster och material. Torget är inte utformade med fysiska objekt som får 
människor att stanna på platsen, vilket gör att platsen inte används till mer än att ta sig till och 
från omkringliggande områden. Detta påverkar även sinnesupplevelserna av att kunna se och 
höra andra människor utföra aktiviteter på platsen. Torgets utformning med plattor, betongpelare 
och väggar i kalla färger samt avsaknaden av grönska gör att torget upplevs som en avskalad 
plats utan liv, vilket leder till att människor inte vill vistas på torget en längre stund. Öster om 
torget ligger Sergelfontänen utformad med varierande storlekar av kuber i glas. Fontänen skulle 
kunna bidra till torgets arkitektoniska utformning men där cirkulationsplatsen vid Sergels torg 
samt nivåskillnaden skapar en barriär mellan torget och Sergelfontänen, där rondellen och 
nivåskillnaden försvårar för människor att kunna studera och uppleva fontänen från torget.   

Två utvecklingsförslag tas fram över Sergels torg för att visa hur torget kan förbättras när det 
gäller dess fysiska utformning och användning av människor. Utvecklingsförslagen grundar sig 
i de fem begreppen; sinnesintryck, användning, människors behov och önskemål, omgivning 
och fysisk utformning. De två utvecklingsförslagen kopplas till de två inriktningarna som 
definieras i det femte begreppet fysisk utformning. Det första utvecklingsförslaget riktar in 
sig på den första inriktningen i begreppet som tar upp att torg ska bestå av ett stort rum där 
aktiviteter sker i kanterna av torgen. Det andra förslaget riktar in sig på den andra inriktningen 
som tar upp att torg ska utformas med rum i rummen med varierande arkitektonisk utformning 
som skapar kontraster mellan rummen och där varje rum innehåller en eller flera aktiviteter och 
utformas utifrån dessa. De två utvecklingsförslagen utarbetas med två alternativ på vägdragning 
av cirkulationsplatsen vid Sergels torg. Ett förslag där dragningen av cirkulationsplatsen 
är oförändrad och ett förslag där cirkulationsplatsen dras om för att kunna koppla samman 
Sergelfontänen med Sergels torg. Båda förslagen föreslår en upphöjning av torget till markplan 
för att ta bort de nivåskillnader som finns på platsen idag. En upphöjning kommer frigöra yta 
under torget som möjliggör för en utveckling av den affärsverksamhet som sker nordöst om 
torget, under mark.
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Utvecklingsförslag 1 

Utvecklingsförslag 1 utformas för att skapa ett stort öppet rum där den öppna ytan i mitten ger 
möjlighet till tillfälliga aktiviteter som till exempel marknader, festivaler, manifestationer och 
demonstrationer. Fasta aktiviteter placeras vid kanterna av rummet tillsammans med en gång- 
och cykelväg, vilket kan kopplas till begreppet behov och önskemål som tar upp att människor 
känner sig som mest trygga i kanterna av de offentliga rummen. Begreppet omgivning betonar 
att torgen bör omslutas av väggar för att skapa en känsla av slutna rum där människor förstår 
var rummen börjar och slutar. I utvecklingsförslag 1 skapas rummets väggar av de aktiviteter 
som finns längs rummets kanter. I väst bevaras uppgången från T-Centralen som tillsamman 
med trädplanteringar avgränsar torget i väst. I norr avgränsas torget av en scen för att torget 
ska kunna fortsätta vara en plats för ceremonier och uppträdanden. När scenen inte används för 
dessa ändamål kan scenens trappor användas som sittplatser för invånare och besökare. I norr 
avgränsas torget även av trädplanteringar och trappsteg från gång- och cykelvägen ner till torget 
där trappstegen möjliggör för sittplatser i söderläge. I söder avgränsas torget av Kulturhuset 
där uteserveringar samt ytor för andra aktiviteter som exempelvis stafflimålning, dans och 
teater som kopplas till Kulturhusets verksamhet placeras längs med byggnaden. Väggen på 
Kulturhuset längs österut består idag av en betongvägg utan fönster. Väggen planeras utformas 
med en aktivitetsvägg kopplat till Kulturhuset där exempelvis ljudaktiviteter kan placeras på 
väggen i form av att olika ljud hörs när människor trycker på olika föremål. Den öppna ytan i 
mitten och gångvägarna runt om utformas med olika markbeläggningar för att tydliggöra att de 
används för olika ändamål, vilket kan kopplas till begreppet behov och önskemål som tar upp 
att de offentliga rummen bör utformas med en tydlig struktur för att människor ska förstå sig på 
sin omgivning och vidare våga vistas på och använda de offentliga rummen. Beroende på om 
cirkulationsplatsen vid Sergels Torgs dras om eller inte uppstår olika förutsättningar för torgets 
utformning.

1.A Omdragning av cirkulationsplatsen
Om cirkulationsplatsen dras om försvinner barriären och yta frigörs mellan Sergelfontänen och 
Sergels Torg. Den frigjorda ytan används för att vidga torgets totala yta samt koppla samman 
torget med Sergelfontänen. En sammankoppling mellan Sergelfontänen och torget bidrar till 
att fontänen blir en del av torget och dess avgränsning österut. Längs fontänens västra sida 
placeras sittplatser vid “väggen” av rummet som hamnar i riktning mot sydöst, vilket gör att 
människor kan sätta sig här och titta ut över torget samt få sol under större delen av dagens 
timmar Detta kan kopplas till begreppet användning som betonar att sitta oftast sker längs med 
kanterna på torgen och att människor oftast sätter sig på platser där de får ut nått av att just sätta 
sig på den platsen. I och med detta bör bänkar placeras längs med kanterna eller längs med 
“innerväggarna” på torgen. 

1.B Inte omdragning av cirkulationsplatsen 
Om cirkulationsplatsen inte dras om minskar torgets yta och sittplatserna vid fontänen försvinner. 
Torget avgränsas i öster av cirkulationsplatsen och en gång- och cykelväg. En allé avgränsar 
torget från gång- och cykelvägen i öst. 
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Utvecklingsförslag 1.A: Illustrationsplan.
 

Utvecklingsförslag 1.A: Sektion A.
 

N10 20 30m

Uteservering

Uppgång
T-Centralen

Scen

Kulturhuset

A

A

Aktivitetsvägg

Aktivitetsyta

Tillfälliga 
aktiviteter

6,5 m 15 m 6,5 m



51

10 20

Utvecklingsförslag 1.B: Illustrationsplan.
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Utvecklingsförslag 2 

Utvecklingsförslag 2 utformas för att skapa rum i rummen med en varierad arkitektonisk 
utformning där färger, mönster och material skiljer för att skapa kontraster mellan rummen. 
Detta kan kopplas till begreppet sinnesintryck som betonar att en oregelbundenhet och en 
detaljerad utformning av de offentliga rummen skapar en nyfikenhet hos människor att ta reda 
på hur rummen ser ut. I utvecklingsförslag 2 utformas rummen med fysiska objekt med olika 
användningsområden för att få människor att stanna och utföra aktiviteter i rummen, vilket kan 
kopplas till begreppet användning som betonar att de offentliga rummens fysiska utformning 
påverkar människors vilja av att stanna och utföra aktiviteter. Torget utformas med sex rum. I 
väst bevaras uppgången från T-Centralen där en ny byggnad placeras med en markbeläggning 
runt om för att tydliggöra rummet och dess ingångar. På södra delen av torget utformas en scen 
med en öppen yta framför scenen för att torget ska fortsätta att vara en plats för manifestationer, 
demonstrationer, ceremonier, uppträdanden och olika former av kulturyttringar. Öster om 
scenen utformas ett rum för lek och i norr utformas ett rum innehållande café med uteservering. 
I öster utformas ett rum med grönska innehållande gräsmatta, buskar och träd för att skapa 
ett grönområde mitt i centrala Stockholm för rekreation. Mellan rummen kan ett sjätte rum 
urskiljas som är utformad med en gångväg med syfte att människor ska kunna ta sig till och från 
de olika rummen. Begreppet behov och önskemål betonar att de offentliga rummen bör utformas 
med en tydlig struktur för att människor ska kunna förstå rummen och vidare våga vistas på och 
använda rummen. I utvecklingsförslag 2 tydliggörs detta med att rummens gränser avgränsas 
med grönska, staket och murar. Rummen utformas även med varierande markbeläggningar 
för att förtydliga gränserna. För att tydliggöra att torget med dess varierande rum ska kännas 
som en enhet används andra markbeläggningar på torget än vad som används runt om torget. 
Torget avgränsas även med ytterväggar i form av staket, murar och alléer. Ingångar in till 
rummen begränsas för att förstärka definitionen om var rummet börjar och slutar, vilket kan 
kopplas till begreppet omgivning som tar upp att antalet ingångar påverkar rummens upplevda 
slutenhet. Beroende på om cirkulationsplatsen vid Sergels Torg dras om eller inte uppstår olika 
förutsättningar som påverkar torgets utformning. 

2.A Omdragning av cirkulationsplatsen
Vid en omdragning av cirkulationsplatsen vid Sergels Torg frigörs ytan mellan Sergelfontänen 
och torget, vilket gör att det planerade grönområdet i öster kan kopplas samman med 
Sergelfontänen. Grönområdet utvidgas och sittplatser placeras längs med fontänens kant för 
att skapa sittmöjligheter vid “väggen” av rummet, vilket kan kopplas till begreppet användning 
som tar upp att människor vill stanna vid väggarna i de offentliga rummen då de känner sig som 
mest trygga där. Vid en omdragning av cirkulationsplatsen blir Sergelfontänen en del av torget 
och fungerar som en del av torgets “yttervägg”, då den avgränsar torget i öst. Fontänen med 
dess arkitektoniska utformning bidrar även till platsens visuella upplevelse. 

2.B Inte omdragning av cirkulationsplatsen
Om cirkulationsplatsen inte dras om begränsas grönytans storlek och kopplingen mellan 
Sergelfontänen och torget uteblir. Torget avgränsas i öster av cirkulationsplatsen och en gång- 
och cykelväg. En allé och en mur avgränsar torget från gång- och cykelvägen i öst. 
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Utvecklingsförslag 2.A: Illustrationsplan.
 

Utvecklingsförslag 2.A: Sektion B.
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Utvecklingsförslag 2.B: Illustrationsplan.
 

10 20

Café Grönområde

Uppgång
T-Centralen

Scen

Lekplats

Kulturhuset

N30m



55

5. SLUTSATS &  
    DISKUSSION
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5.1 Slutsats

I utformningen av de offentliga rummen bör beaktning tas till att den fysiska utformningen 
inte kan garantera att människor kommer att vilja vistas i och använda de offentliga rummen 
utifrån vad de planeras till. Detta då det socio-spatiala perspektivet betonar att människor har 
individuella önskemål och behov som påverkar deras val av att vistas i och använda de offentliga 
rummen men perspektivet betonar även att vissa typer av fysiska utformningar kan till högre 
grad få människor att vilja vistas och använda de offentliga rummen (Gottdiener, Hutchison & 
Ryan 2014:20). I och med detta kan framtagandet av fysiska gestaltningsprinciper hjälpa till 
och ge vägledning i hur de offentliga rummen ska utformas för att öka sannolikheten till att 
människor väljer att vistas i och använda offentliga rum. 

Utifrån kandidatarbetets problemformulering, om vad i den fysiska utformningen som påverkar 
människors vistelse i och användning av offentliga rum med inriktning på torg, visar slutsatsen 
att det i första hand inte är den fysiska utformningens anpassning till samhällsutvecklingen som 
påverkar om vissa torg används av människor eller inte. Det som påverkar människors vistelse 
och agerande på torgen är istället att det finns grundläggande begrepp som har varit bestående i 
den fysiska utformningen genom alla tider. 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna har fem grundläggande begrepp identifierats som 
påverkar människors vistelse på och användning av torgen. De grundläggande begreppen är 
sinnesintryck, användning, människors behov och önskemål, omgivning och fysisk utformning. 
Med sinnesintryck menas att människors uppfattning av torgen påverkas av vad människor ser, 
hör, luktar, känner och smakar. Med användning menas vad de offentliga rummen kan användas 
till för att få människor att stanna kvar en längre tid i rummen. Med behov och önskemål menas 
att människor har olika önskemål om vad de vill använda torgen till och olika behov när det 
gäller att kunna ta sig fram och använda rummen. Med omgivning menas hur torgen förhåller 
sig i ett större sammanhang. Med det menas hur torgen är placerat i förhållande till andra delar 
av staden och hur den fysiska miljön är utformad runt om torgen. Med fysisk utformning menas 
med vilka fysiska objekt som torgen utformas med och var objekten placeras i förhållande 
till varandra i rummen. Människors vistelse på och användning av torgen påverkas i hur stor 
grad dessa begrepp kan identifieras på torgen. Ett torg som innehåller de fem begreppen får 
människor att vilja använda platsen medan ett torg som saknar delar av eller alla de fem 
begreppen skapar det motsatta. Torgens fysiska utformning kan inte enbart förlita sig på de fem 
begreppens innehåll utan måste även ta hänsyn till den rådande samhällsutvecklingen men att 
detta kommer i andra hand. De fem begreppens innehåll kan justeras och utformas på ett sätt 
som anpassas till den rådande samhällssituationen. 
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5.2 Diskussion

Under kandidatarbetet har inriktningen på arbetet förändrats och utvecklats genom tiden. I 
början riktades arbetet in på hur offentliga platser i städer med varierande invånarantal i Sverige 
användes av människor i koppling till platsernas fysiska utformning. Studerandet av offentliga 
platser i städer med varierande invånarantal ansågs leda till att en jämförelse mellan städernas 
användning av de offentliga platserna skulle göras med koppling till städernas invånarantal, 
vilket inte ansågs till fullo vara förenligt med kandidatarbetets problemformulering, om vad i 
den fysiska utformningen av offentliga platser, med inriktning på torg, som påverkar människors 
vistelse och användning av platserna. Arbetet stramades i och med detta åt till att fokusera på tre 
offentliga platsers fysiska utformning i centrala Stockholm, där fokus istället låg på kopplingen 
mellan den fysiska miljön och människors användning av offentliga platser.

Arbetets teoretiska utgångspunkter utgick från fyra arkitekters arbeten om rums- och 
gestaltningsprinciper samt två äldre torg i Europa. Resultatet av kandidatarbetet har arbetats fram 
utifrån de teoretiska utgångspunkterna och har i och med detta påverkats av vilka arkitekters 
arbeten och vilka torg som har valts. Om andra arkitekters arbeten och andra äldre torg hade 
valts skulle resultatet av arbetet kanske fått ett annat utfall och de fem begreppen hade kanske 
varit utformade annorlunda. 

Vid vidare studier kan flera arkitekters arbeten om rums- och gestaltningsprinciper studeras 
för att vidga de teoretiska utgångspunkterna. Annan teoretisk forskning inom ämnet och 
andra offentliga platser, både äldre samt nybyggda torg, kan även studeras för att bredda 
kunskapsunderlaget. Vid vidare studier kan intervjuer utföras för att skapa en djupare förståelse 
kring vad enskilda individer anser om de offentliga platserna, där arbetet mer riktar in sig på 
att förstå den enskilda individens upplevelse av de offentliga platserna. För att få ett bredare 
informationsunderlag från fallstudierna kan observationer ske på de tre offentliga platserna 
under olika tidpunkter och årstider. 
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